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Mérgesgáz gyárat találtak
a japánok Jáva szigetén

Viehyben kormányalakítás készül —Mac Arthur az ausztráliai haderő főparancsnoka — Összeomlott szovjet tömegtámadások a
keresi félszigeten

Borlini illetékes helyen
nagy
figyelmet szentelnek annak — közli
a7, NST —, hogy Sumner Welles,
Litvinov és Halifax minapi nyilatkozatai éles ellentétben vannak egymással. Lord Halifax az időről beszélt, amely a demokráciáknak dolgozik, valamint a szovjet ellenállásról, Litvinov ezzel ellentétben
megállapította, hogy az időre való
spekulálás nem jó taktika s Moszkvában is meg vannak győződve
arról, hogy Németországot a szovjet nem győzheti le. Litvinov egyre
élesebben sürgeti a második európai arcvonalat, amely közvetlenül
Németországgal álljon szemben.
Ez az ellentétes nyilatkozatkampány — állapítják meg a berlini
illetékes körök —, egy-egy kétségbeesett hang a segélykiáltás-hangversenyből, amely most szerte a világon hallható. Ausztrália segítségért kiált az invázió küszöbén.
Wavell tehermentesíteni szeretné
índiát, Csangkaisek K i n a Tészére
kér fegyvert és lőszert és végül
Amerika is szeretné a háborús súlypontot áthelyeztetni a Csendesóceánról, hogy lélegzethez jusson
ís kudarcairól elterelhesse a figyelmet. Ebből is látható — mondják
Berlinben —, bogy az angolszászoknak nincs semmiféle haditervük és
Távolkoleten teljes az angolszász
zűrzavar.
A aukarából jelenti az NST, hogy a
Papén ellen elkövetett bombamerénylet biinperének tárgyalását a közeli
napokban kitűzik. Ugy tudják, hogy
kilenc személy ellen emelnek vádaL

A tavaszi offenzíva előtt
Bár már minden előkészület megtörtént a tavaszi nagy német támadás
bevezetésére és ezzel a bezdeménveátvételére, a legújabb jelentések
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Törökország megint előbbre kei ült
a hírek létráján. A tegnapi jelentések
arról számoltak be, hogy ismeretlen
nemzetiségű repülőgépek egy töiök
városra dobtak le bombákat, ma egy
NST-jelentés arról ad számot, bogy a
Lamadást minden bizonnyal angol gépek hajtották végre, anidlyek a jelenlés szerint Cyprus szigetéről startoltak. Egy másik jelentés Törökországgal kapcsolatosan arról ad számot,
bogy a török—szovjet határon naeyobbszámu szovjet sereg mozdulatait
észlelték, ugy látszik, itt a szovjet
nagyarányú csapatösszevonásokat hajt
régre. Végül idetartozik az a szófiai
jelentés, amely szerint a bolgár hadügyminiszter Popov külügyminiszter
társaságában Tráciába utazott, ahol
szemlét tartanak és megbeszélést foly
tatnak Serezben a. tartományi kormányzóval.

fo

szerint a szovjet fronton most még i az Irawaldi deltájában partraszállt
visszatértek a nagy hidegek. Ugy lát- japán csapatok megkezdték Basszik, ez az utolsó jelensége a kemény
sein, az Utolsó burmai angol kiköorosz télnek, amely mindig meg szoktő
elleni támadásukat. Ugyancsak
ta előzni az olvadás megkezdődését.
heves harcok vannak folyamatban
Mint Heydebreck jelenti a Pest-ben, a
hivatalos berlini katonai magyarázók Rangoontól északra, a Mandalaynemcsak azt hangsúlyozzák, hogy a
feló vezető uton. Itt kinai erők keszovjet támadások a mult hetiekhez
rülnek szemben az előretörő japáképest erőben megnövekedtek és ke- nokkaL
mény elháritó harcokra került sor,
hanem rámutatnak arra is, hogy a nagyobb területekre kiterjedő harcokban
Mérqesqáz
a támadások elhárításában számottevő
Mint az NST jelenti, a tokiói latényező a kemény téli hideg visszatérése átmenetileg. A középső frontsza- pok feltűnő helyen közlik azt a hitt,
kaszon, ahol ujabb heves elháritó hogy a japánok Jáva szigetén, a íőharcok adódtak, legutóbb 35 fokra város közelében mérgesgázgyárat találtak. Ebben a gyárban a mustárszállt alá a hőmérő, északon pedig isgáznak különös fajtáját állították elő.
mét visszatért a 45 fokos fagy. A
Krímben, ahol pedig már az olvadás amelyik nemcsak a légzőszerveket bénítja meg, hanem a bőrre is rendkíjelei mutatkoztak az elmúlt héten,
vül ártalmas. A japán lapok megemlímost ugy látszik, néhány napra megint
tik, hogy a mustárgáz előállítása és
25 fokra szállt le a hőmérő. Máskor
ilyenkor a déli részeken már megkez- használata népjogellénes. A gázt az
kezdődött a tavasz.
Hangsúlyozza angolok és hollandok acélpalackokban
Heydebreck jelentése, hogy bár 140 tárolták és már készen állott a száléve nem észleltek ilyen kemény telet, lításra. A japán csapatok gyors előnyomulása akadályozta meg, hogy a
mindenütt véresen visszaverték
a
nagykiterjedésű szovjet támadásokat félelmes harci eszközt az ellenség nem
és igy sehol sem következett be Tél tudta elszállítani és harcban felhasztábornok csodája, amiben Sztálin re- nálni.
ménykedett.

