Ara 10 mur

penfeK
1942. leDruór 13. xvm. eit 35. sz.

DELMAöYARO
KERESZTENY

Havonta 2.30. negyedévre 7.20 P

POLITIKAI

A singaporei csata elérte tetőpontját

Ar angolok „dünkircheni módra" hajókon próbálják elszállítani maradék erőiket —
kasszar is japán kézre került

Ma-

Leahy ujabb megbeszélést folytatott Pétainnel - Franco Sevillában fogadta Salazart — Quisling megérkezett Berlinbe
Berlinben finnepi állami aktus kere- vonal össze fog omlani, a finnek kitében kisérték el utolsó útjára dr. kapcsolódnak a háborúból, ÉszakFritz Todt birodalmi lőszerügyi és ba- Afrikában'az angol csapatok győzedianyaggyárlási miuisztert, >Némelország fegyverkovácsát*. A temetésen delmeskedhetnek, majd pedig partrészt vett mondhatni egész Németor- raszállhatnak Olaszországban. Gúszág és hogy milyen szolgálatokat te't nyos hangon ír ezután a miniszter
a nagy erőd- és útépítő a birodalom- Knox amerikai tengerészeti minisznak, még jobban kiemeli az a tény, ter kijelentéséről az amerikai flothogy a német nép gyászát maga
•
ta csendesóceáni ,,sétaútjáról" JaFűhrer fejezte ki «miékbeszédébe.i,
pánnal kapcsolatban.
Ugyancsak
amelyet egyik legközreileiebb munka
társa holtteste rölött mondott, Toct gúnyos hangon említi Roosevelt haminisztert az Invalidusok temetőjében ditermelési jóslatait és megjegyzi,
helyezték örök nyugatomra, ugyanott, hogy az amerikai elnök összes jöahol nyugosznak a német háború ki- vendölései hamisaknak bizonyulmagasló hősei is, Udct tábornok, Möiders repülőezredes és Reichenau tá- tak. „A világhelyzetet áttekintve,
meglehetünk elégedve" — írja Göbbornagy.
A Német TI jelentése közli, bogy bels. „A tél legnagyobb része már
most került sorra Quislingnek arra az mögöttünk van. Néhány hétig még
utazására, amelyet már napok
óta kínozhat bennünket, de ilyenkor
vártak az uj norvégiai eseményekkei már azonos hőmérsékleti fok melkapcsolatban és amelytől egyes hír- lett sincs olyan hideg, mint decemforrások esetleg ujabb állami fejlődést berben, mert a tavasz közeledik.
várnak Norvégiában. Quisling Terboven norvégiai német birodalmi biztos Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a
fél gondokat okozott nekünk, de letársaságában érkezett Berlinbe.
Szélesen kommentálja az európai küzdöttük, az angolok pedig közsajtó a Franco—Salazar találkozót, ben 'csak vártak és ezalatt elveszamelytől a földközitengeri > partvidék tették világuralmukat. Ha összehaken élő államok ujabb fejlődő kap- sonlítjuk a tengelyhatalmak jelencsolatainak alakulását várják, Franco
legi helyzetét a tavaly novemberi
és a portugál kormányfő a szevillai
Alcazarban kezdte meg a megbeszélé- helyzettel, nemcsak aggodalomra
nincs okunk, hanem
meglehetünk
seket
Madridból táviratozza az NST tu- elégedve", — fejezi be cikkét Göbdósítója, hogy a spanyol államfő csü- belsi
törtök délelőtt a szokásos ünnepélyes >
külsőségek között fogadta Salazar porFranciaország és Amerika
tugál miniszterelnököt. Bemutatta neki kíséretének tagjait, majd a szertarVicüyből jelenti az NST tudósítója,
tás után viszavonult Salazar nyom- hogy Pétain és Leahy amerikai nagyban tanácskozásra ült össze Serrano követ csütörtökön ismét megbeszélés;
Suner
spanyol
külügyminiszterrel, folytattak, a megbeszélés eredményéről
majd még a délelőtt folyamán Fran- azonban meg nem tudnak semmit Lissacoval is tanácskozott. Délben Salazar bouból érkező hirek szerint a diplot Caudillo vendége volt, délután vá- máciai
kapcsolatok
megszakítása
rosnézés szerepelt a programon.
Franciaország és az Egyesült-Államok
A diplomáciai front eseményeihez között küszöbön áll. Az is lehet azontartozik az a jelentés, amely szerint ban — vélik sajtókörökben —, hogy
IIull amerikai külügyminiszter el- más időszerű kérdésekről folyt meghagtva Washingtont és egyelőre isme- beszélés, igy a Normandie kártérítési
retlen helyre utazott. Egy genfi jelen- összegéről,
tés lehetségesnek tartja, hogy az utazás mögött nncs diplomáciai eshetőség,
A téíi háború
Hull egészségi okokból utazott rövid
szabadságra,
A leningrádi támadó hullámok és
eredményes elhárító harcok után ugy
Göbbels cikke látszik, hogy súlyos elhárító küzdelmek folynak délen a chatkovi térség, 'Áz NST Berlini tudósítója ismer- ben is. A déli arcvonalon bár enyhült
teti azt a Cikket, amelyet Göbbels a 30 fokos fagy, változatlanul rendkípropaganda miniszter írt a Das vüli teljesítményt ró a csapatokra a
helyenkint 2—3 méteres hó, amelynek
Veiéit című folyóirat legújabb szá- mérlegelésével kell egybekapcsolni a
mában. Göbbels cikkének Címe: közlekedési és szállítási feladatok
„Pillantás a világhelyzetre". A cikk megoldását. A Német TI egy csütörtö.
azzal foglalkozik, hogy milyen re- ki kiegészítő közleménye szerint a leményeket tápláltak néhány hónap- ningrádi bekerítő arcvonalon a szovjet megujuló támadásokat hajtott végpal ezelőtt az angolok cs az ame- re a német gyürü ellen, ezek azonban
rikaiak ós hogyan omlottak össze a német elhárító tűzben összeom' t?rek a remények. Londonban és tak. Tartottak a Moszkva körüli arcWashingtonban azt remélték, bogy vonalon is a heves harcok ugy R?*evÁ tél folyamán a kdetí német arc- nél, mint a vlazma—szmolenszki vo-

nal irányában, ahol a német csapatok
elháritották a szovjet támadásokat
Genfből jelenti az NST, "hogy
moszkvai hír szerint a Szovjetunió vezérkari főuöke megtiltott®
úgy az orosz, mint a külföldi híclaptudósítóknak, hogy helységneveket közöljenek. Azzal fenyegette
meg őket, hogy ha nem tartják be
utasítását, megvonja működési engedélyüket. Ennek következtében a
szovjet félhivatalos Tass-iroda és az
angol Exchange Telegraf jelentései
csak általánosságban mozognak és
arról szólnak, hogy a német ellenállás

az utóbbi

hetekben

erősödött.

Ub ; a
Egyre több jel mutat arra, hogy
Északafrikában az ujabb támadó hadmüveletek megkezdése rövid időn belül várható. A vonal most változatlanul El Ghazala és El Mechili között
húzódik, ahol mindkét részről folytatódtak á felderitési kísérletek. Amikor a britek nagyobb erők bevetésével felderítő célú előretörést kíséreltek meg. ezt a kísérletet a német—
olasz csapatok azonnal viszautasitották. A vonal változatlanságából nem
lehet következtetni a helyzet megmerevedésére, számolni kell azzal, hogy
rövidesen ujabb kezdeményezés történik, amelynek már esetleg távolabbi
céljai is lehetnek. A viszonylagos
csend idején a legnagyobb fontosságú
kérdés a további csapaterősítések és
az utánpótlás biztosítása,

A singaporei ostrom
A japán Császárság megalapításának ünnepén jelentette be Tokió,
hogy a japán Csapatok 52 órás ostrom után behatoltak Singaporeba.
A Csütörtöki jelentések szerint a
behatolás több oldalról történt és
az ostrom

még nem

ért véget.

Az

egyre szűkebb körre szorítot^ brit

„Dünkircheni

erők SetsegBeeséft ellenállást tanú
sítanak. A jelekből ítélve a® ostrom
végső harcai még egy bizonyé
ideig, esetleg napokig eltartanak,
báfl nem kétséges, hogy minden el
szánt ellenállás ellenére a japán ol
birtokba veszik majd a szigetet. A
csütörtöki jelentések szeri Dt két fc
hadművelet folyik a szigeten, hog>
megtörjék a britek végső ellenállását. Az egyik a sziget különböze
pontjain, a másik a várostól északra a víztartályok körül, ahol egy
tokiói jelentés szerint 40.000 embert
gyakorlatilag m á i bekerítettek. Tokió megállapítja, hogy Japán nrs
lett a Csendes-óceán déli részén a
Helyzetnek és tökéletes győzelemtudat birtokába jutott, függetlenül
attól, hogy a háború meddig tart
Tokióból jelenti az NST tudósítója,
hogy a singaporei csata gyakorlatb m
inár véget ért, az egész város szilárdan a japánok kezén van a hatalmas
kereskedelmi kikötővel együtt Ezzel
már az egész szigeterőd sorsa eldőli,
bár még folynak Jiarcok a sziget térit,
létén.
Tokióból jelenti az NST, hogy
a császári főhadiszállás csütörtök
esti közlése szerint Makasszárt, Ce«
lebesz-sziget fővárosát a japánok
elfoglalták. Speciális japán Csapatok partraszálltak Casmata kikötőjében is, Uj-Pomeránia déli részén
ós a várost elfoglalták.
Stockholmból jelenti az NST: A
Nya

Daglight

Allelianda

távolke-

leti tudósítója arról számol ba,
hogy a japánok Jáva-sziget bombázásánál teljesen ú j tipúsú,
eddig
még ismeretlen szerkezetű repülőgépeket használnak. A gép áramvonalas benzintartálya olyan vékony, hogy szinte súlya sincs. A
450 literes tartály kiürülés ntán lekapcsolható a gép aljáról és ezzel
is könnyebbé válik a gép, amely
így visszafelé könnyebben teszi
meg a hosszú utat tartalék üzemanyagával. 1
Sanghaiból jelenti az NST: Cau
berrai távirat szerint a kormány
diktatórikus hatalommal ruház! a
fel Curtin ausztráliai miniszterelnököt.

csata"

Sm^apornni

Tokió febrnár 12. A Német TI egyetlen mentségét a Dünkírchenjelenti: A Domei-irodának egyik szerű kiürítésben látják — jelenti
maiakkai támaszpontról érkezett je- a Nya Daglight Allehanda londoni
lentése szerint a singaporei csata | tudósítója. Az egész londoni sajtó
egyre jobban
a dünkircheni
csatá- ban — írja tovább a tudósító —
hoz kezd hasonlítani.

A j a p á n had-

sereg bombázói szerdán délután
megtámadtak egy 25 kereskedelmi
és
hadihajóból álló hajóhadat,
amely éppen menekülni igyekezett
Singaporeból. A japán repülőgépek
telitalálatokat

értek el tíz

ellenséges

hajón, egy 3000 tonnás hajót felgyújtottak. egy másik ezer tonnás
hajót is megrongáltak.
Stockholm, február 12. A Német
TT jelenti: Londonban
Sinsráriore

nagy

levertség

érezhető.

Tisztában

vannak azzal, högy Singapore eleste után nem lehet megtartani
Szumatrát és Jávát. (MTI).

Tokió, február 12. Az O F I jelenti: A japán főhadiszállás jelentése szerint a partraszállt japán
haderők fobriiáf 9-én teljesen birtokukba védték Makasszárt.
as Új-Britannia
délkeleti
fekvő Gazamnlát.
fMTT)

valamin
partjai

Tetőponton a singapore! csata
Amszterdam, február 12. A Német. TI jelenti \z angol hírszolgálat .ieleütése szerint n sinpaporei

fedélzetükre,
szigeteken
akid

csata

Tokió, február 13.
iróda jelenti: Japán

elérte

tetőpontját

A

jelenté*

szerint a japánok sok nehéz é« középnehéz páncélkocsit,
valamint
nagymennyiségű vadászrepülőgépet
és zuhanóbombázó repülőgépet Telettek hnreha. Singapore
kikötőjében a. hajók nem törődve a
japánok
légi támadásaival
és
ágyúlüzével,
angol
polgári
személyeket
vesznek

hogy
biztonságba

hollandindiai
helyezzék

A Stefanirepülőgépeit

szünet
nélkül
bombázták
Singapore kikötőjét.
A kikötőben
mintegy
40 ellenséges
szállítóhajó
tartózkodik és az angol
haderő
.maradványai
megkísérlik
a menekülést.
15
gőzöst mát találat ért és három kigyulladt.
(MTD

Japán két hónao alatt szétrobbantotta
az ABCD-arcvonalat
Tokió, február 12. A Német TI
jelenti: Singapore bevételével —
mint azt a Domei-lrodának a legnjnbb japán
eredményhez fűzött
kommentárja megállapítja —, Japán bámnlalosan rövid idő alatt.
nem egészen két hónap
alatt szétrobbantotta
a Japáni
körülzáró
hí-

res ABCD-arcvonalat. Ezzel Japán
a Csendes-óceán déli részén teljesen nra lett a helyzetnek és tökéletes győzclemtflJat
függetlenül
állói,

birtokába
hogy
a

jutott
háború

meddig tart. Singapore bevétele
egyben azt is jelenti, hogy teljesen
meghiúsultak
az
Egyesült-Államoknak azok a kísérletei, hogy a
Csendes-óceán nyugati részen a
britázsiai hajóhaddal együttműködve Japán ellen haditengerészeti vállalkozásokat hajtsanak végre. A
Domei-iroda azután megállapítja,
hogy Singapore eleste egy Csapással Holland-Indiát 1s kiszolgáltatta a japán véderő kényének-kedvének. (MTT)

Német hadiielentés
Bnrlin, február 12. A Führer főhadiszállásáról jelentik
a Némot
Ti nak: A véderő főparancsnoksága kiizlí:
- Keleten visszavertük az éllenseg meg-megújuló támadásait
—

A

donrvl

arcvonalon

a

német

remán ós horvát Csapatok folytatták támadásaikat — bár az ellenlég szívósan ellenállt — hátravetették. A középső szakaszon kemény
harcok árán összébb vontuk a gyűrűt egy már napok óta bekerített
ellenséges esoport körül.
— Északfifrik'íhnn mindkét rész-

ről élénk felderítő tevékenység
folyt. Német vadász- és harcirajok
eredményes harcot folytattak az ellenség gépesített bavloszlopai ellen.
—

Brit

bombázók

a

Délnyugat-

Németország ellen az elmúlt éjszaka végrehajtott támadásaik során
csekély kárt. tettek a polgári lakosságban. Jannár 31 tői február 10-ig
a brit légt haderő 67 repülőgépét
vesztette el, 38-at közülük a Földközi-tenger és Északafrika felett.
Ugyanezalatt az idő alatt a Nagybritannia ellen folyó harcban 13 repülőgépet vesztettünk, (MTT)

Quisling Németországban
Osló, február 12. A Német T I
jelenti:
Quisling
miniszterelnök
szerdán Terhoven birodalmi biztos
kíséretében

Németországba

Utazott,

h>>gy hivatalos látogatást tegyen.
Quisling csütörtökön délelőtt ér-

kezett meg Berlinbe.
Stockholm, február 12 Oslói jelentés szerint Quisling berlini tárgyalásainak egyik célja a német—norvég
békeállnpot helyreállítása. Quisling
hir szerint Berlinből a vezéri főhadiszállásra is utazik. (Bud. Tud.)