Ausztrália
Egy sanghaji jelentés már azt
adja hírül, Kogy a háború megjelent nz ötödik kontinens partjai
előtt. Á jelentés beszámol arról,
hogy nagyobb japán hajóraj tünt
fel 'Ausztrália nyngati partja szom.
szédságában. Több cirkáló mellett
megjelent több anyahajó ís, amelyek nagy izgalmat keltettek Ausztráliában. Egy másik japán hajóraj pedig a táviratok" szerint UiZéland felé tart. Uj-Gnineában nagy
légi rajokat vontak össze a janánok, amellyel úgylátszik'. az esetleges ausztráliai partraszállást akadják előkészíteni. Új-Zélandban
a
hírekre elrendelték az
általános
mozgósítást.

India ős Burma
Cripps úton van India
felé,
ugyanakkor az indiai fejedelmek
hűségnyilatkozatokat teltek' Anglia
felé.. Ezek a nyilatkozatok nem keltettek meglepetést, hiszen az indiai
fejedelmek meg voltak elégedve a
brit fennhatósággal. Ugyanakkor
működésbe léptek az indiai mohamedánok is. akik élénken követelik
India kettéválasztását és függetlenségük kivívását. Crippsnck tehát igen uehéz Helyzetben
kell
majdnem megoldhatatlan
problémákat
megoldania.
Burmában
ugranék kor folyik a-japán akció.

Figyelemreméltó a t a bectin
kommentár, amelyet most újból
riomi perrel kapcsolatbein mandot
tak. Mint ismeretes, Masáruap er
ről a perről mondott kemény fi
gyelmeztetést beszédében
Hitler
most, — mint TTeydebreek' jelent
— Berlinben rámutatnak arra, hog
Vichy is könnyen bűntárssá válba
ha a riomi per továbbra is az ed
digi vágányon halad. A per tárgya
lása előtérbe állította a német-fran
cia viszony alakulását, — mondot
ták a Wilhelmstrassén. Élesen bí
rálják Berlinben Vichy magatartá
sát és rámutatnak arra, hogy a leg
utóbbi események hatása alatt Bei
lin és Vichy viszonyára félreismer
hetetlen stagnáeió mutatkozik. U g j
látszik tehát, hogy a riomi per sok
kai nagyobb hullámokat okozott,
mintsem előre várni lehetett.
Vichvből jelenti az NST. hogy Dórién tengernagy kedden hosszas tanácskozást
folytatott De
Brino
nagykövettel. Ugy tndják, hogy ez r
tanácskozás több volt a szokásos megbezséléseknél.
Viehyben mély benyomást kelte"
Hitler ismeretes állásfoglalása a riomi perrel kapcoslatosan. A párisi lapok Vichy agóniájáról irnak; ezeké'
a megnyilatkozásokat Viehyben aggasztónak tartják s nem lehetetlen,
hogy a kormány újjáalakítása hamarosan időszerűvé válik'. Vichy hivatalos köreiben ezekről a kérdésekről
nem nyilatkoznak.

Amerikai haderő szállt partra Ausztráliában

Washington, máréius 17. Az OFT
jelenti; Stímson
hadügyminiszter
közölte, hogy nagyszámú amerikai
szárazföldi és légi haderő szállt

partra Ausztráliában. Stlmson részletekről nem volt hajlandó nyilatkozni. (MTI)

Harc az ausztráliai
és japán (égihaderök között
Zürich. március 17. A Bud. T u d
jelenti: Melbourneből érkező hír
közölte, hogy Ausztrália partvidékéről észrevették azt a nagy japán
inváziós flottát, amely, a .Táva elleni hadjáratot végrehajtotta.
Az
ausztráliai légierő azonnal meg-

kezdte a támadást a japán Hajóraj
ellen és azóta azzal szüntelenii'
harcban állanak. Jelentik továbbá
hogy U j Guineán a japán kézben lévő támaszpontokra igen tekintélyeszámú
japán repülők
érkeztek

(MTD;

A japán inváziós flotta Új-Zéland
és Ausztrália előtt
Bern, március 17. A Stefani-iroda jelenti: Melbournei angol forrásból származó távirat szerint cirkálókból, repülőgépanyahajtfkból és
mintegy
60—80 torpedónaszádbói
álló japán hajóraj tart Ausztrália
nyugati partjai felé azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy támadást
intézzen a szárazföld ellen.
Jelentős japán légierő is érkezeit
egyúttal az újguineai támaszpontokra, ami valószínűvé toszi, hogy
a tengeri hadműveleteket és a*
esetleges partraszállási kísérleteket
erős légitámadással kívánják támogatni.

lo távolkeleti különszolgálata Sang>
hájból jeleuti, az egyik amerikai
rádióállomás azt a hírt közölte,
hogy a Chesteri'ield-szigetektől és
Uj-Kaledóniától északra erős japai>
hajórajt figyeltek rne^ Ez a ha.ÍJraj útban volt dél felé és valósziuú
leg Uj-Zéland partjai felé tart. A
hírek szerint a japj^i hajórajban
egy nagy repülőgéphorduzo hajó is
van. (MTI)

Mac Arthur Ausztráliában
Vichy, március 17. Az O F I francia hírszolgálati iroda washingtoni jelentést közöl, amely szeri; (