Az MTI jelentése Göbbels cikkéről
ttorlin, február 12. A Német 11 jelenti. /Pillantás a világhelyzetre* cim
alatt Göbbels birodalmi miniszter a
D.is Keich csütörtöki számában, vezércikkben foglalkozik azzal, hogy a tél
elején Churchill, Roosevelt és S/.taltn
milyen reményeket fűztek a katonai
'műveletek további kialakulásához és
ezeket állapítja meg:
— Churchill valószínűleg nem tud
majd szabadulni nttó) a kínos kötelességtől. hogy egy napon . bejelentse,
hogv jóslásai nem váltak be. Japán
nem várta meg, mig London és Washington összeszorítja a torkát, hanem erőteljes ütéseket mért ellenfelet.
r- Azokat az óriási fegyver- és löszei készleteket. amelyekkel Anglia és
az Kgycsiilt-Allamok a tengelybatiilni.ikfit megfojtani akarja, előbb még
elö kell állítani. A birodalom ellrnfeleinei, utolsó reménye
hangsulvozrn i miniszter — a Szovjetunió. Azonban még nz angol Inpok is kénytelenek most elismerni, hogy a keleti arcvonalon a német ellenállás, olv kemény,
bo.-y belátható idiin belül nnn lehel
tüblió számítani a bolsevisták hadműveleti sikereire. Ezért Londonban nz
állilólagos szovjet győzelem fölötti
diadalmas érzést egyre inkább a néni- t támadástól való félelem váltotta
f> I Vágódva és borzongva néznek a
'I 'i/e mellett M következő hónapok
— A tél

legrosszabbián

tul

va-

gyunk — folytatja a birodalmi minisztor. Nyugodtan bevallhatjuk, hocy bizonyos gondokat okozott nekünk, de
nem vertek ie bennünket. Ellenkezőleg, csak kipróbáltuk és megerösitettük ellenálló erőnket. (MTD

Japán és Németország
nem kért támaszponto kat
Madagaszkárban
Berlin, február 12. Illetékes nőmet részről közlik:
— Német illetékes helyen nem
erősítették
meg azokat a
külföldön
terjesztett
híreszteléseket,
amelyek
szerint
Japán
Németországgal
egyetérlöleg
azzal
a kéréssel fordult
a francia
kormányhoz,
hogy
engedjen
át támaszpontokat
Madagaszkár
szigetén.

— A Wilhelmslrassén ezeket a
híreszteléseket ama mesterkedések
egyikének tekintik, amelyekkel Angiin igyekszik elterelni a figyelmet
Északnfrikúbun és másutt elszenvedett kudarcairól, sőt talán viszályt
igyekszik
előidézni
Franciaországgal. Ugyané
fejezet alá
tartoznak
berlini
felfogás
szerint azok a jelentének, amelyek
szerint
kiéleződött n feszültséa
az Ügyeiü l Államok éx a vichiH korrná.uij
kazalt.

A Franco—Saíarar iafálRoző
BeYlm, február 12. Illetékes német részről közlik:" Franco tábornok és Salazar portugál miniszterelnök találkozójával
kapésolntbnn
berlini politikai körökben azt hiszik. hogy a találkozón valószínűleg megvizsgálták

a

két

országot

érintő kérdéseket és ezek sorában
bizonyára nagyobb szerepet játszott a mind Spanyolországban,
mind Portugáliában erősödő kommunista
izgatás és annak
okai.
Sevilla,
f e b r u á r 12. A z O F I

lenti: Franco és

je-

Salazar csiitörtö-

kön délután fél 2 órakor megketdtéM
a

tárgyalást

az

Aleazar

palotában^

Hiteles forrásból származó értcstte
lés szerint Salazar portugál miniszterelnök előreláthatólag pénteken dél)
előtt tér vissza Portugáliába

Csangkaisek nem találkozott
Gandhival
Stockholm, február 12. A Német
TI jelenti: A brit hírszolgálat delhii
jelentése szerint nem történt találkozás Csangkaisek és Gandhi között. (MTI)

A városi iskolákban
nyolcnapos szénszünetet
rendeltek el
Hétfőtől kezdve nyolc napon át szünetel a tanitái
delkezést adott ki, hogy a katolikns
(A Délmagyarország
munkatársától) Több alkalommal foglalkoz- Iskolákban a nagy hidegre és a tü(
tunk már a szegedi iskolák szén- zelőanyaggnl "való takarékosságra
szünetének kérdésével. A szokatla- való tekintettel a szükség szerinti
szénszünet;
nul hideg napok idején, akkor, ami- m é r t é k b e n elrendelhető
kor a fagypont alatt 30—.32 fokot Ennek a rendelkezésnek értelmében
mutatott a hőmérő, az iskolák fel- Szeged több iskolájában életbe i «
sőbb hatóságai elrendelték, hogy a léptették a szénszünetet. Legkoráb-t
tanyai iskolákban egyrészt a hideg, ban a zárda, az Árpádházi Szetif
másrészt a járhatatlan útak és nem Erzsébet leánygimnázium és a pia®
utolsó sorban a tanulók sok eset- rista gimnázium vezetősége rendel*
ben hiányos öltözéke miatt be kell te el a szénszünetet abban az idő*
szüntetni a tanítást. Ennek a ren- ben, amikor ezt az abnormálisan
delkezésnek értelmében a tanyai is- nagy hideg Indokolta. Ilyen előzkolákban be is szüntették a taní- mények után fölmerült az a tery
tást egyheti, illetőleg nyolcnapi is, hogy ezekhez hasonlóan a váidőtartamra. A városi iskolákban rosi Iskolákban is rendeljenek el
azonban zavartalanul folyt tovább szónszünetet. A város vezetőségi
is a tanítás. A középiskolák igazga- azonban, bízva abban, hogy az jd(S
tói ngyan hangot adtak annak a megjavul, nem rendelt el szénszünetet — mint dr. Tóth Bcla helyet*
véleménynek, hogy nemcsak w
rendkívül hideg miatt, hanem a tii- tes polgármester mondotta. —
zelőtakarókossági szempontok miatt azért, mert számítani lehet raj
is el kellene rendelni az általános hogy a szénszállítás újra meggyoriskolai szénszünetet. A tankerületi sul s ezért mindaddig, míg arra
főigazgatóság azonban azon a véle- feltétlenül szűkség nem míitatko*
ményen volt, hogy mindaddig, míg zik, nem szakítják meg az iskolai
a kultuszminisztériumtól
erre vo- tanítást,
natkozólag generális
intézkedés
Az idő valóban megjavult: az
nem történik: önhatalmúlag nem
abnormálisan hideg napok helyéi
rendel cl az Iskolákban szénszüneha nem is meleg, de mindenesetről
tei Igy azután a* a helyzet állt
enyhébb napok váltották
fel. 5?
elő. hogy Szeged egyik-másik köamikor már kevesebb tüzelő kelleti
zépiskolájában
szokatlanul
alaaz iskolai
tantermekben, mégil
csony hőmérsékletű
tantermekben
szénszünetet
kell. elrendelni
a
vá
tartózkodtak a tanárok és a diákok
rosi iskolákban
is. E l r e n d e l t e a váf
egyaránt, mert hiszen a pontosan,
ros vezetősége, hogy az összes közi
napra
kiszámított tiizelőmennylségi elemi iskolákban,
tehát az aR
sógen kívül nem lehetett felhaszsórárosi,
móravárösi,
szlllórisugári
nálni több tüzelőt, nehogy a rendelúti,
csongrádisugárúti,
ujszegedi
kezésre álló tfizelőmennyiség gyors
és a többi elemi iskolában,
vált»
fogyását idézzék elő. Hasonló volt
mint az összes óvódában
8
napol
a helyzet a városi elemi Iskolákban
szünetet
kell tartani.
Ugyanakkor
és óvódákban is. ahol ugyanerre a
elrendelték azt is. bogy a városi
szempontra való hivatkozással tiem
női kereskedelmi
iskolában
is nyoli
lehetett több tüzelővel etetni a
napon
át szüneteljen
a tanítás.
A
kályhákat, mint amennyi a pontos
városi iskolák szénszünete felruct*
számítások szerint egy napra elég.
ír, •ón, hétfőn kezdődik
és nyolc naA hófúvások miatt — mint arról a
pig tart. A városban lévő, de nens
hivatalos jelentések beszámoltak —
a vá ros tulajdonát képezű iskolái
bizonyos forgalmi
korlátozásokat
is egymásután rendelik most el a
kellett életbeléptét ni a vasútvonaszénszünetet. Tgy a Madách -utCaf
lakon s ennek természetszerű köpolgári iskolában hétfőn kezdődött
vetkezménye volt. bogy a tüzetőmeg a szénszünet cs tart
úgyanTsal
szóllítás mértéke is megcsappant
nyolc
napig.
és a városban egyszerre kifogyott
a tüzelőanyag. Pótlásra a szállítáEzeket az intézkedéseket mar »
si. közlekedési viszonyok miatt nem
tüzelővel való takarékosság szemlehetett gondolni s ígv a meglévő pontja tette szükségessé. Egyelőn
tiizo'őmenpyiséget kellett
olyan
ugyanis nincs kilátás arra, bogy;,
gazdaságosan beosztani, hogy a z a szállítást meg lehet gyorsítani
s hogy a maglévő készlet el n«
elég legyen a tavasz VekŐsZoűtéidő előtt: ezért rendelték
t fogyjon
sélg
j most él. az enyhébb napok alatt n
IJók.üzhtu n hereasroTÍmás ren- ' szénszünetet.

Bárdossy miniszterelnök nyilatkozott
a Házban Imrédy beszédéről

A képviselők nagy tetszéséfői kisérve mutatott rá a nyilasfront
következetlen és íllojátis magatartására

Budapest, február 12. A képviselőház ülését negyed 12 után nyitotta meg
l ' a s n á d i N a g y András elnök. Az.
slnök bejelentette, hogy Jaross Andor
Sa Imrédy Béla személyes megtámadlatás címén felszólalásra kért és kapott engedélyt a napirend megállapítása után.
T o r n y o s György beterjesztette e
bizottságok együttes jelentését arról a
Javaslatról, amely a nemzet nagyjai,
a szentek és egyházak nevének használatát a kereskedelem és ipar körétxra szabályozza.
Bárdossy
László miniszterelnök emelkedett ezután szólásra. A kor.
mányzóbelycttesről szóló törvényjavaslatnak a Házban február 10-én általánosságban nagy többséggel történt
elfogadásáról szólott és megállapította, hogy a nagy többség a törvényja^
vaslat felett minden vitát feleslegeinek és szükségtelennek ítélt.
A kormány a javaslatot előzően a
politikai és szellemi élet vezetőivel
íól megbeszélte. Kétségtelen volt e
megbeszélésekből, hogy az országgyűlés a törvényjavaslatot törvényerőre
lógja emelni.
B á r d o s s y ezután hangoztatta:
ekintettel ennek a javaslatnak nagy
közjogi jelentőségére és arra, hogy ez
a közjogi javaslat az állami főhatalom
gyakorlásával van közvetlen összefüggésben, kötelességének érezte, bogy
* tárgyalásnak szenvedélyektől, ellentétektől mentes, lehetőleg ünnepélyes
is méltóságteljes lefolyását biztosítsa.
A pártközi értekezleten megjelent képrisclőkböz azt a kérést intézte: teryék lehetővé ennek a javaslatnak ünnepélyes, méltóságteljes megszavazását és ha aggályaik, észrevételeik, kifogásaik vannak, amelyeket teljes mértékben tiszteletben tart, vitassák meg
széket az aggályokat a pártkőzi értekezlet keretében és ba ezután még marad elvi fenntartás, elvi eltnondaoivaló, akkor a Iláz plénumában csak az
aangozzék el. Ennek keresztülvitele
Két pártközi értekezleten sem sikerült,
végül azt a választ kapták, hogy a
Magyar Megújhodás Nemzetiszocialis!a Pártszövetség a maga részéről egy
szónokot állit a parlamentben, de ez
az egy szónok csak elvi kijelentésekre szorítkozik.
Hálás Jaross Andornak, "aki ebben
a kérdésben nyilatkozatot tett közzé
i ebben a nyilatkozatban igen lojálisán perdöntő' bizonyítékot szolgáltat
maga ellen. A nyilatkozatban ugyanis
azt mondja, bogy amennyiben a javaslat tárgyalása közben olyan megnyilatkozás nem történik, amelyre a
pártszövetségnek reflektálni kell, ngy
további szónok állítása felesleges.
A miniszterelnök ezután a képviselők általános helyeslése közben ránutatott arra: nem tudja elképzelni,
áogy Jaross Andor a pártszövetség
képviseletében a maga
pártiának
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olyasvalamit követelt vagy kívánt vol- dolatnak, hűségnek és tiszteletnek nem
na, amit az országgyűlés többi párt- logikus konzekvenciája-e az, amit
jától meg akart tagadni. Elképzelhe- egyébként Imrédy is levont beszédétetlen, hogy azt akarta volna, hogy az ben, hogy megkönnyítsék e 22 év alatt
ő pártjának legyen joga egy olyan vi- nehéz és felelősségteljes állásban álit
tát folytatni, amelyben a többségi párt államfő feladatteljeslését?!
és az országgyűlés többi pártia nem
A képviselők, a miniszterelnök bekiván résztvenni,
széde közben, felállva éljeneztek és
Bárdossy
László ezután ki- tapssal ünnepelték a kormányzót. Báremelte: azt" a megállapodást abban a dossy László ezután leszögezte, hogy
meggyőződésben létesítették, hogy az valóban ennek a feladatteljesítésnek a
országgyűlés két pártja részéről tisz- megkönnyítésén van a hangsúly, ez a
tán deklaratív megállapítások hang- lényeg, mert a kormányzóhelyettcsről
zanak majd el, hogy vitát senki sem szóló javaslatban egy fakultatív jelprovokál, vagy Jaross
szavaival: legű kisegítő intézmény létesítéséről
•Nem fog elhangzani olyasmi, amire van szó. A törvényjavaslat nem arról
bármely oldalról reflektálni kellene*; rendelkezik, hogy a mindenkori kornem tudja elképzelni, hogy Jaross a mányzók mellé mindig helyettest keil
maga pártja részére privilégiumot, választani, hanem arról, hogy ha a
több jogot, nagyobb előnyt követelt mindenkori kormányzó maga mellé
volna, mint amilyen előnyben e meg- helyettest kiván és az országgyűlés is
állapodás alapján az orszá.ggyülés töb- ugy találja, hogy ennek helye és időbi pártja részesül.
szerűsége adva van, akkor ennek a
Sajnálatosnak tartja, hogy ezen az kérésnek a teljesítését ne tagadják
értekezleten a Magyar Megujulás Nem- meg tőle. Véleménye szerint ez az
zetiszocialista Pártszös-ets(g vezetője eset ma valóban fennáll és hogy fennnem vett részt s annak tulajdonítja áll, abban a mai rendkívüli időknek
azt a félreértést, hogy erről a megál- nagy részük van.
lapodásról Imrédy talán nem szerez— A mai rendkívüli időkben meghetett tudomást s felállva a Ház plé- engedhetetlen, hogy az állami főhatanumában, egy olyan beszédet tartott, lom gyakorlásában akárcsak rövid
amelyben valószínűleg hibáján kivül időre is szakadás álljon be. Kormány
messze tulment azon, amit ez a meg- zó urunk magas életkort ért cl, ereállapodás magában foglalt
je, egészsége friss és töretlen. De beUtalt a miniszterelnök arra, hogy tegség és fáradság emberi dolog, enImrédy beszédének elején arra aliii- nek mindenki ki van téve. A nemzetet
dált, hogy a vita során további felszó- nem tehetjük ki annak, hogy e beteg
lalások hangzanak majd el s azzal a ség esetén váratlan helyzet előtt takéréssel fordult a többi felszólalóhoz, lálja magát, amelyben akkor kell öszhogy tartsák meg szenvedélymentesen a szeülni és határozni arról: hogyan
vita tisztaságát elvi síkon. Ebből a töltse be azt az ürt, amely az államfő
szövegből nyilvánvaló, hogy Imrédv megbetegedése folytán a hatalom gya.
arra gondolt: itt vita lesz, fcjszóla- korlásáhan beállhatott, vagy beállhat.
lás felszólalást fog érni
\
Imrédy aggodalommal utalt arra.
— Imrédv olyan érvekre, meggon- hogy a törvényjavaslat nyújtotta megdolásokra, szempontokra reflektált a oldással súrlódások, nézeteltérések,
felszólalásában, amelyek a vele foly- sőt összeütközések lehetősége adódik
tatott bizalmas megbeszMds keretében kormányzó és korraányzóhelvettes köés a pártközi értekezleten már szóba- zött.
kerültek, tehát olyan ellenérvek hangElismeri, hogy teoretikusan ilyen
zottak el a Házban, amelyekkel kapcsolatban a többségi párt részéről a snrlódások lehetősége megvan, de ezt
Ház plénumában nem jutottak szóhoz arra a jókaratra, arra a jószándékni
—, ezért nem tudott kitérni az elől, és hazafiasságra kell bizni, amely
hogy az elhangzott szónoklat egy-két valamennyiünket eltölti, hogy amint a
elvi megállapításával ismét teljesen múltban el tudták hántani e súrlódászenvedélymentesen, tisztán elvi sikon sokat, el tudják majd hárítani őket a
jövőben is.
a Házban foglalkozzék.
Végül kiemelte a minisztereinők.
Rámutatott ezután a miniszterelhogy felszólalásával nem akart polénök arra, hogy Imrédy beszédének elemiát felidézni.
jén különös hangsúllyal hivatkozott a
Bárdossy László minisz teréín ök
rendkívüli időkre. Sajnálattal állapítja
meg, hogy ezeknek a rendkívüli idők- felszólalását a képviselők feszült finek konzekvenciáit Imrédy — bizonyo- gyelemmel hallgatták végig és besan belső meggyőződése sugallta in- széde végén lelkesen megtapsolták
dokok alapján — nem Jrivánja levonni.
és megéljenezték a miniszterelnöKiemelte, hogy valóban rendkívüli időket élünk s az a 22 év, amely mögötr köt
tünk áll, rendkívül nehézségeket rejlett
Napirend szerint következett a
magában. E rendkívüli nehézségek kormányzóhelyetfesről szóló
törközött egy férfi állt és áll az állam vényjavaslat egyes szakaszairól va
élén, fáradságot, áldozatot nem kíló döntés. Pútnoky Mórifl előadó ismélve. Egyetlen napi pihenőt önmagámertelte
a bizottsági tárgyalás sonak nem szánva, végezte a maga nerán a javaslatőn eszközölt formai
héz államfői teendőit.
Egy pillanatra sem kételkedik ab- kiegészítést, majd a Ház részleteiis elfogadta
a
ban a lojalitásban, amellyel az ellen- ben, szakaszonként
amelyet tárgyalás és
zék tanúságot tesz az államfő irár.t javaslatot,
érzett hódolatáról, hűségéről és tisz- hozzájárulás végett áttettek a felsőteletéről, de megkérdezi: vájjon e hó- házhoz.

K o r z ó b a n
Még 1 napra prolongáltuk!
Ma, pénteken utoljára!

»elkao az ír
Simor Erzsi, Hidvéghy Valéria.
Mihálytfy, Főidényi, Pethes

Bárdossy László miniszterelnök
ezután indítványt nyújtott be az
1940. évi X X V I . t.-e. alapján visszacsatolt keleti és erdélyi országrész
képviselői létszámának meghívás
útján való kiegészítéséről, majd
Tasnády-Nagy András elnök javaslatára a Ház elhatározta, hogy üléseit az elfogadott
törvényjavaslat
felsőházi tárgyalásának tartamára
elnapolja. Az elnök a legközelebbi
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ülésről elnöki hatáskörében intéa
kedik.
Jaross An'dof Bzólalt fel ezután
személyes megtámadtatna
vissza
utasítása eimén. Azt magyarázta
hogy Imrédy beszédével kapcsolatban som időbeli, sem tárgybeli kor
látozásra kötelezettséget nem vállalt.

Imrédy Béla szintén személyes
megtámadtatna visszautasítása «ímén szólalt fel.
Bárdossy László mfniszterelnök
másödízben is felszólalt és leszögezte, hogy személyes megtámadás
senkit sem ért. Részletesen váln
szolt Jaross és Imrédy felszólalására.
Felelőssége teljes tudatában kijelentette, főleg Maróthy Károlynak a Cenzúrára vonatkozó közbekiáltásával kapcsolatban, hogy Jaross Andor
nyilatkozatának
jelenését a cenzúra egyetlen

meg
lapban

sem akadályozta meg, de a magyar
kormányzat nem tudja a lapokat
arra kényszeríteni, vagy rábírni,
különben is a kormányzatnak nem
feladata és nem kötelessége, hogy a
nyilatkozat közléséről gondoskodjék.
Véleménye szerint a magyal
sajtóban megvan a meggyőződésnek' az az ereje, hogy helyt adnak
az olyan nyilatkozatnak, amelynek
belyadására súlyt helyeznek.
Leszögezte végül, hogy a pdrtkd
zi értekezleten
nem
kényszerítették,
sőt még csak rá sem beszéltek sem
kit arra, hogy ne indítson
vitát.

A miniszterelnök nagy tapssal
fogadott felszólalása után
Imrédy
Béla szólalt fel félreértett szavainak helyreigazítása címén és kérto
a miniszterelnököt, hogy vizsgáltassa ki az ügyet.
Bárdossy László miniszterelnök
harmadszor is felszólalt és kijelentette: ahogyan a kormánv gondoskodott arról, hogy Imrédy beszéde
szabadon megjelenhessek egész terjedelmében a sajtóban; ugyanúgy
gondoskodik majd arról, hogy a
képviselőház mai ülésének lefolyá
sáról és annak keretében Jaross és
Imrédy felszólalásáról objektív tájékoztatást adjanak az egész közvé
leménynek.
A képviselők óriási tapssal és
éljenzéssel fogadták a miniszterelnök bejelentését. Az ülés háromnogyed 1 óra előtt ért véget

Szombaton is ülést fart a Ház
Budapest, február 12. Illetékes helyről nyert értesülés szerint a képviselőház február 14-én, szombaton déli 12
órakor a felsőház üzenetének átvétele
céljából ülést tart (MTT
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D ft I. M A (í Y A R O R S Z A U |flsssofügtre'«nenvan * jellem Maiakn- é* festők emberábrázolása ebbe* a
művészethez tartozik, nemkülönben a
P Í D l i - k . IPIf.
brit á r IS. Másával, majd Ismertette K r c t s c h nagy színészeké is. Az emberi lélekm e r megállapításait.
Dr. B o g n á r Cecil azzal fejezte nek is meg vannak s maga szigorai
törvényei. Csak az tud bánni az embc nagyérdekessegü előadását, hogv a
tudomány szabályszerű ősszefüegése- berekkel, aki ismeri ezeket a törvé
ket keres, de vannak olyanok, akik nyéket.
Az előadást nagy tetszés ftisertc.
Intuícióval pillantanak bele az emberi
Dr. H a l a s y-N a g y József profoszlélekbe, ezek nagyszerű emberismeret
az ülés elnöke meleg szavakkal
Szük lett a központi egyetem tel vannak megáldva. Ez már nem tu- szor,
domány, hanem művészet. A nagy írók köszönte meg.

Bodnár Cecil előadása
az emberismeret tudományáról

aulája a szabadegyetemi előadások szamára

(\ fiélmagy.irorszag munkatársától)
l'endkivül nagy érdeklődés nyilvánult
meg csütörtökön délután dr. Bogn á r Cecil egyetemi tanár előadára
iránt, mnely az egyetembarátok szabadegyetemi előadássorozatában elhangzott. Elöljáróban legyen szabad
Megemlíteni, bogy az aula egyre inkább szűknek bizonyul a szabadegyetemi előadások szamára, oly n <gy mértékben nő az érdeklődés ezek iránt a
valóban ismeretterjesztő és kulturális
-/.invonahi előadások iránt A közönig nagyrésze az ajtókban, sőt a íovosón állva hallgatta végig dr. Bogn á r professzor fejtegetéseit az em.
berlsmeret tudományáról és művészetéről. Sokan nem s/ánlák rá maglikai
tz előadás meghallgatásának erre a
kényelmetlen módjára és hazamentek.
A/t javasolnánk az egyetembarátok
egyesülete kitűnő vezetőségének, hogy
a szabadegyetemi előadásokat a jövőben ne az aulában, hanem az auditórium maximumban rendezzék meg, tekintettel az egyre növekvő érdeklődésre és az auia elégtelen befogadó
képességére.
Az előadás minden tekintetben igae
zolta nz iránta megnyilvánult aideklödés jogosultságát. Dr.
Bognár
Cecil, az emberi lélek nagy ismerője
lebilincselő modorban és élvezetes
előadásban ismertette az emberi lélek rejtelmeinek feltárására irányuló
kutatásokat. Bevezetésként arra mutatott rá, hogy már az ókorban azt
mondotta egy kivájó gondolkodó, hogy
sok rejtelmes és csodálatos dolog van
a világon, de legcsodálatosabb az ember. Minden időben nagy érdeklődéssel kutatták az emberi lélek rejtelmeit a iparkodtak modot találni arra,
hogy megismerhessék az egyes emberek jellemét, cselekedeteinek rugóit.
Az előadó ezután azt fejtegette, bogy
az ember valóban rejtelmes lény, értelmével kikutatja a természet és világmindenség titkait, sokszor viszont
ncin tud eligazodni a mindennapi élet
legegyszerűbb dolgaiban. A nagyszerű erények mellett néha mennyi gonoszságot találunk. •.
Dr, B o g n á r Cecil ezután a régi
lélektan módszereiről beszélt és kimutatta, hogy ezzel nem sok eredményt
tudtak elérni, mert inkább csak elszigetelt lelki jelenségeket vizsgáltak. A
jellemnek azonban bonyodalmas szerkezete van. A Jellem egyéni, minden
mozdulatunkban, gondolatunkban megmutatkozik Jellemünk sajátos, egyéni
volta. Emellett mindenkiben különös,
egymásnak ellentmondó tulajdonsjaokat is találunk. Éppen ezért csinjÁn
kell bánni a jellem átalakítására irányuló nevelési kísérletekkel. Gyakrau
, a nem óvatos beavatkozás a jellem
másik részében idéz elő káros hatást.
A Jellem egyes vonásait ugyanis nem
lehet egymástól függetlenül megváltoztatni.
Az előadó utalt ezután azokra a
'tudományos kísérletekre, amelyek soiréa egyes tudósok néhány tipust állítottak fel azzal a magyarázattal, hogy
íme, ilyen tulajdonságokat, cselekedeteket várhatunk az ilyen tipusu emberektől. Ismertetelt néhány ilyen jelleintipust; a kifelé élő és befele, önmagába mélyedő tipust. Az .egvik barátságos, emberszerető, társaságkedvelő lény, van benno bizonyos erőszakosság, jó szervező erő, szeret megnyilatkozni. A másik inkább passzív,
visszavonult, csöndes és elmélkedő
etuber, mintegy szigetelő-vonal mögött
él az emberek között. A professzor iámutatott arra is. hOiiv a külső milvea