.Ráma, március táLltúA • -PiJÍC-« 2lag

Arthur
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H a kenyelmesen
es
olcsón
jkar utazni vidékre, esküvőre,
temetőbe és helyben, ugy rendeljen ni agánjel légii

üuxus b é r a u t ó t
T á r n o k i n á l (volt Rittler
felelőn
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erkezett, hogy átvegye nz ottani
szövetséges csapatok fauaiancenokságát. (MTT)

Az ausztráliai külügyminiszter
a brit háborús kormányban
Stockholm. mAreins 17. A Német
TI jelenti: A brit hírszolgálat jelentése szerint dr. Evrrtt ausztráliai
külügyminiszter londoni
tartózko-

dása alatt Ausztrália képviselőjeként tagja lesz a brit háborús kormánynak és a Csendesöceáni. haditanácsnak. (M.TT)

Helyreállították
a palembangi olajforrást
Tokió, március 17. A Német T I
jelenti: A Nicsi Niísi Simbun je
lenti, hogv Palcmhangtól 100 kilométernyire nyugatra, fekvő kőolajmezők legtöbb forrását a japán harci erőknek fehröár 18 án történt bevonulása Után a janán utászok helyreállították. (MTI)

A csendesóceáni hadi övezet
New.'/ork. március 17. A Bad.
Tud. jelenti: Az Egyesült-Államok
esendesóéeáni partvidékén további
négy államot minősítettek
tiltott
hadi zónának". (MTI)

A keletázsiai helyzet
Tokió, március 17. A Német TI ka- lőgép, 2110 löveg, 90.000 géppuska és
tooai jelentése a keletázsiai helyzet- puska, 28.000 páncélos és vasúti kocsi.
ről a kővetkezőképpen hangzik:
Ez mind olyan hadianyag, amelyet
Wavell tavoruok visszatért Indtá- Wavell tábornok a tervezett indiai
ua. Jáva feludasa, Uj-Gunieának japán arcvonal kiépítésénél annál nehezebcsapatoktól történt megszállása mind ben tud rögtön pótolni, mert Indiáazt mutatja, bogy India és Ausztrália ban nincs fegyverkezési ipar. A keletsorsa döntés előtt áll. A világ nyilvá- ázsiai arcvonal középső szakaszán a
nosságának érdeklődése most a bur- japánok Szumatra északi felét is megmai, indiai éa ausztráliai—újzélandi tisztították az ellenségtől. Uj-Guineáfrontszakaszra összpontosul, miután ban, amelynek teljes megszállása már
Jáva elfoglalásával összeroppant az esak rövid idő kérdése, a japánok
angolszászok védővonala a keletázsiai megerősítették
partraszállt csapataitérségben Rangoon bevételével a ja- kat és ezz.e 1 veszélyes oldalfcnyegepánok két jelentős hadászati nyere- tést háritotlak el ugy, hogy fiszakséghez jutottak: az első a burmai ut ausztrália valamennyi katonailag fonelzárása. A burmai uton havonta ed- tos támaszpontja a kezükbe kerül
dig 30 vagon hadianyagot szállítottak Ausztrália vasúthálózata csak 43.000
Csangkaiseknek és ezt Rangoon kikö- kilométer. Ez az ötödik földrész oly
tőjében rakták partra. A második nagv, mint az Egyesült-Államok, vielőny az, hogy a szárazföldi és teng© szont csak két és félmillió 14 és 60 éT
ri hadműveletekhez egyaránt fontos közötti férfilakosságának » száma.
India ellen irányuló kiinduló állás© Ez a földrész gyakorlatilag nem védkat nyerlek India hathatós védelme hető olyan katonai hatalommal szemLondon számára mind sürgetőbb kér- ben. mint amilyen Japán. Az is nadés lesz, »mi különös sulvt nyer az- gyon kétséges, vájjon az Egyesült-Áláltal. hogy a briteket érzékenyen érinti lamoknak sikerül-e a 7000 kilométeres
hadseregük ember- és hadianvagve«i- tengeri ot óriási távolságán keresztül
tesóge, amit a keletázsiai harcok so- Ausztráliát jelentősen megsegítenie,
rán elszenvedtek. Ez a veszteség — mig ® japánok csak néhány száz kii©
mint köztudomású — körülbelül 100.000 méternvire közelítették meg Ausztráhalott. 210.000 hadifogoly. 1600 repü- liát. (MTI)

Anglia átengedi Iránt a szovjetnek?
Berlin, március 17. A Német Tl oroszok Iránnak Törökországgal haáolomáciai levelezője a következőket táros területein kezdik magukat b©
fészkelni és erődöveket létesítenek,
iY ja:
Törökországban, mint Irán közvet- amelyek lehetővé teszik a szovjet
len szomszédjában, egyre erősebbek hadsereg számára, hogy ellenőrzés
lesznek azok a hangok, amelyek bizo- alatt tartsa Törökország keleti hatányos aggodalmat árulnak el a szovjet- rát. Ezek az intézkedések Törökország
nek a szomszédos országban tőrtént keleti részének a szovjet szomszéd
előrenyomulása következtében beállt által történt átkarolásával egyértelhelyzet miatt. Az Asszerbeidzsamban műek. Beérkezett értesülésekből kidevaló bolsevista tevékenység ellentét- rül, hogy as iráni angol megszálló haben áll a demokrata alapelvekkel és tóságokat Londonból utasították, bogy
az egyik lap megjegyzi, hogy Anglia a szovjet üzelmeit ellenmondás nélkül
bizonyos gyengeségére lehet következ- szemléljék és készüljenek a brit megtetni. amiéri az iráni szovjet üzelmek- szálló csapatok kivonására. Másszóval
kel szemben nfm mer fellépni Egy má- Anglia Iránt, amelyért évtizedes hasik lap a szomszédos
országokban talompolitikai harcot vivott Oroszoruralkodó bizonytalan állapot, éhínség szággal, most kénytelen átengedni a
és felkelő mozgalmak okát az angol- bolsevistáknak ellenszolgáltatásul azszovjet megszállásban keresi. A török ért a segítségért, amelyet a bolsevisfővárosban nem valami örvendetesnek táktól a keleti csatatereken várnak.
tartják azt a ténvt. hogv a szovjet- (MTI)