Nagy sikerrel folytatják a gyűjtést
a főiskolások
a fronton harcoló katonák részére
Vasárnap »'tisttelen napot« rendeznek Szeged utcáin 09
szórakozóhelyein a Turul bajtársak
(J

Déhnagyar

ország

munkalát-

sátúl) A szegedi tanárképző főiskolások Botond Bojtárai Egyesületének a főiskola
Boldogasszony-sugárúti épületében lévő helyiségében mindig élénk élet folyik, néhány nap óta azonban még inkább
megelevenedett a sürgés-forgás az
alagsoron elhelyezett helyiségben.
Itt rendezték be ugyanis a főiskolás
ifjak
gyüjtöközpóntjükat.
Amint
azt a T)éImagyurorszá<7 Is hirdette,
a Botond-bajtársak gyűjtést indított a harctéren szolgálatot teljesítő honvédek részére.
Ebből
a
gyűjtésből
befolyó
adományokat
gyűjtik itt össze, rendszerezik, csomagolják a lelkes főiskolás fiúk és
leányok.
Meglátogattuk a derék főiskolásokat „munkahelyükön".
Mert az
egyesületi helyiség, amely más alkalmakkor a bajtársak szórakozását szogálja, most valóságos muntraleremmé

alakult

át.

Egy nagy asz-

talnál az adományok jegyzékbevételét végzi néhány főiskolás fiatalember és kisasszony, a többi asztalok pedig már tele vannak az eddig összegyűjtött adományokkal.
— A Botond Bajtársi Egyesületet az a cél vezette a gyűjtés megindításánál — mondja a gyűjtőközpont vezetője —, hogy bekapcsolódjék abba a már országossá
vált mozgalomba, amely a fronton
küzdő bonvédek megajándékozására indult a
Vöröskereszt, égisze
alatt. Hétfőn
mintegy
száz főiskolás fiú és leány indult el Csoportosan a városba,
hogy
adományokat
kérjen
Szeged polgárságától
fronton küzdő fiai számára,
Főleg meleg ruhaneműt,
élelmiszert,
cigarettát, kérünk azoktól, akiknek
módjukban van adakozni, de bármit elfogadunk,
aminek
otthonuktól
elszakított véreink odakint a fronton
hasznát tudják
venni.
Igy
igyekszünk
minél
több könyvet
össze-

gyűjteni, bogy honvédeink a harcok szünetében
szórakozhassanak
is és szellemük ápolásával is foglalkozhassanak. Pénzadományt nem
fogadhatunk el. legfeljebb olyan
formában, hogy a felajánlott pénzösszegen
nyomban
doháuyneniüt
vásárolunk.

15 000 cigaretta es 500 könyv
Szétnézve az asztalokon a legkülönbözőbb ajándékokat
találjuk.
Három uap alatt mintegy lá.000 darab cigarettát, több kiló dohányt,
500 kötet könyvet, reugeteg folyóiratot, tnelog téli ruhadarabokat,
kötött sapkákat, amelyek kiválóan

alkalmasak az acélsisak alá, kesztyűket, sálakat, fülvédőket, zsebkendőket. meleg alsót stb. gyűjtöttek össze nz egyes csoportok.
Sokan gyapjúfonalat adtak, ebből
éppen most kötik a főiskola szorgos leányballgatói az érmclegítőket, meg a térd melegít őket a szegedi kerékpáros honvédek számára.
Élelmiszeradomány is akad a gazdag „gyűjteményben", persze főleg
olyan tésztanemű, amelyet a megromlás veszélye nélkül tudnak szállítani. Vannak aztán olyan adományok is, amelyekből csak néhány
darab gyűjt még össze, de amelyek
éppen ezért bizonyára nagyon kapósak lesznek majd a honvédek között Igy például van Itt zsebkés,

deményezték az akciót és egyeli**
magtik is végzik, a héten azonbal
bekapcsolják a munkába a Szent
Imre polgári iskola cserkészcsap*"
•át is. A cserkészek szedik
összd
azokat, a felajánlott ajándéktárgyat
kat, amelyeket a gyűjtők nem tudtak magukkal vinni. Vasárnap pedig a Turul Szövetség
valamennyi
bajtársi
egyesülete
belekapcsolódili
az akcióba
és Szeged utcáin
cigarelát gyűjtenek,
a frontkatonák
részére.
Este
a •
szórakozóhelyeket,
színházat,
mozikat,
kávéházakat,
vendéglőket
keresik fel
gyüjtődohozzál a kezükben a bajtársi
egyesületek tagjai és pár darab cigaret*
tát kérnek azok számára, akik odakint a hideg téli állásokban
nehezebben juthatnak
hozzá. M á s városok*

ban már sikerre!! megrendezett úgy nevezett „füsttelen nap" lesz ez 4
a gyűjtők remélik, bogy nálunk is
ugyanolyan sikerrel végződik, miül
egyebütt
Fogadja tehát mindenki megéri
léssel, szeretettel a nemes cél ér.Iekében fáradozó főiskolás diákokalj
és jószívvel ajánlja fel adfimányáf
az érettünk harcoló honvédok szá*
mára. Akikhez pedig véletlenül nerd
jutnak el az adománygyűjtők, nzolj
keressék fel
a
Botond
Bajtársi
Egyesület
hivatalos
helyiségét
($
főiskola
Bohlogasszony-sugárút
0,
szám alatti épületének
alagsorában
és jelentsék be, vagy vigyék el maguk
adományukat.

(Sz.)

pipa,
levélpapír,
fényképezéshez
filmtekercs,
cigarettaszipka
és

egyéb, katonaember
nos dolog.

számára hasz-

Dicseret és panasz
Érdekes tapasztalatokról beszélnek a derék főiskolások, amint gyűjtőkörűt jukról megtérve beszámolnak
a gyüjtőközpontnak aznapi munkájuk
eredményéről.
— Szerte a városban általában szívesen fogadnak bennünket és örömmel
ajánlják fel adományaikat az emberek — mesélik a gyűjtők —, azt tapasztallak azonban, hogy a szegényebb
sorsú. egyszeri! emberek szívesebben
és sokkal többet adnak, mint azok,
akiknek módjukban lenne megerőltetés nélkül adni. Nem egy módosabb
háznál egyenesen elutasítottak bennünket. vagy valamiféle kifogással kitérlek az adakozás elől.
Az ilyen helyeken az is előfordult. hogy ügynököknek néztek bennünket — panaszolják a derék ifjak —
és szóba sem álllak velünk.
Az ilven .elbánás "természetesen
rosszul esik ezeknek a lelkes leányoknak és fiatalembereknek, hi«zen telje
Von önzetlenül, hazafias felbuzdulásból. éppen most, az alapvizsgák és
szakvizsgák táján idejük és munkaerejük feláldozásával vállalkoztak a
gyűjtés nem könnyű feladatára. Semmiképpen sem helyénvaló tehát velük
szemben az ilyen méllányialan viselkedés.
Még az a szerencse, hogy az ilyen
cselek elég szórványosan fordulnak
elő és vannak a gyűjtésnek örömei,
amelyek kitartást és buzdítást adnak
a további munkához. Jóleső melegségei említik
például
Babarcai
Antal 50 százalékos hadirokkant, piaci
árus nevét, aki szegény ember létére
eddig a legnagyobb adományt ajánlotta fel: 13 pengő értékű cigarettát vásárolt a honvédeknek.

»Füsttelen nap«
A gyűjtés tehát jó útou tíalad
és egyre kiszélesedik. A jövőbét közepéig járják még a várost a főiskolai hallgatók akik iuaguk kez-

Harc a tuberkulózis ellen
• A magyarságot leginkább pusziit A
betegségek közül a legelső, a uiugyafl
népszaporodást korlátozó okok közül
pedig ncui a legutolsó helyen áll a
gümőkór. Ez a puszlitó népbetegség,
uiely a háború előtti Nagymagyaror*
szúg'on évente 70.000, a trianoni or*
szagban évente átlag 20.000, majd egyre csökkenően 1940-ben tizenötödfélezer magyar időelőlti halálát okoz'a,
a megnagyobbodott haza számára ez*
időszerűit évi 20.000 főnyi vérveszle*
séget jelent. Ez a szörnyű érvágásj
melyen át szünet nélkül folyik el a
nemzet életereje, cselekvésre kénysze*
ritelte a kormányzatot, ,dc a társadult
mat is.
A gümőkór ismeretesen fertőző bal
tegség, mely főként emberről emben
re terjed. A fertőzés ellen tehát vó<
dekezni lehet és kell. Tekintettel azonban arra, hogy hazánk jelen területén mintegy lÓO.OOO-re tehető azoknall
a honfitársainknak száma, akik fer*
tözö gümőkórban szenvednek, akiken*
nek ellenére munkájukat ellátják, an
egészségesekkel együtt élnek, együtt
dolgoznak, nyilvánvaló, bogy a leitőzés elkerülésére az egyéni védekezés,
ha szükséges is, nem teljesen elegendő. Ezért adta ki törvényhozásunk a ff
1940. évi VI. tc.-et, melynek többek!
között az a fő célja, hogy a gumókéul
elleni védekezésben mindenki segítségére legyen. Azért, hogy a törvényes
és az egyéni védekezés szabályaival
mindenki tisztában legyen, tartja ai
Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség évente az úgynevezett Tuberkulózis Hetet, melynek folyamán az ország minden egyes községében és városában szakemberek tartanak előadást
mindnyájunk okulására
él
egészségünk megvédésére. Az idol
országos tuberkulózis hét február lőj
éu kezdődik és 22-ig tart. A tuberU-i
lózis hét szegedi előadásainak helyét
és időpontját legközelebbi, szánniukbau közöljük-

Vásárhelyi gabonás cég
árdrágiiási
pere
a szegedi
törvényszéken
H
(A

bíróság

elrendelte a bfxonylMs

Délmagyarország

munkát ár- j sokban sem, mert áprilistól

iától)
A mai időkből folyó és a
részletekben azokra utaló árdrágitási ügyet tárgyalt csütörtökön a
szegedi törvényszéken Nóvák Jenő
tanácselnök büutetőtaiiácsa. A vádlottak padján Kovács Jenő ismert
vásárhelyi, birtokos, Rotlmann Tibor magtisztítóüzem tulajdonos és
Dusvhnitz Andor üzletvezető ült,
akik ellen az ügyészség árdrágítás
büntette címén emelt vádat, azért,
mert az elmúlt év nyarán 45—60
pengőért adtak el baromfihízlalóknak kukoricát A vádirat indokolása kijelenti, hogy Kovács Jenő gazdálkodó létére gabonacéget létesített, ott alkalmazta Dusehnltz Andort, aki korábban egy azóta megszűnt gabonacég tisztviselője volt
majd színleges szerződést kötött
Rottmann Tiborral illetve társasviszonyra lépett vele. A Vásárhelyen
élénk érdeklődéssel kisért ügyben a
vádat dr. Szarvas János ügyészségi
alelnök képviselte, Kovdüs
Jenőt
dr. Kersch Ferenc, Rottmannt dr.
Burger Béla, Duschnitz Andort dr.
Delire János védte.
A vádirat ismertetése után Nóvák tanácselnök elsőnek Kovács
Jenő 60 éves birtokost hallgatta ki.
Kijelentette, hogy nem érzi magát
bűnösnek, nem követett el árdrágítást és semmit
hogy üzletében

sem tudott
kukoricaeladás

arról,
is

történt. Nem tudja, hogy üzletveictője mit Csinált, egészen önállóan
működött, ő maga állandóan a tanyán él és gazdálkodik. Azért létedtette a gabonaüzletet, hogy egy
próbaév alatt megállapítsa, beváik-e az üzlet. Duschnitzot, megbízható embernek ismerte, azért alkalmazta. Kezdetben rendben is
voltak a dolgok. Elmondotta, hogy
amikor 1940-ben megkötötték a gaböoaiizletet. ő is kért iparignzolváuyt ós albizományosságot. ő sohasem állapított meg árakat. Hogy
az üzletet megalapíthassa, 15.000
pengő bankkölcsönt vett fel ingatlanaira. Annyira el volt foglalva
i tanyán, bogy nem ellenőrizte kellően az üzletvezetőt. Amikor gyanússá lett a dolog, könyvszakértőt
kért. mert azt állapította meg, hogy
z forgótöke
elment
és
megfelelő
árúellenértéke.

kiegészítéséi

nem
volt
Legutóbb

bűnvádi feljelentést tett az üzletvezető ellen. Elmondotta még, hogy
idóuként vett ki pénzt az üzletből,
ha haszonbérre, vagy egyébre kellett, de kiderült, hogy nem is volt
nyereség. Ismételten hangoztatta,
liogy nem tudott a kukoricaüzletek
ről. Soha sem vásárolt és nem is
határozta meg az árakat

Szarvas ügyészségi alelnök? Hát
akkor milyen kereskedő volt ön?
Vádlott: Nem is értettem hozzá.
Rottmann Tibor ugyancsak kilenfette, hogy nem bűnös, nem vett
részt az üzetben, a kukoricaeladá-

szeptember végéig katonai szolgálatot
teljesített Újvidéken. Közben megállapodást kötöttek, hogy bekapcsolják Kovács üzletébe az ő magtisztító üzemét. Azért, mert rendelkezésre bocsájtotta
berendezését,
gépeit és üzletkörét, 32 éa fél százalék részesedést kötöttek kl a nyereségből, de nem volt színleges
szerződés, nem volt társ az üzletben.
Később, amikor hazatért, utánanézett a dolgoknak és akkor meg nem
történtnek

tekintetlék

a

megálla-

podást. Ma is folytatja a magüzemet, semmiféle „strohmann"-'dologról nem volt szó.

Mibe kerül
Szeged közegészségügye
Beszédes számok a város közegészségügyi kiadásairól

Duschnitz Andor vallomásában
(A Délmagyarország
munkatárkijelentette, bűnösnek érzi magát
annyiban, hogy ha megtagadta vol- sától) Közismertek azok a feladana a főnök utasításainak teljesíté- tok, amelyeket a városnak a közsét, akkor megakadályozta volna a egészségügyi téren ebben az esztörvény megszegését, ö osak tiszt- ' tendöben meg kell oldania. A rendviselő volt a cégnél, ágy került Ko- kívüli idők közegészségügyi tekinvács Jenőhöz, hogy amikor meg- tetben is fokozottabb munkát igévonták a Frey Kálmán-eég jogosít- nyelnek a ennek megfelelően megványát, állás nélkül maradt és ak- növekedtek azok a kiadások is, amekor alkalmazta őt Kovács. Mindent lyeket a város ennek a feladatnak
elreferált Kovácsnak, aki utasítot- megoldására fordít. A mnnfea ebta őt. Számára létkérdés volt, hogy ben az esztendőben hatalmas aráteljesítse Kovács Jenő kívánságait nyokat ölt, mert hiszen nemcsak a
szorosan vett helyi problémák meg.
Szerinte
színleges
megállapodás
oldása vár a városra, hanem fokotörtónt Kovács és Rottmann
között.
Amikor nehézségek jelentkeztek a zottabban bele kell kapcsolódnia az
kukorica terén, több baromfihízlaló országos közegészségügyi munkálnem tudott kukoricát kapni, több- kodásba is. A népbetegségek elleni
ször kérték a céget hogy szerezzen küzdelem, a szükséges preventív
a hizlaláshoz tengerit ö refőrált intézkedések életbeléptetése, az orKovácsnak ós aztán kiadták a ku- vos-szopiális munka az idén termékoricát a két hízalónak. 45 pengőt szetszerűleg sokkal tágabb horizonkértek a kukoricáért és a hizlalók tú és nagyobbarányú munkát ró
beleegyezésével hozzászámították a Szegedre már csak azért is, mert
hiszen ennek a városnak kell most
szállítási költségeket
elvégeznie
az egész Délvidék közKovács Jenő a vallomásra megjegyezte, hogy soha sem adott utasítást Duschnitznak,
a kukorica Cw.k

azért volt a raktárban, mért erre
saját magáuak volt szüksége a gazdaságban.
Duschnitz bemutatta ezután Kovácsnak azt a kórelmét, amelyben
engedélyt kért kukoricavásárlásra.
A vádlottak vallomása után számos tanút hallgattak k l Mocsári
Ernő és Nagy Sándorné a knkoriCavásárlásról tett vallomást és arról, hogy hogyan tettek feljelentést.
Kihallgatták ezután Duschnitz Andor feleségét, aki azt mondotta,
hogy férje egyszer már Kovács helyett magára vállalt egy árdrágitási ügyet, amikor 50 pengőre ítél
ték. A cég alkalmazottal és a nyomozást lefolytató detektívek tettek
ezután tanúvallomást, majd a védők kérték a bizonyítás kiegészítését. Dr. Kersch Ferenc arra jelen
tett be tanukat hogy Kovács Jenőnek nem volt része a kukoricaÜgyekben. Dr. Bnrger Béla tanukat
jelentett be arra, hogy Rottmann
Tibor a kérdéses időben katonai
szolgálatot teljesített Újvidéken, dr.
Det,tre János tanukat jelentett be,
akik igazolják, hogy nem volt szó
nyerészkedésről, vagy üzletszerű
ségről Discknitz részéről.
A törvényszék hosszabb tanácskozás után részbeD helyt adott a
bizonyítás kiegészítésének és az
újabb tanuk megidézéséig a főtárgy alást elaaoolta.

egészségügyi

intézkedéseinek

irá-

nyítását.
Az ezzel kapcsolatos kiadások érdekes képet festenek arról, hogy mennyire fontos tétele
ma a város költségvetésének a közegészségügyi kiadások rovata.

Mosatás, őrzés,
nyomtatványok
A 114.050 pengős személyi kiadások mellett a közegészségügyi költségvetés főbb tételei a következők:
6000 pengőt költ a város a külterületi 8 orvosi és 2 szülésznői lakás,
valamint a két hullnházi
épület
fenntartására. Külön 100 pengőbe
kerül a két hullaház őrzése. Oltóanyagokat 1000 pengőért szerez be
a város. Az egészségügyi nyomtatványok beszerzése
1200
pengőt
emésztenek fel. tehát „a papír többe kerül

mint

az

oltóanyag"

kz

iskoletafrászat megszervezése 6000
pengőbe került. A zöldkeresztes vé
dőnőbénző intézet ösztöndíja 500
pengő. A gyermekvédő liga fekvőcsarnokának fenntartását évi 8000
pengővel segélyezi a város. A nemtbeteegondozót 3000 pengővel segélyezik.
A 8zegénysorsií betegek
gyógyszerellátására
47.000 pengőt,
költ a város, A városi hivatalokban, intézményekben lévő törülközők és lepedők mosatása évi 1000
oensrőbe kerül Az ebbe a rovatba
tartozó kii önféle dologi kiadások
kai, fuvardűatkal la dotációkkal

együtt ez a tótól közel 250.000 pen>
gőt emészt fel.

A tüdőbeteggondozó k
fenntartása
Ezen a tételen kívül jelentő?
összeget bocsát a város a tüdőbeteg
gondozó rendelkezésére. A személy
járandóságok 16.042 pengőt tesznel
ki. Telefon- és rádióköltség 360
pengő. A vándorszolgálat ellátása
1000 pengő. A helyiségek fűtésére
1G60 pengőt irányoztak elő. Laboratóriumi kezelés és vegyszerek beszerzése 1300 pengőbe kerül. Műszerek és felszerelések beszerzése és
pótlása 3600 pengőt emésztenek fe ,
a mult esztendőben 1600 pengő vei
kisebb összeget bocsátottak erre a
célra. Az épület tatarozása, fenntartása 1300 pengőbe kerül, nz állandó takarítás évi 400 pengő. Irodaszereket, nyomtatványokat 800
pengőért szerez be a város a tüdőbeteggondozónak.
Röntgeuárainra
450 pengőt költenek. Ezek a tételek
a többi kisebb tétellel együtt 31.40.
pengőt tesznek ki szemben az cl
muít esztendei 20.000
pengővel
Több mint 10.000 pengővel költ tehát
több pénzt az idén a város a tüdú
beteggondozóra, mint az előző év
ben. Ennek a nagyobb anyagi áldó
zatnak meg is mutatkozik s meg
is mutatkozott mar ©ddig is az
•WmS

özv. Spuller
Sándorné
felesége, özv. Spuller Lipótné édesanyja, dr. Körösi Jánosné Spuller Irma
leánya a fájdalomtól porig lesújtva tudatja, hogy
a legdrágább férj, legszeretőbb fiu és legjobb apa

Spuller

Sándor í

f. hó 12-én, életének delén, 44 éves korában tragikus hirtelenséggel
elhunyt.
Gyászollják még testvérei, anyósa, apósa, veje,
sógora, sógornői, az egész
rokonság és sok jóbarátia.
Drága halottunkat folvó
hó 13-án, pénteken délután fél 4 órakor helyezzük örök nyugalomra az
izr. temető cinterniéből.
Részvétlátogatások
mellőzését kérjük.

Szinházi sajtóper Szegeden
egy vásárhelyi birálat miatt

UílTMAGY'ARORSZAO
P é n t • k, 1043. i e b r n á r ÍJ.

eredménye? az ország egyik legjobban felszerelt és állandó fejlődés
előtt álló intézménye lett a szegedi
tiidőbeteggondozó. A tüdőbetegotthon fekvőfisarnokának és az ujszegedi tüdőbeteghóz
fenntartásának
együttes költsége 80.397 pengő. A
gyermek tüdőbe teggondozók
fenntartási költsége 14.000 pengő.