Osztálysorsjegyek
az I. osztályú

húzásra

kaphatók

Ssváth István ÜST
Tábor u. 3. (Adóhivatal epület.)

hadiselentés

Berlin, március 17. A véderő főpa
rancsnoksága közli:
— A keresi félszigeten a németromán állások előtt összeomlottak az
ellenség megismételt támadásai,
I©
v'ábbi 33 ellenséges páncélost sikerült
megsemmisítenünk. Egyes helyeken
elkeseredett közelharcokra került sor.
A keleti arcvonal löbb szakaszán az
ellenség eredménytelen támadásai megismétlése során snlvos, véres veszt©
ségeket szenvedett.
— Hatásosan vettük tüz alá ae ellenség készenléti állásait és csapatinozduialait. Messzehordó
ütegeink
eredményesen tüzeltek Leningrád hadifontosságu célpontjaira. A lapföldi
arcvonalon hegyi vadászaink sikeres

rohamcsapatvőllalkozásofcat Hajtottak
végre.
— Erős német harci és vadászgépkötelékek egymást követö hullámokban támadásra készülő és támadó ellenséges csapatokat ugrasztottak szét.
katonasággal megrakott helységeket
gyújtottak fel é? uláepóllási utakat
szakítottak meg A német gépek légi
1.arcokban és a földön 70 ellens-ge*
repülőgépet semmisítettek meg Négy
német gép nem tért vissza.
— Északafrikában német és olasi
felderítő kötelékek ellenséges erőket
vetettek vissza, sok foglyot ejtettek és
zsákmányoltak, illetve megsemmisiteL
tek tizennégy löveget (MTI)

Litvinov ui arcvonalat sürget
Berlin, március 17. Illetékes német helyről közük: Berlini politikai bőrök véleménye szerint lord
flalifax és Litvinov
pohárköszön
tőjének
összehasonlításából
kid©
riil. hogy milyen mélyreható a különbség a hadviselés módját illetően. Mig Falifax bizonyos mértek
ben szövetségesnek tekinti az időt
és bizonyos derülátó hangot
üt
meg. Litvinov
nyíltan
bevallja,
hogy az idő nem ® szövetségeseknek dolgozik-. Berlinben
rámutatnak arra, hogv Litvinov meglehetősen éles hangon ismételte meg egy
ú j arcvonal alkotására
vonatkozó
követeléseit. Német, politikai körök
felfogása
szerint
ezekből
a
beszédekből és egész sor más különbségből is arra lehet kövefkezkezíetni, hogy az ellenséges táborban meglehetős vegyes hangulat
uralkodik és a hadászati helyzet la
meglchetőson zűrzavaros. (MTT)

Olasz harctéri jelontés
Róma, március 17. A Stefani-iroda
jelenti. Az olasz főhadiszállás 651
közleménye:
— Mechilitőt délkeletre olasz és
német gépesített páncélos erők rajtaütésseL súlyosan megvertek ellenséges osztagokat; négy ágynt zsákmányoltak • megfelelő lőszerrel, továbbá
vontatógépkocsikat, több tucat foglyot ejtettek és két üteget, valamint
két páncélgépkocsit elpusztítottak.
— Német légi kötelékek megtámadták az Ain-el-Gazal* környékéin előrehaladó ellenséges hadoszlopokat. valamint Tobruk kikötőherendezéseit: a
légiharcok során bárom Curtiss-repfilőgóp tnlálat következtében leznhant.
Bengházi ellen intézett ellenséges légitámadás folyamán a légvédelmi ütegek egy bombavetőgéoet lelőttek.
— Angol repülőgépek Bombákat
dobtak le a szirakuzai. Augusta. vidékén (MTI)

külföldieknek a tengerparti és határmenti megyékben való tartózkodá-t.
E körökben kijelentik azt is, hogs
külföldi jelentésekkel ellentétben, 1©
tnrtóztatás nem történt (MTT)

Meghalt Bozzay Margit
Budapest., máreúts 17. A Budapesti Értesítő jelenti; Bozzav Margit, a Magyarország első mnnkatái"*
sa kedden délfltán hosszas hetegsá*
ntán meghalt Temetéséről
még
nem történt intézkedés. (MTI)

Bukarestből jelentik
Bukarest, március 17. A rendőr
rég letartóztatta Mihalojav
rendőrgazdasági minisztérium ellenőri
és egy magántisztviselőt, mert tízezer lejt zsaroltak ki egy tűzifák©
reek'edőtől azzal, hogy
árdrágítás
miatt.
internálással
fenyegették
meg. (MTI)