(A Délmagyarország munkatársától) ványt tett abban a kérdésben, hogy a
Színházi sajtópert tárgyalt csütörtö- törvényszék rendelje el azonnal a két
kön a szegcdi törvényszék. K a r d o s s ügy egyesítését, mivel azonos cikk
Géza színigazgató inditotta
a sajtó- van mindkettőben vád tárgyává téve
pert azért a tudósításért, amely >Hód. és azonos bizonyítást is kell lefolymczövásárheiyen nincsenek megelé- tatni. Az egyesítés elrendelésével nem
gedve a Kardoss-társulattal* cim alatt kellene szükségtelenül kétszer is lejelent meg augusztus 13-án a Détma- folytatni a bizonyítást.
gynrorszagban. A nyári szezon idején
Dr. Némethy Sándor Kardoss G'éza
— mint emlékezetes — a szegedi szín- képviseletében ellenezte a két ügy
társulat Vásárhelyen szerepelt és az egyesítését azzal az
indokolással,
A mentőállomás ottani teljesítményről, előadásokról a hogy annak perjogi akadályai vannak,
vásárhelyi lUjliirekc cimü lap össze- Szerinte nincs alap és ok arra, hogy
A városi mentőállomás kitűnő foglaló beszámolót közölt. Ezt a bía közvádas és főmagánvádas ügyet
tervezettel, jó felszereléssel és min- rálatot vette át S z á s z Ferenc hír- egyesítsék és semnii akadálya nem
denkori a legnagyobb elismerésre lapíró, a Déhnagyarország munkatár. lesz a bizonyítás esetleges megismétméltó ügyességgel látja el felada- sa és a -vásárheiyi megállapításokat lésének.
néhány kommentárral látta el, tekin- I
tát. Ennek
az intézménynek
fennDr. Komlóssy Albert ügyész kijetettel a közeledő szegedi kapunyitás I
lentette, hogy a vádhatóság részéről
tartása 32.000 pengőjébe kerül a vára. A vásárhelyi lap többek közút: a
nem ellenzi nz egyesítést, meri annak
ratnak. Négyszáz pengőt fizet ki a következőket irta:
nem látja semmi akadályát.
város egy á j hullaszállítókocsiért.
>A zenekar gyenge. Kórus a szó
Mielőtt a jogkérdésben tanácsko\ város bel- és külterületén a mcn- teljes értelmében hiányzik a színpad- zásra vonult volna vissza a törvény' "szolgálat ellátása, a vfzimentő ról. ' A szeptemberi szerződés lejárta- szék, R ó n a i elnök felszólítást intészolgálat fenntartása és egyéb ki- kor elmegy Antal Ila, Jurik Julcsi, zett a felekhez, hogy nincs-e lehetőség
adások végösszegéként 25.000 pén- Fogarassy Mária, Almássy Judith, a békés elintézésre. Kardoss Géza igazzét fizet ki a közület. A mcntőál- Szokoly Gyula, Zách János és Márky gató a kérdésre a következőképpen
Géza. Legalább is előttünk még sürü válaszolt:
l'más céljait szolgáló
épületek homály fedi — folytatta a vásárhelyi
— Kérem szépen szeretném, ha a
fenntartása ós javítása 6500 pengő- lap —, hogy a tömegesen távozó szí- biróság döntene most már, bogy medbe kerül
nészek helyébe kik jönnek majd. Le- dig terjedhet a jogos kritika határa..
het, hogy ezt a drága jó direktorunk
Dr. R a d n ó t i szavazöbirú: Igaztudja még, mert az aj szerződések gató ur, nehéz időket élünk, amelyek
Fertőtlenítő, járvány- sem
körül nagy a bizonytalanság... At- talán nem alkalmasak a pereskedésre,
kórhoz és a kutak tól lehet tartani, hogy ismét jönnek ön
ugy érzi, megsértették, do a békés
majd a további kísérletek és a kísér- elégtétel éppen olyan, mintha a h'rófenntartása
leteknek megfel'
silányabbnál silá- ság Ítélkezne. Más ügy ts szerepelt
A fertőtlenítő intézet fenntartásá- nyabb darabok. . A vásárhelyi sziinár a törvényszék elötl, amciyet béval kapcsolatos személyi kiadások kö- vek teljes szeretete unja raár ezt "a
késen sikerült elintézni
rei 5000 pcDgőre rúgnak. Az épület játékot és szeretne már végre színháA vádlott Szász Ferenc hírlapíró a
íennlartása 1000 pengőbe kerül. Szén zat és színtársulatot látni, mert hiás tűzifa beszerzése 2285 pengőt emészt ba kedvesek és tehctsegcsek a jelen- maga részéről kijelentette, hogy réfel. A villanyszámla 432 pengőt tesz legi társulat tagjai _ folytatta az széről nincs akadálya meg!r,elö for
ki egy évben. Az olaj és egyéb gépi •Ujhirck* —, ha hiányzik mögülük mában a békés elintézésnek. Kardoss
anyagok beszerzésére 300 pengőt for- minden kellék és három hét múlva új- igazgató ekkor megbeszélésre vonult
cl képviselőjével, amely után dr Né
dítanak. A fertőtlenítésnél használt ra élvezhetjük a próbára bocsáitoit
methy Sándor a következőket mon"gy elöfogat dija évenkint 5840 pengő. színészek csetléscit és botlásait. Iliszdotta:
A napszámdijak 2518 pengőt tesznek szük, hogy mindezeket a szinügyi bi'— Csak olyan nyilatkozatot fogaki. A telefonköltség 150 rengő. A fer- zottság is észrevette az első béten« —
dunk
el, amelyben a vádlott töredelfejezte
bo
beszámolóját
vásárhelyi
laptőtlenítőszerek és eszközök beszerzémesen
kijelenti, hogy bűnösnek érzi
seié 309 pengőt fordítanak. Érdekes, társunk. Szász Ferenc, amikor ezeket
magát, beismeri, hogy bűncselekményt
hogy a fertőtlenítő intézetben csak- a sorokat át idézte, a következő megkövetett el ..
nem a legkisebb tétel a fertőtlenítő- jegyzésekkel toldotta be a vásárhelyi
Dr. D e t t r e János: Ilyen módon
szerek beszerzésére fordított költség- hangokat: »Vásárhc!yi laptársunk cikne is tessék folytatni!
kéből
kitűnik,
hogy
az
az
üzleti
polielőirányzat. A végösszeg 16.540 pengő.
Dr. N é m e t h y : Ilyen elégtételtika, amelyet Kardoss igazgató a műA járványkórház fenntartására 39 vészi programmal szemben mindig elő- 1 nek kell lennie.
S z á s z Ferenc: Arról szó sem 1©
ezer pengőt költ a város. A legna- térbe helyezett, Hódmezővásárhelyen
gyobb tétel itt az élelmezési kiadás: még fokozottabban érvényesül, mint bet, bűnösnek nem érzem magam, azt
közel 16.000 pengő. A mosatás svemé- Szegeden. A >kicsi társulat, kicsi re- elismerem, hogy egyes kitételek erőIvenkint és naponkint 1.35 pengőbe zsi, nagy bevétel* elvre azonban a vá- sek voltak és azokról hajlandó vakerül, ez egy esztendőben 1200 pengőt sárhelyiek hamar ráismertek. Minden- gyok kijelenteni, bogy azokat sajnátesz ki.
esetre szegedi illetékesek elölt sim lom.
K a r d o s s Géza; Kérem szépen én
A róknsi vásártéren nj illemhelyet ichet közömbös a.szegedi színtársulat
állíttat fel a város. Ennek költsége dicstelen vásárhelyi szereplése. Nem 22 éves színigazgató vagyok, az egyetengedhető meg — fejezte bc megjegy- len, aki ilyen hosszú időn át igazgató
1000 pengő. A Szegeden levő kilenc ilzéseit Szász Ferenc —, hogy & szegedi vagyok ma is, akkor hajlandó vagyok
lemhely karbantartási .költsége 27oO
szinikulturát
a- szomszédvárosban a békés elintézésre, ha megkapom azt
pengőt tesz ki. .A város kezelése alatt kompromittálják.*
az elégtételt, amelyet meg kell kap"ló Szent István-téri és ujszegedi ilnom
...
lenihely kezelési dija 1000 pengő.
A vásárhelyi kritika átvétele és a
R a d n ó t i szavazóbíró: Nem IsEzeket az összegeket irányozták kommentár miatt Kardoss igazgató merek olyan esetet a sajtóperek tör'Ő közegészségügyi kiadásként erre sajtópert indított Szász F'erenc ellen ténetében, amelyben a vádlott hírlap£ 'esztendőre a város költségvetésé- sajtó utján elkövetett rágalmazás és író. nyilatkozatot adott volna arról,
• I cn. A'kiadások végösszege 455.298 hitelrontás címen. Feljelentésére a hi- bogy beismeri bűnösségét...
pengő; megközelíti a félmillió pengőt, telrontási ügyben az ügyészség képS z á s z Ferenc: Azt hajlandó vaíla ehhez hozzávesszük az áilategész- viselte a vádat, míg a másik ügyet a fd••eügyi igazgatási kiadások 25.559 pen- magánvádló vitte. Mindkét ügy tárgyalá- gyok kijelenteni, hogy nkartam Kar<"s tételét, a marhalevélkezeléssel kap- sát csütörtök délelőttre tűzte ki a szegedi doss Gézát személyében bántani.
-olstos 10 000 pepgős kiadást, a te- törvényszék. A büntetőtanács előtt taEkkor a hallgatóság padsoraiból
yészátlatok beszerzésére fordított 32 núként megjelent E n d r c y Béla vá- szólásra jelentkezett Endrcy Bála pol'ver pengőt, amelyet ngyancsek a köz- sárhelyi polgármester, dr. P á 1 f y gármester és kijelentette, hogy minegészségügyi rovatban könyvcinek el, György kulturtahácsnok és B i t t ó denképpen érdeke volna az ügy békés
József bankigazgató, vásárhelyi szin- elintézésére. A mai időkben a közkkor jelentős mértékben tul is halad
' ik már a félmilliót. Ezeken a köz- ügyi bizottsági tag. A közvádas ügy- igazgatás, egy város ügyeinek vezeegészségügyi kiadásokon kívül váttal- ben a vádat dr. K o m l ó s s y Albert tése nem olyan könnyű, hogy ismételügyész képviselte, Szász Ferenc hír- ten eltávozhatna a polgármester. He. ; a város a i külterületi kutak kar
bantartasi költségeit is, amelyek 1190 lapíró védelmében dr. D e t t r e János lyesnek tartaná a békés nyilatkozatot,
jelent meg, megjelent a teremben Kar- akkor neki sem kellene ismételten meg; engöt tesznek ki.
doss igazgató is, akit a bíróság előtt jelennie a törvényszék előtt és nézete
dr. N é m e t h v Sándor képviselt.
szerint is egy nyilatkozat ugyanolyan
Dr. R ó n a i Dezső, a büntclőta- elégtételt jelent, mint az esetleges bíuácsban elnöklő törvényszéki biró rói ítélet.
megnyitotta a fötárgyalást, utána szót.
A tanács ezután szünetet rendeli el,
kért dr. Dettre János védő és indít- amely alatt a felek képviselői ujabb
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B a r o s s - e t t e r e m b e n
s ü l t p o n t y , turóscsvfT9- F i f y e l
Magyar énekesnő énekel.
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tanácskozást tartottak, végül ls a következő nyilatkozatot szövegezték megj
NYILATKOZAT
• Alulírott kijelentem, hogy a Dél®
magyarország 1941. augusztus 13-i számában >llódniczővásarbelyen nincs©
nek megelégedve a Kardoss-tarsulattal* cimü cikfeet téves információ alap.
ján írtam s az abban foglaltakort safc
nálkozásomat fejezem ki cs miután
Kardoss Géza igazgató urat becsületében megbántani nem akartam., tőle
bocsánatot kérek. Szeged, 1912. február 12. Szász Ferenc hírlapíró.*
Amikor a tanács ismét bevonult.
Rónai elnök felolvasta a nyilatkozatot. Endrey polgármester kijelentette
hogy helyes az ilyen módon való elintézés, mire a nyilatkozatot a j gyzőkönyvhöz csatolták a vádlottnak azzal a kijelentésével, hogy az megjei©
nik a Délmagyarországban. Dr. Komlóssy ügyész ezután bejelenti tte. hogy
ilyen körülmények között a vadat elejti a hitelrontási ügyben A főtárgyalás azzal végződött. hogy a nyilatkozat alapján a törvényszék megszüntette a további eljárást

A hivatal
A hivatal nagyon nagy szo tett nemcsak napjaukbau, hanem a muriban s.
Jelentette a biztosnak hirdetett fix® t,
azt a lényegtelen csekélységet, ameiybe kapaszkodva mellőztettek a nagyobb kilátású szabad páJyák. Sok
szellemi éiet, reménység préselődött
bele és lankadt el ezekben a keretekben. A fix ellen, mióta világ a világ, még mindenki panaszkodott, viszont ében balni mellette senkit sem
tapasztaltunk. EJlctibcn
ismertünk
igen élénk életű embereket, akik sietve adtak túl néhány száz, esetleg
annál is több holdjukon s szerény hivatalba lepve egész rendes életmódhoz szoktak a sokkal kevesebből.
Tisza Kálmán idejében kezdődött
a hivatal, meg a fix aranykora, vegzett földesurak, önmagukból meríteni
képtelen kényelmesek, kétkézi mesterségüket restellő iparosok a hivatalok felé gravitáltak, hogy legalább
egy téglával épitsék ki a középosztály
fele vezető utat.
Igy lehet megérteni azt az agvafurt fickót, akit S o m l y ó d y lslvan
néhai járásbiró hempergetett meg a
kcrcsztkérdések zsemlemorzsájában,
Volt a lelkiismeretén holmi sz©
lidebb sikkasztás, meg magántulajdon elleni közömbösség is, rábízói nyuit továbbá némi homályos mult,
! minek okából azt mondja István biio,
j
— Biz ez hathón'api fogház, meg
háromévi
hivatalvesztés. 'Magának
ezek után még csak egy szava lehet,
jelesen hogy belcnyugszik-e, vagy fel, lebbez?
I
A férfin előre lép egyet és azt
J mondja.
\
.
— A hat hónipban megnyugszom,
I de a hivatalomat ucm 'engedem bántani.
— Ejnye már nó, csodálkozik Somlyódy. Aztán mi a maga hivatala?
— Suszter vagyok, kérem szépért.
Somlyódyból nem hiányzott a jö
humor, megragadta most is a kínálkozó ziccert.
— Ilallja-e atyámfia, hosszú biról
pályámon maga az első hivatalnok,
aki beismeri, bogy suszter. Mert *
java tagadni szokta azt körömszakadtűig.
Megértette a delikvens aggodalmát
is, sietett megnyugtatni.
— Attól fél, igaz-e, hogy majrl
nem folytathatja az iparát
— Persze hogy attól.
— Folytathatja amig erővel bírja,
de nem lehet, teszem azt, képviselő.
— Akkor megnyugszom abban is.
Fn már úgyse változtatok mesterséget.

ma este h a l á s z l é , r o s t o n I
J a n c s i és zen.kara muzsikál. I
Tuhidonos Cserey Józsefné. |
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H I R E K
Szegedi útmutató
A Somogyi-könyvtárban és az
egyetemi könyvtárban vasaruap és
ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat.
A Városi Muzeum egész évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Apró
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. Nyilaasy A. béri. Kiss Lajosné Rómaikörut 22, Salgó Péter béri. Halász
Klára MályáMér 4, Temesváry Józ s e f Klanzál-tér 9.
Szinház és mozik tnilsora: Belvárosi Mozi: A m O r a z
autóban,
Korzó Mozi: A k i t e l k a p a z ár,
Széchenyi Mozi: A t e h é r s e j k
Városi Szinház péntek: O i g á n y szerelem,
szombat este* 0 i g á n y s z e r e l e m, vasárnap délután és este: C i g á n v s z © r e l e m .
—oOo—
— Pályázat kereskedősegédek kltüntetésére. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1942. évre is
pályázatot hirdet olyan kereskedösi>
gédck és a 7500—1935. M. E. sz. rendelet 3. szakaszunak 2. pontja értelmében hatáskörébe ulalt iparossegédek
10U—100 pengővel és oklevéllel való
kitüntetésére, akik negyvenötödik életévüket már betöltötték és legalább 25
év óta megszakítás nélkül állanak
ugyanazon munkaadó
szolgálatábm.
Minden pályázó köteles a pályáz
kérvényéhez csatolni a munkaadója
nyilatkozatát arróL hogy mennyi idö
óta van jelenlegi munkaadójánál megszakítás nélkül alkalmazva és hogy
alkalmaztatásának egész ideje alatt —
különösen a forradalmi idők és a
megszállás alatt — kifogástalan és
nemzethü
magatartást
tanusutott,
rendőri hatóság erkölcsi bizonyítványát arról, hogy az állain iránti uüség és az egyéni megbízhatóság szempoutjából Dincs ellene kifogás, keresztény származását igazoló okiratait
(nagyszülőkig bezárólag). A nem magyarországi születésű pályázók a magyar honosság megszerzését is igazolni tartoznak. Akik már jutalomban
részesültek, a pályázaton részt nem
vehetnek. A pályázatokat legkésőbb
1942. március 10-ig kamaránknál kell
benyújtani.
— A Budapesti Közlöny hirej. A
hivatalos lap szerdai száma közli a
legújabb kenyér- és lisztrendeletet,
amelyet tegnapelőtt már részletesen
ismertetett a Délmagyarország. — A
közellátási miniszter rendeletben közli, hogy a fehérnemű tisztító iparban
felszámitható legmagasabb vállalási
árak megállapításáról szóló 405U—
1911. A. K. rendeletet hatályon kivül
helyezi. Közli a hivatalos lap a bonvéd hadapródiskolák 1. évfolyamába (megfelel a gimnázium V. osztályának) való felvétel pályázati feltételeit
— A* egyetem tanári, tisztviselői
és altiszti karának adománya a kor.
mányzóné akciójára, A Horthy Miklós-tudományegyetem tanári testülete,
tisztviselői és altiszti kara a Kocmányzóné őfőméltósága nyomorenyhítés akciója javára 890.70 pengőt adományozott.
— Halálozás, özv. K o v á t s Ist-ránné született L a n t o s Matild, néhai Kováts István fclsőyárosi igazgató.tanitó özvegye csütörtökön dclhen
meghalt. Temetése 14-én, szombaton
délután fél 4 ómkor lesz a belvárosi
temető ravatalozójából. Az engesztelő
gyászmise ugyanaznap délelőtt 10 órakor lesz a felsővárosi templomban.
— A Magyar Vöröskereszt Egylet
szegedi választmánya hálás köszönettel nyugtázza, hogy a Szegedi Ipartestület elnöksége a január 31-én rendezett iparosianeestély jövedelmének 50
százalékát, 130 pengőt, azaz egyszáz/trarjÉine pengőt a Vöröskereszt céllá1ra "adományozott.