Húsvéti labdarugótorna
Budapest, martin® 17. A MLSz
elnöksége elhatározta, hogy husvút
első napján, áprili® 5-én Budapesten
a vidék és a bndapesti 21 évesek,
utána pedig Budapest nagy •«!©gatottja és a vidéki nagy valogatoli
mérkőzését bonyolítja le. Búsvrt
másodnapján a 21 évesek esapat®
Torinóban mérkőzik az olasz fiatalokkal. Ezen a napon vidéken
rendeznek hírverő
mérkőzéseket
(MTI)

Á Baross-Szövetség
közgyűlése
Bndapest, márcins 17. A MOT Je-

Közvetlen vasúti összeköttetés lenti. A Baross-Szövetség kedden esTörökország és Afrika között te tartotta 23. évi rendes közgyűlését

muzeumutcai palotájában. A közgyűlésen nagy számban jelentek meg a
vidéki szervezetek kiküldöitei is.
Ilovszky János országos elnök
megnyitójában vázolta a Baross-Szövetség hatalmas munkáját és bejelentette, hogy ebben az esztendőben
*
szövetségi munka elsősorban az áruellátás biztosítására irányul. Hangozkai körökben azzal a hivatalos tötatta, hogy a Baross-Szövetségnek,
amelynek ma már közel 44000 tagja
rök jelentéssel kapcsolatosan, ame'y
Internálták az angol
van, meg kel] kapnia az őt megillető
szerint ismeretlen repülőgépek bombákat dobtak le egy török városra, állampolgárokat Marokkóban helyet és szerepet.
Az Plnfik tapssa! fogadott megnyimegjegyzik, bogy nem kételkednek
Vichy, március 17. Az OFI jelenti:
abban, bogy a bombák ajigol e.re- A marokkói francia hatóságok a part- tója után az évi jelentést terjesztették
vidéki városokban lakó brit állam- be, majd megemlékeztek az országé*
detűek. (MTI)
polgárok számára az ország belsejé- elnök jubileumáról. Tlovszkv Jánost
Elsüllyedt egy uruguayi hajó ben fekvő városokban jelölt ki kény- hosszan és melegen ünenpelfe a közszerlakóhelyeket. Hivatalos körökben gyűlés és elhatározta, hogy érdemeit
Buenos-Aires, március 17. A St.®
kijelentik, hogy ez a rendszabály, márványtábla elhelyezésével örökítik
fani-iroda jelenti: Egy 5785 tonnás amely körülbelül 1500 brit állampol- meg a székházban. A Baross Szöveturuguayi hajó, amely angol-ameri- gári érint. azonos azzal a rendelk© ség ünnepi záróütése csütörtökön ee'o
kai szolgálatban á l l t a Haiti-sziga
zéssel. amelyet Franciaországban hoz- 7 órakor lesz a Pesti Vigadóban.
(MTfl
tek magai&ágíbair glsiUlsedt, LMJAI lak nemrégen éa amely megtiltja a

Angol bombák hulltak Törökországra
Berlin. márPina 17. Illetéke® német helyről közlik: Berlini politi

Német

Bem, március 17. Beiruti jelentés
szerint a szíriai Tripolisz és a palesztinai Haifa között mintegy 240 kii©
méter hosszúságban rendes nyomtávú
vasútvonal készült el. Ez a vasutv©
nal összeköttetést teremt Törökország
és Afrika közölt. Az uj vasútvonal
építését angol, ausztráliai és délafrikai műszaki csapatok végezték. (MTI)

Tüntetés a szegedi egyetemen
három délvidéki zsidó orvostanhallgató
felvétele miatt
Dr. Kogutowicz Károly nyilatkozata
(A

Délmagyarország

munkatár-

sától) Kedden délelőtt hosszú idő
óta először ismét tüntetés folyt le
a szegedi egyetemen. A tüntetés a
sebészeti klinikán kezdődött, ahol
az orvostanhallgatók
tiltakoztak
három délvidéki
zsidószármazású
orvostanhallgatónak a* egyetemre
való felvétele miatt. A szóbanforgó
három délvidéki orvostanhallgató,
akik a Délvidék visszatérése előtt
a zágrábi egyetemen tanultak, nemrégen a szegedi „ egyetemre kérték
felvételüket Megelőzően más egyetemekre is kérték felvételüket, a
felvétel azonban a kultnszminisztérinm tndtával és beleegyezésével
a szegedi egyetemen történt meg.
Az orvostanhallgatók, akik a tüntetést rendezték, ngy tudják, hogy
felvételük a megengedett százalékarányon felül történt ezért hatá'
rozták el a tüntetést.
A tüntetők délelőtt 11 óra tájban
ff sebészeti klinikán összegyülekezve mintegy százan, indnltak el és
tüntető menetben vonultak a Dómtérre, hogy az ottani egyetemi Intézetekben lévő hallgatókat csatlakozásra szólítsák fel. Az itteni kémiai
intézetekben éppen előadások folytak és a hallgatók nem csatlakoztak
a tüntetőkhöz. A menet ekkor a
Szukováthy-téri egyetemre
akart
vonnlní. hogy dr. Kogutowicz
Károly rektort keresse fel. a rektor
nzonban időközben értesült a tüntetésről és maga sietett a Dóm-térro.
hogy a tüntetés okát megtudjaNyomban felszólította a tüntetőket,
hogy oszoljanak szét. Ez, mintán a
rektor fogadta a tüntetők öttagú
küldöttségét, meg ís történt
Időközben a rendőrség is értesült
a tüntetésről és dr. Ganzlef Árpád
rendőrfőfelügyelő Intézkedésére egy
rendőrosztag ment ki a Dóm-térre,
beavatkozásra azonban nem került
sor, mert ekkorra a tüntetők szétoszlottak.
A küldöttség tagjai a rektornak
ntt a kívánságot terjesztették elő.
hogy távolítsák el az egyetemről a
létszám felett felvett három délvidéki medikust, távolítsák el ezenkívül az összes zsidószármazású egyetemi hallgatókat, vagy lássák el
őket sárga karszallaggal. végül pedig:" bocsássák el az egyetem összes
zsídósvármaznsú tisztviselőit.
A Belvírosl Mozi

Szerda utoljára

LUNII DSSZONY

Paul Linóké zenei költeménye
Egy szilveszteri éjszaka mulatságos, bonyodalmas, muzsikás é>
táncos története. Főszereplők:
LIZT WALDMÜLLER
THEO LINGEN,
PAUL KEMP.
GEORG ALEXANDER
5, 7, 9

A rektor közölte a küldöttség
tagjaival, hogy kívánságaikat illetékes helyre terjeszti, ha azt iratban átadják neki. Az egyetemi hallgatóság délután 3 ó r a k o * ülést tartott, ezen memorandumot szerkesz
tettek, a memorandumot este 6 óra.
kor adták áL Kogutowicz. rektornak.
Á tüntetésről dr.
Kogntowics
Károly rektor a következőket mon-

bolondos játék a pénzzel
és a szerelemmel
Főszereplők:
TOLNAY, VASZARY, SZIL ASSN.
MALY és a két PETHES
Biztosítsa jegyét elővételben!

jnttnka-

— Amikor Kíréf vettem a tüntetésnek, nyomban a tüntetőkhöz siettem és felszólítottam a hallgatókat,
hogy hagyják abba a tüntetést. A
hallgatóság a legnagyobb fegyelmezettséggel az első szóra megszüntette a tüntetést és tárgyalási alapra
helyezkedett. Vállalkoztam
hogy
az ifjúság kívánságát részben az
egyetemi tanács, részben a kultuszminiszter elé terjesztem, ezzel szemben garanciát kaptam arra, hogy
nem

lesznek

további

tüntetések

A kívánságokról, mivel azok minisztériumi tárgyalások
anyagát
képezik .egyelőre nem
nyilatkozhatom.

A lelket is gyógyítani kell...
Látogatás a belklinikán az önkéntes vöröskeresztes ápolánőjelöltek gyakorlati munkahelyén
(A

Délmagyarország

munkatárs

sdtól) Magyar asszonyokhoz méltó
komoly feladatvállalás jellemzi a
Vöröskereszt önkéntes ápolónőképző
tanfolyamának lelkes hallgatősagát. A korszerű tanfolyam már harmadik hete folyik dr. Csikós-Nagy
Józsefné önkéntes ápolónő vezetésével s néhány kitűnő szakelőadó Irányítása mellett. Az elméleti tanulmányok mellett a vöröskeresztes
ápolónőjelöltek már
gyakorlatilag
is képezik magukat; ötös Csoportokban bevonultak a klinikákra és
a kórházakba, hogy a betegápolás
tudományát minél komolyabb formában sajátíthassák el.
Látogatást tettünk a belgyógyászati klinikán, hogy
érdeklődjünk
a vöröskeresztes
ápolónőjelöltek
munkája, szorgalmas feladatvállalása és haladása iránt. A feladat,
amit itt végeznek, nem Csekély, ha
azt tekintjük Csupán, hogy reggel
7 órától délután 2 óráig bent vannak a klinikán s ezalatt tanulnak
és hasznosítják magukat a beteg
katonák érdekében. Az ide beosztott
hölgyek valamennyien a legjobb
társaság tagjai, közöttük egy tábornok neje; de a fehér köpeny és a
vöröskeresztes,
hófehér
fityula
„rangrejtő" leple alatt itt mindanynyian szerény, szolgálatkész, halkszavú és tanülnivágyó Kedves Nő
vérelr . . ,
'

Hogyan dolqoznalc a vöröskeresztes ágolónőielöltek ?
Az elsőemeleti nagy kórteremben
találtuk meg az önkéntes ápolónőjelölteket. A tágas, világos kórteremben 20 fiatal katona fekszik,
ahhoz képest, hogy a betegek egé'z
jókedvűek a nem Csalódunk, ba ezt
arra magyarázzuk, hogy a fehér
köpenyes, nyájas modorú „kedves
nővérek" hozták macukkol ezt a kellemes légkört a kórterembe. Ott
látjuk az árvnk mellett a helgvó-

Korzoban

Csütörtökön bemutatjuk a legújabb
f magyar vígjátékot,

KÁDÁR CONTRA
KEREKES

dotta a Délmagyarország
társának?

Ma, a

nagy

magyar

filmsiker!