Olcsó bőrtafou cipó*

taár & a o h a f ó . i
Dcrmata Gaal Eva
cégnél
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Makói hírek
Régi kívánságuk a makói hagymatermelőknek, hogy a hagymaérlétesítési szerv fagyott állapotban is vegyen át vöröshagymát. A METESz
megértéssel foglalkozott a kéréssel és
szerdától kezdve a fagyott hagymát
is átveszik a megállapított áron. Fagyott hagymát hatósági igénybevételre is lehet szállítani, igy most már
azok a termelők is beszállíthatják
hagymájukat, akik eddig a rossz, utak,
vagy vizbajok miatt nem tudtak szállítani.
A Makó és Vidéke Ipartestület ciI pész.ipari szakosztályának vezetősége
T ó t h Ferenc elnök vezetésével kiszált Apátfalvára és az ottani cipésziparosokkal cipészipari problémákat
vitatott meg. Legközelebb Földeákon
tart megbeszélést a cipészszakoszlály vezetősége.
'
A vármegyei közigazgatási bizottság F e j é r Miklós elnöklésével tartott ülésén F e r e n c z y Béla alispán
válaszolt a vízügyekben elhangzott
felszólalásokra cs kérte a gazdákat,
hogy akinek vízügyi panasza van.
Írásban adja be panaszát, az alispáni
hivatal a panaszokat feljuttatja az árvízvédelmi kormánybiztoshoz.
—oOo—
— Hossza idő óta fekvő betegek a
régbevált, tisztán természetes »Ferene
József, keserüviwf nagyon sziveden
isszák és annak evors. biztos fes mindig kellemes hashaltó hatását álta'ánosan dicsérik Kérdezze meg orvorétl
— Iskolatáskáján ülve megfagyva
megtalálták az eltfint elemistát Pápáról jelentik: Szörnyű gyermektpagédia játszódott le Pápa határában. Horváth László kilencéves második elemista 12 nappal ezelőtt elment szüleinek lakásáról az öreghegyi elemi
iskolába, ahonan többé nem tért viszsza. A kisfiú, mint megállapították, a
tanitás után a nagy hóviharban elindult hazafelé. Az orkánszerü viharban
a kisfiú eljutott az adászteveli ut széléhez és itt a bó bclemette. A kétségbeesett szülök és a szomszédok napokon keresztül kerestek az eltűnt kisgyermeket.
Tizenkétnapos
keresés
után most megtalálták a szerencsétlen
kisgyermeket közel háromméteres höban, könyvtáskáján ülve, megfagyva.
— Értesítési A szegedi Szakszervezeti Bizottság közli, hogy Lillin
Károly, Budapest, OTI-főmérnők folyó
hó 13-án, pénteken este fél 8 órakor
a Munkásotthonban, Hétvezér-utca 9.
>Ba!esetelháritás« cimen
hangos-sztnes filmes és vetitettképes előadást
tart
-102
— Baleset a fürdőben. Csütörtökön
délután 3 óra után a mentőket a városi gőzfürdőhöz bivták ki. A fürdőből
alkorsérüléssel szállították a közkórházira Becker Jakab 75 éves borbélyt,
aki a Hétvezér-utca 7. szám alatt lakik. A sérülés nem bizonyult súlyosnak. Megindították a nyomozást a sérülés részletcinek lisztázására.
Megyeszékhelyen működő bor-,
sör nagykereskedés, rum és likőr gyári vállalat keres mielőbbi
belépésre

őskeresztény
intelligens
v e z e t ő t
aki legalább a
borszaktnábaii
jártas és kellő kereskedelmi érzékkel és gyakorlattal bir.
Ajánlatok
Makó postafiók 22
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Piilanatí el vitelek
A Klauzál-térről a Kelemen-utcába akart befordulni egy gépkocsi. A
sttrtt, olvadó ho-iatyaki,an szabályszerűen — elakadt bek csikorgott,
hólánc csörrent, minden erőfeszítési megtett a szegy em* jutott gépkocsi, de nem sikerült kievickeinie
a bobuckakbóL
A
villamossínen
mentén szorgalmasan kaparták, la
pátolták és seperték a buvat a vülamosüzem munkásak
Kárörvendő
pillantások szálltak a gépkocsi felé s mig a villamos vidám csiiingeléssel, hetykén tovazörgótt a Kiebelsberg-tér felé, az autó csak ott
szuszogott és vezetője párbeszedbe
elegyedett a hólapátolókkal:
— Idehányják a havat az átjáróba, nem csoda, ha belefullad az
emberi
— Ugy köll annak, aki nem ül
villamosra! Vagy nem jár gyalog,
az a legbiztosabb I
Igy válaszolgattak a pályatisztitó munkások, de azért mégis csak
ök szabadikották ki az autót. Bucsuzóul utánakiáltották:
_ Mi tisztitjuk el a havat s a
városnak fizeti az
* adóját az u r l . .
Hatalmas, lilaszalagos koszorút
cipelt egy kisleány, l'auuloleáuy va.
lamelyik virágkereskedésben és rábízták a koszorú elszállítását A
sárga mimózák aranyával és halvány ciklámenek lilájával díszített
koszorú nagyobb volt, mint a kisleány, aki vitte. De a pirosai cu,
élénkszemü csöppség azért vígan
dúdolt. Nem is dúdolt, hanem —
énekelt Azt énekelte, hogy: 'Szeretlek MárikámU
és a hangja ugy
csilingelt a koradelutani Karász-utca halk zsivajában, mint valami
üde, falusi harangszó... A sötétszalagos koszorút cipelő leányka
szembetűnően szimbolizálta az örök.
megujuló, kitavaszodó
életet...
*
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Vásárhelyi hirek
A vásárhelyi törvényhatósági bW
zottság ma, pénteken délelőtt dr
S i m k ó Elemér főispán elnőklésévr
ülést tart. A közgyűlés foglalkozik a
külterületi közigazgatási ki rendeltsí
gck ügyével és több nagyfontosságú
városi ügyet tárgyal le.
Nemes cselekedetre határozta cl
magát a hódmezővásárhelyi Gazda sszonyok Egyesülete. A testvér fim
nép iránti szeretetből és megbecsülé--•
ből az egyesület gondozásába veszeg
szegénysorsu finn hadiárvát, aki a
most folyó háborúban vesztette < •
édesapját. A nemes cselekedet végr
hajtásához szükséges összeg gyűjt
sét már meg is kezdték, amennyibe
a Gazdasszonyok Egyesülete Csütörtökön jólsikerült teaestélyt rendezett r
akció javára.
A vásárhelyi közellátási hivat®'
közli, hogy zsirszolgáltatás alóli fc.
mentést a jövőben igen súlyos és in
dokolt esetben csak a közellátási fe
ügyelőség (Rothermere-u. 8.) adho!.
tehát ilyenirányú kérelmekkel
eh he .
a hivatalhoz kell fordulni. A kérelme
zők vigyék magukkal gabonalanjukat
vásárlási könyvüket, akinek pedig gnbonalapja nincs, arról vigyen igazolást. hogy hány családtagja van.
Bárczay árvízvédelmi kormánybiztos vásárhelyi látogatása alkalmáv — amint jelentettük — meghMlgatta gazdák panaszát és 40 Írásbeli na
nászt el is vitt magával kivizsgálás
végett. A főispáni hivatal felhívja £
gazdák figyelmét, hogy akinek mé:
panasza van vízügyből kifolyólag,
írásban terjessze be a főispáni hivatalhoz, ahonnan azt a kormánybiztosságra továbbítják.

A Dugonics-tér sarkán néhány
pillanatra megállt a villamos. Többen felszálltak, valamennyien elől
sétáltak fel a Kálvária-felé haladó
kocsira. A kalauz indított és figyelmeztetően csöngetett, azonban hirtelen mégis megállt a kocsi. Egy kisleány sietett a villamos után, nagy
= Bonyodalmak a szabadkai színkosarat cipelt és engedélyt kért, ház körül. Szabadkáról jelentik Minhogy felszállhasson vele.
den előkészület megtörtént már arra,
— Csak hátul, a perronra száll- hogy Kőszegi Géza színtársulata pénhat fel! — mondották többen, fi- teken megkezdlics.se előadásai sorogyelmeztetően.
zatát a szabadkai Városi Színházban.
A kisleány szót fogadott, nagy Most, úgyszólván az u'oisó percben
erőlködéssel felemelte a kosarat és megint váratlan komplikáció támadt
becsukta a perron ajtaját. E pilla- A tüzoltc parancsnokság által előternatban megindult a villamos és a jesztett kifogások miatt ugyanis a
kisleány — elvesztette a talajt a
rendőrség nem javasolja a játszási enlába alól. Ott ült a földön és ko- gedély kiadását A színházban megejsarára borulva sirni kezdett. Csoda tett tüzrendészeti vizsgálaton több
történt... Azok siettek vigasztaló-' rendbeli hiányosságot állapítottak mr;
sára, akik leghevesebben tiltakoztak Elsősorban azt, bogy nincs vasfog
az ellen, hogy a kocsi belsejébe gönv, azonkivül ügynevezett zápo:
jusson .. Ugy látszik, ebben a ha- készülék létesítését is előírják a sza
vas télben él még a tavasz emléke bályok. A hiányok pótlása ézidősze.-in
az emberek szivében.,,
komoly akadályokba ütközik, minthogy
í-i.)
vasfüggönyt a mai viszonyok között —
—OOO—
amikor minden fémanyagra szükség
— Agyonlőtte magát rádiója mel- van — lehetetlen felszerelni. A zápor-•
lett egy orvos. Pécsről jelentik: Hatig készülék beszerelése is hosszabb i<l
Péter 37 éves ideiglenesen megbízott vesz igénybe, de különben sem lenra
dárdai körorvos revolverével sziven- használható, mert vízvezeték hijjáB
lőtte magát és meghalt. A fiatal or- csak csökkent mennyiségű viz áll ren
vos, aki Münchenben folytatta tanul- delkezésre cs a szükséges nyomóért
mányait, a szerb megszállás alatt se volna meg. Igy a hétfői ujabb hely
Bácskából került a baranyai három- szinri szemlén ugy határoztak, hogy i
szögbe, Dárdára, ahol még a katonat város a belügyminiszterhez folyamoközigazgatás parancsnoka bízta meg a dik azzal a kéréssel, hogy a nagy kul
körorvosi teendők ellátásával. A va- (urális érdekre való tekintettel cng.e
sárnapot felesége és két kts gyermeke délyezze az előadások megtartását ad
körében töltötte, senki sem vette ész- c'ig is, amig a hiányzó tűzrendészet
re rajta, hogy öngyilkossági gondola- biztosító berendezések elkészülhetnek.
tokkal foglalkozik. Este mikor csa- A városházán remélik, hogy a belügy,
ládja már lenyugodott, a rádiója mel- minisztérium méltányolja a város
lé ült és híreket hallgatott, majd el- helyzetét és nem fog elzárkózni az előkövette tettét, amelynek oka isrncre,- adások engedélyezése elől. Pénteken
tebát minden valószínűség szerint
len.
tnftgi9 menyllik a szinház, azonban
— A TISZA VÍZÁLLASA. A sznem a >Gyergyói báh-lal, mint ere
gedi rendőrség rév-kapitánysága jedetileg tervezték, hanem Lehár Ferem
lenti: A Tisza vízállása február
a 'Cigányszerelenu cimü operelhév 1.
12-én reggel 7 órakor 82, hőmérsékamelyet parádés szereposztásban hoz
lete — 0 tok Celzius,, a levegő hőszínre a társulata
mérséklete — 6 fok Celzius Tolt.
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Péntek,

1143. f e b m á r
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T Ő Z S D E
Budapesti értéktözsdezárlat. A Bankok és a magánkőzönség tartózkodása folytán ma is üzlettelen volt a
tőzsde. Az árak alakulása kezdetben
egyenetlen volt. Később felszinre került kevés áru csak alacsony árakon
talált felvevőkre és igy zárlatig a
részvények árfolyamai lemorzsolódtak.
A vezető értékek közül a Kőszén 11.—,
a Tröszt 4.75, a Bauxit 3.—, a Rima
1 75 pengővel olcsóbbodott. Az általános irányzattól eltérően a Magyar Cukor, Fegyver és Nasici részvények jól
tirtotlan alakultak. Zárlati árfolyamok; Magyar Nemzeti Bank 375.—,
Koszén 912.—, Ganz 73.8, Egyesült Izzó —.—, Szegedi kenderfonó 195.—,
Zürichi devizazárlat. Páris 9.57,
T.ondón 17.27 fél, Newyork 431.—,
J uv-zel 69.—, Milánó 22,66 egynegyed,
Amszterdam 229.—, Berlin 175.52 fél,.
Szófia 5.25, Bukarest 225.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos
.'irfulvamai. Szlovák kor. 11.45—11.75,
lej í95-2.05,' lira 17.40-17.90, svájci
frank 79.60-S0.60. svéd kor. 81.70—
82.70.
Budapesti tcrménytőzsdezárlat. A
ihonanemüekben, valamint a magféK iégekbén csekély volt a forgalom.
Az árak nem változtak.
Csikágói terménytőzsde csütörtökön
zárva volt

Varsa Mihály
keaderkifcéulttf,
kötélárugyár é« mechanikai h á l ó g y é r

$7,EGED. A r a d i
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Szeged sz. kir. város közellátási
hivatala,
77—912 ké. szám.