KARADY KATALIN
BULLA ELMA
Nagy István, HajmisSy, Halma)-

KÍSÉRTÉS

gyászati klinikára beosztott őt vöröskeresztes ápolónőjelöltet: Madnry Antalnét, Czibula Istvánnét,
dr. Viola Györgynét. dr.
Kovács
Aladárnét és Hoffmann
Ferencnét.
Vérvételnél segédkeznek,
pulzust
mérnek, vérnyomásmérésnél, injekciónál segítségére vannak a szőke,
fiatal doktorkisasszonynak, aki szíves-örömest magyaráz nekik, foglalkozik velük.
— Igazán szépen haladnak' a vö
röskeresztes önkéntes ápolónőjelöltek, — mondja a kedvesmosolyú
doktorkisasszony, aki túlzott szerénységből talán, névtelen kiván
maradni. —
örömömre szolgál,
hogy foglalkozhatok velük, olyan
tanulékonyak!, készségesek és annyira komolyan fogják fel önként vállalt feladatukat.
Ilyen szép elismerés után, amikor az újdonsült kedves nővérek néhány percre elhagyják a kórtermet,
hogy egy vérátömlesztésnél lehesssnek jelen, megkérdezgetjük a betegeket is, a sáppadtarcú, de eleven
tekintetű, 29—22 éves legényeket,
hogy örülnek-e az n j ápolónővétkéknekl

Mit mondanak a beteg
katonák ?
Igazán nagyon örülünk a kedves nővéreknek, — mondja egy vesegyűlladásos katona. — Olyan kedvesek hozzánk, szívesen írnak levelet helyettünk és már az is jólesik,
hogy mindig itt vannak közöttünk...
— A délután már sokkal nehezebben múlik, amikor nincsenek itt,
— toldja meg egy másik fiú, akinek tüdőgyulladása van.
Az újdonsült ápolónők sem panaszkodnak. Egyelőre kissé fárasztó a „szolgálat", főként a napi 7
órás talponállás egyfolytában. De
kényelmes, lapossarkú cipőkkel és
gumi bokavédőkkel szerelik fel magukat a hölgyek s általában, semmiféle szokatlan dologtól, vagy váratlan nehézségtől nem riadnak
vissza:
— Olyan szívesen, boldogan Csináljuk, mert látjuk, hogy milyen
magasztos, önfeláldozó az a nagyszerű munka, ami
körülöttünk,
előttünk folyik. — mondják a. jelöltek.
— Már kezdjük megszokni a kl'nika levegőjét, ez volt eleinte a legnehezebb. Itt igazán értékes,, ko-

DfiEMAGYAROBSZAfl
S z e r d a , 1948. m á r c i u s 18.
Csak akkor lesz szép a lakása,
bútorát nálunk vásárolja I

ASZTALOSMESTEREK
CSARNOKA

SíB/dr.ny! S i t t M Tártai
sitted, Ougeaioe-ttr IL

/•Maurin i »i-5fl.

moly bevezetést nyerünk a legnemesebb emberi ténykedésbe: a szenvedések enyhítésébo, a gyógyításba • • •

Az ápolónőielölfek
a betegekről
A ,,szolgálat" reggel 7 Órakekezdődik. Az ápolónőjelöltek megmosdatják a katonákat, reggelit
visznek be számukra, azután segédkeznek a hőmérőzésnél, injekeiózásnál, vérvételnél stb. Már ismerik
betegeiket, tudják, mi a gyengéjük
és mit szeretnek.
— A priznicet és az inhalálást
nem szeretik, — mondja mosolyogva az egyik kedves nővér.
— De a vérvételt és az ínjekgiót
sem! — nevet a másik.
örülnek, ha levelet kapnak otthonról s ha írhatnak szeretteiknek.
Van közöttük egy ruszin fiú a Kárpátaljáról, az alig tud egy-két szót
magyarul. Most tanítják együttes
szorgalommal és lelkesedéssel a
kedves nővérek . . . Egy másik, délvidéki német fiú m á r egész szépen
beszél magyarul, ö hamarabb Baját
tította el a nyelvünket . . .
Olyan szívesen vinnének a hölgyek apróbb ajándékokat, gyümölcsöt, vagy édestésztákat ápoltjaiknak, de a klinika szigorú szabályai"
tiltják az ilyesmit. Minden kedves
nővérnek öt betege van, összesen
25 beteget ápolnak, négy külön fek>szik egy szomszédos, kisebb teremben.

A lelket is gyógyítani kell.,.
Bekukkantunk a kisebb terembe
is. Itt mér komolyabb, szomorúbb
arcok fogadnak. A halál járt ebben
a kis teremben, egy otthonról kapott sárga kis levelezőlapról mered
az elmúlás arca felénk . . . Az egyik'
fiatal katona kapta a szomorú hírt
hogy éderepja Mezőhegyesen elhunyt. Kétszeresen fájdalmas, hogy
nem mehet el a ravatalához, nem
hajíthat első rögöt a koporsóra,
mert vesegyulladása ágyhoz köti a
szegény fiút. Arcát nem láthatjuk,
csöndesen a fal felé fordul és rázza a zokogás. Az ágya mellett áll
kedves nővér szép kék szemében is
könnyek csillognak, együtt síül c
fiatal katonával . . .
— A testi fájdalmak mellett sokszor kínzóbbak, súlyosabbak a lélek
fájdalmai, — mondja halkan, amint
kikísér bennünket. — Ez a legnehezebb feladat, a lélek sebeit gyógyítani . . . Erre a Mnrlntrn. kétszeres
Ha két órát gondtalanul, ka c » a ,
a k a r eltölteni, eieaaen .iegyet váltani
cpgtatóbb v i g j á é t k h o z !

vidáman
a legka-

KÜLCSÍIHÉRT
FÉRJEK
Simor, Szilassy, Biliesi, VaSzarv,
Pethes, Szondy, Raffay, Juhász