Hirdetmény

A m. kir. Közellátásügyi Minisztérium 102603—912. K. M. számú rendelete szerint az 1912. február 11-től kezdőd !eg az ország egész területén ken\érből naponkint és szcmélycnkint a
fejadag 20 dkg.
.Vendéglátó üzemekben a váltójegyre az eddigi 6 dkg helyett 5 dkg sulyu
kenyeret lehet kiszolgáltatni.
Á neliéztcsti munkások és testi
Miniikások részérc a korábbi rendeletben megállapított napi kenyérpótfejadag változallan.
Akik az előző hirdetmény alapján
a kenyérfejadagot kenyérlisztben ves/.ik ki, havonkint és szcmélycnkint 4
kg-ot igényelhetnek, kaphatnak.
A finomliszt és kenyérjegyeknek
I 12. évi február 10. napjáig érvényes,
beváltott kenyérszclvényeivel a sütőiparosok, úgyszintén az eddig az idői miig beváltott kenyérváltójegyekkel
vendéglátóipart üzemek legkésőbb
i evi február 13. napjáig kötelesek a
D/ellátási hivatalnál elszámolni. Vé:ül a február 10-iko után kcnyérszelve nyeltet, valamint az ezen időpont
után beváltott kenyérvállójegyeket az
Is/.arnolásnál 20 dkg, Illetőleg 5 dkg
mennyiségben kell számításba venni.
\ki ezen rendelet ellen vét, kihái'.'ist követ el és súlyos büntetésnek
• < -zi ki magát.
Szeged, 1912, február I X
Polgármester.

n féli esfék

unalmát elűz',

ha beiratkozik a

Któlmaőuarorszáő
kölcsönkönyvtárba

SPORT
b'rdekes összeállítási tervek
a Szegedben és a SzYSE-ben
Jelentette a Üélmagyarország, hogy
a Magyar Kupa rajijára készülődő
Szeged és £>z\SE csütörtökön nem
tudja megtartani tervezett kétkapusedzését és igy is volt. A piros-fehérek
Újszegeden, a piros-kekek a VuSutaSstadionban gyakorlatoztak. A munka
kissé megerőltető volt, mert a nagy
hóban futni nem a legkönnyebb feladatok közé tartozik, edzésnek mindenesetre jó volt QZ a mozgás.
A Szegednél az összeállításnál
ujabb terv merült fel. Arról van
Ugyanis szó, hogy ha a próbajátébos
szerződését vasárnapig nem lehet elintézni, akkor esetleg Bognár lesz a
halfedezet és Báló a jobbszélsö. A másik terv az, hogy Ladányi a balhalf
és Bognár marad a jobbszélső a
BSzKltT ellen. Bárhogyan is végződik
a Magyar Kupamérkőzés a Szeged és
a SzVSE szempontjából, jó bemelegítő lesz a bajnoki rajtra,
A piros-fehérek egyébként vasárnap reggel utaznak Budapestre ticsser Tibor vezetésével.
A SzVSE-ncl az az újság, hogy
Bérczy József intéző pénteken Budapestre utazik és felviszi az MLSzhez az egyesület zászlóját a muzeum
részére. Közölték a SzVSÉ-ben, hogy
Bérczy József magával viszi azt a beadványt, amelyben az egyesület kéri
a február 22-re, Szegedre kitűzött
SzVSE—DMAVAG bajnoki
mérkőzés
elhalasztását, mert ebben a pillanatban ugy néz ki a helyzet, hogy nem
lehet letakarittatni a játékteret. Nem
lehetetlen, hogy Bérczy József budapesti útját játékosnézésre is felhasználja.
A piros-kékek összeállítása érdekesen alakulhat. Értesülésünk szerint
uern lehetetlen, hogy ez a csapat játszik az UAC ellen: Papp—özvegy,
Sajtos I.—Kalocsay, Korányi II. (Sebők L), Sebők III—Sulyok (Korányi
IÍ.), Bakos, Tihanyi, Borbély II., Halasi.
A piros-kékek vasárnap reggel
utaznak Újvidékre, az UAC elleni
mérkőzésükre.
-OOO-

X Juliász Józsefet leigazolták a
Szegedhez. Hosszas huzavona után a
tiz é*cn át'Svájcban futballozo Juliász
Józsefet az MLSz leigazolta a Szeged
részére. Jubász József, amikor hazajött Baselből, ahol a Concordiában
szerepelt, többirányban folytatott tárgyalásai után, a Szegedhez irta alá
az igazolólapot. Az igazolás azérl
szenvedett késedelmet, mert csak most
érkezett meg a svájci szövetség kiadatása.
X A Postás egyéves szerződése a
SzVSÉ-vcI. A SzVSE'és a Postás vezetősége között létrejött az a megállapodó* amelynek értelmében a szeg/di
I. osztályban'szereplő csapat egy évre bérbeveszi a Vasutas-stadiont, illetve ott tartja edzéseit és mérkőzéseit. A Postás az elmúlt évadban is
a Vasutas-stadionban rendezte meg
meccseit.
X Az SzVE országos kardvivóversenyc. Az SzVE vasárnap délelőtt 9
órai kezdettel országos II. és 111.
osztályú kardvivóversenyt rendez a
IITSE vivótennében.
X A SzVSE súlyemelői vasárnap
résztvOsznek a Budapesten megrendezendő országos vasulasbajnoki versenyen. Remélni lehet, hogy Farkas
és Papp bajnokságot szerez egyesületének.
X Az SzTK első edzése. Az SzTK
vasárnap délelőtt 10 órakor a Hunyadi-téri sporttelep tribünjében lévő
tornateremben tarti? idei első edzését
az idényre,,

X A sportsaóvetségek és egyesületek igazolása. Kultuszminiszteri rendelet — amint ismeretes — szabályozza a sportszövetségek és az egyesületek működését, illetve megállapítja, kik lehetnek tagjai a szövetségeknek és egyesületeknek. A rendelkezés
értelmében a szövetségeknek legkésőbb április 15-ig kell elökésziteniök
szabályzatukat és azt felterjeszteoiök
az OS K-hoz. A soron lévő közgyűlést
a regi alapszabályok szerint kell öszszehivni, a választásokat azonban már
az uj szabályzat alapján kell megejteni. A szövetségeknek legkésőbb április 15-e előtt meg kell tartaniok
közgyűlésüket. Az egyesületeknek 60
napon belül igazolniok kell tagjaikat,
hogy az 1941. te. 9. §-a értelmében nem
tekinthetők
zsidóknak. Azokat az
egyesületeket, amelyek az igazolást
nem hajtják végre, az ifjúság országos
vezetője fel fogja oszlatni és intézkedik vagyonuk hovafordításáról.

Olvassa a

Délmagyarországof,
hirdessen a

DéS m a g y a r o r s z á g b a n !

X Lakat és a Szeged. Lakat, *
SzEAC válogatott játékosa levélben
közölté a Szegeddel, hogy hajlandó a
piros-fehérek színeiben szerepelni. Lakat jelentkezését örömmel fogadták a
Szegedben, a kérdés azonban csak akkor nyerhet befejezést, ha a SzEAC
kiadja" Lakatot. Lakattal jól meg lehetne oldani Bertók távozásával megüresedett balfedezetposztoí

APRÓHIRDETÉSEK
E l a d ó
hdztcihek, családi
ts bcriiázah, Ipartelepek, szoilö ás
szántó birtokok

üzletes báz, lakásokkal
üzletek és raktárakkal,
nagv forgalmn piacnál
56.000 P.
Belvárosi,
szép, emeletes ház 5
szobás, komfortos, 3 és
1 szoíbás lakásokkal,
kerttel. 68.000 P Belvárosi, magasföldszintes ház, pincés fürdőszobás lakásokkal, emeletépitésre alkalmas. 30
éves adómentes részen
75.000 P. Szép emeletes
bérház 6 lakással, fürdőszobás, kertes, alsóvárosi kőrútnál, 90 000
P. Belváros legszebb
részén emeletes bérház
2. 3. 4 szobás komfortos lakásokkal 100.000
P Belváros legszebb
részén adómentes, kétemeletes modern bér.
ház komfortos lakásokkal 160.000 P. Fogadalmi templomnál modern bérház, komfortos
lakásokkal, nagy bérjövedelemmel 200.000 P<
Gyümölcsös, szöllő és
szántó, tanyás birtokok
Mkalml vételek.

üáztelek 200 n. öl, bekerítve, felsővárosi villamosnál. 2600 P. Háztelek 20 méter utcafronttal, egyetemnél, 15
ezer P. Háztelek viz,
villannyal
Kálvária
templomnál
5000 P
Adómentes családi ház
2 szobás. Felsővároson 10 000 P. Adómentes
esaládi ház 2
szobás
Rókuson. 12.000 P. Körúton 2 szobá9 ház, építkezésre alkalmas ntcat
telekkel 14.000 P Adómentes 2 szobás, fürdőszobás és 1 szobás la
kás, kertes, Kálváriatemplomnál. 16.500 P.
Magasföldszintes ház 3
szobás, 3x1 szobás lakással. felsővárosi kör
útnál-18.000 P
Adómentes emeletes ház
üzlettel, fürdőszobás lae r n
i
kás és kert, kaszárnvá- P l 1 i
nál. 22 000 P Emelő- F. M. ingatlanirodánál,
tes jó ház. kőrútnál. 5 Horthy Miklós TL X
lakással, nagy kerttel, ("Kultúrpalotánál.)
24000 P Családi ház,
2x2 szobás lakás, nagy
gyümölcsös, kert, viz,
villany, köves utca 28
ezer P. Adómentes esaládi ház 3 Szobás, für- Különbejáratn
bútorodőszobás. kertes, Mars zott szoba fürdőszobatér közelében 26.000 P. hasznalattal 1 vagy 2
Emeletes bérház 6 la- személy részére esetleg
I .issal, kőrútnál, viz, házaspárnak
konyhavillannyal
32.000 P. használattal kiadó. —
Adómentes ház 4 lakás- Londoni körút 13. I. 3.
sal, nagy ipartelepnek
alkalmas tétekkel, közműves, Mars térnél, 32
ezer P. Sarokház vénJéglővel. nagv termekkel, kerttel 40.000 P.
KIADÓ LAKASOK
V a g v emelete*
bérház 2X1 üres utcai szoba,
'•'karban. 10 lakással,
nagv
hériövedelpmiueí t szoba komfortos garkézműves. lOfino P Bel- zon, 3 szobás magánváros legszebb részen ház Újszegeden, azonnagv báz lebontásra és talra. Lakásügynökség,
építkezésre
alkalmas,
Kölcsey u. 10.'
310

Különféle nj
REKAMfi és
SEZLONOK
kaphatók cs jutányos
aron vállalok javítást
Simmerling
kárpitos,
Kálvária utca 24.
303

Mindenes főzőnöt, esetleg bejárónőt szobalány
mellé keresek. Kazinczy utca 6,
földszint
bal.
Bejárónőt délutánra —
azonnalra
felveszünk.
Atila u. 16. II. em. 5.
iíi

Szakácsnő,

mindenes jó bizonyitk
vánnval lö-re felvétőtik. Varga
Mihályué.
Aradi u. 2.
297,

B a l z s a m o s

v

f a g y k e n ő c f
néhány nap alatt megszünteti a kínzó vis»ketést és fájdalmakat!
70, 1.30^ 1.7Ö-es adaA
gokban kapható.

Vénusz Drogéria
Mikszáth
5 szám.

Kálmán

alcr
298

KÁPOSZTÁT
kelkáposztát,
sárgarépát, gyökeret, cellert,
kblarábct minden meny
nyiségben vásárol
BALLA
KONZERVIPAR, .
'

A

Szeged, Tüzérlaktnnvöval szem!>en.
307
Használt hálószoba bútor. fehér 3 ajtós szekrény és fehérnemük eladók. Becsei, Klauzáltér 3.

Lakás! ^mue

nagy lelek. 42.000 P.
ádómentes esaládi ház
4 szobás, fürdőszobás
főúton, villamosnál. 50
ezer P Szép emeletes
t a 1 ú I h aUt J a ft
ház, pincés, 2. 3. 4 szoDÉLMAGYARORSZAG
bás lakásokkal uiaenál
főúton. 55 000 P Nagv apróhirdetése
utján

Szánkókat keresek néhánv napra
kölcsön,
Szánkókat
rn
szalma és keresek
trágyahordásra. Petőn
sugárut
81 sz.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó:

Berey

Géza

Szerkesztőség: Szeged, Kölcsey-utca 10. I. em. — Éjszakai szerkesztőség:
Kálvária-utca 1L — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség és kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
'' I I
.
;
Nyomatolt: ABLAKA GYÖRGY körforgógépén Szeged, Kálvária u, 14.
lelefon.- 1084. Felelős üzemvezető: Ablaka Tstván.