Anonklvöl:

TYAVA MACSKA szines trükkfilm
és HÍRADÓ.
Ma 5, 7, 9 órakor
Ceak 18 áven felőlieknek I
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D6LMAGY ARG15ZAS
l í í t l i , IM'Í. m é r e t e * <1.
erővel kell felkészülnünk s a szeretet, nz epyiiftcrrés fegyvereivel
kell hnrfolnunk . . .
Ilyen őszintén, komolyan fogják
fel önként vállalt feladatukat, a vöröskeresztes ápolónőjelöltek, akik a
szenvedéseket akarják
enyhíteni,
nemcsak testi, de lelki sebeket akarnak gyógyítani az örök szeretet jelvénye, a Vöröskereszt
árnyékában • • •
(Cs. r.)

A riomi per
Riom, március 17. Az OFI jelenti:
A keddi tárgyaláson azokat a tábornokokat hallgatták ki, akik a hadműveletek folyamán hadseregparancsnokok voltak. Bcsson tábornok, a harmadik hadsereg parancsnoka részletesen ismertette Ardennek, az Alpok
és a Jura-vidék hadseregeinek szervezési bajait. A csapatok létszáma távolról sem volt elegendő. 1940 májusA.
ban esak 115 hadosztály állott rendelkezésre cs ezek köztit 24 Északafrikában, vagy a Közeikeleten volt. Már
régen be kellett volna vezetni a háromévi katonai szolgálatot. A tartalékosok nem váltak be, A tényleges
szolgálatot teljesítők kereteiben is
hiányok mutatkoztak és az egyévi kiképzési idő nem volt elegendő.
Az elnök több kérdést intézett De„on tábornokhoz, aki kijelentette, hogy
a hadianyag mennyisége és a csapatok
Kiképzése nem felelt meg a háborús
idők követelményeinek. Ezután Dsladier intézett több kérdést a tanúhoz,
majd Blancher tábornokot hallgatták
'<í, aki Flandriában és Dűnkirchennél
harcolt első hadseregcsoport parancsnoka volt. A flandriai haderőket suyosan akadályozta hadműveleteiben,
hogy a német légi erő óriási fölényíven volt a francia légierővel szemben.
Nngv volt a hiány a légclbáritás terén is. (MT?)

Korlátozások
az angol ruházati iparban
London, március 17. Az OFI .jelenti:
Mint hivatalos forrásból jelentik, a
ruházati cikkek gyártását, amelynek
forgnlrfiát már eddig ís korlátozták,
uiabb 25 százalékkal csökkentik. Takarékossági okokból megtiltották a
kétsoros kabátok készítését és a nadrágon sem szabad felhajtást csinálni.
A rendelkezés értelmében a jövőben a
férfiruhákat kevesebb gombbal és
zsebbet lehet elkészíteni. (MTD

Eltalálta
K f • 1 • A n y : M«neí. ez short?
f M í l i . Nem Éviit.
félnad

Két gyükasra
tizennégyévi fegyházbüntetést
szabott ki a szegedi tábla
(A

Délmagyarország
munkatár
fától)
A szegedi ítélőtábla Curfff
tanácsa kedden délelőtt két szándé
kos emberölési ügyet tárgyalt, Mamusich József szabadkai napszámos'- volt az egyik ügy vádlottja.
Mamnsieh tavaly nyáron
Szabadkán egész napi borozás irtán a kocáméban összeveszett Miklós István
nevű barátjával és a veszekedés
hevében leszúrta Miklóst.
Miklós
nyomban meghalt. Mamnsieh pedif
önként jelentkezett a rendőrségen. A
szabadkai törvényszék
szándékoz
emberölés bűntettében mondotta ki
bűnösnek Mamusichot és 7 évi fegyházra ítélte, A tábla Curry tanácsa
kedi tárgyalásán helybenhagyta a
törvényszék ítéletét, amelyben végső fokon a K ú r i a dönt.

A másik ügy vádlottja Kovács
István 34 éves szabadkai kovácsmester volt, aki anyósát ölte meg.
Kovács tavaly nyáron lakást keresett, de nem kapott, ezért elhatározta, hogy anyósa házához
költözik
családjával arra az időre, amíg alkalmas lakást kap. Az anyós, özv.
Görög Antalné eleinte jól megfért
vejével, később azonban a veszekedések napirenden voltak a férfi és
az idős asszony
között.
Oörögn*

ugyanis iszákos volt éa veje ezt ki
fogásolta. Később Kovács elhatározta. hogy a veszekedéseket clke
rülendő, házat épít és elköltözik
anyósától. Meg is vette a házépítéshez szükséges anyagot és addig is,
amíg az alkalmas telket is megvá"
sárolja. az anyagot odahordatta
anyósa házához. Az öregasszony a
nagymennyiségű
épitési
anyagot
egy szép napon veje tudta
nélkül
eladta, Emiatt a veszekedések ujult
erővel lángoltak fel. Egyszer, amikor Kovács elkeseredésében berúgott és részegen ment haza. összeszólalkozás után felkapta az asztaIon lévő konyhakést és
markolatig
szúrta anyósa szivébe. Görög AutaV
né nyomban meghalt. Kováca a
rendőrség** sietett és feljelentette
Önmagát.
A szabadkai törvényszék
erős
felindulásban elkövetett emberölés
büntette miatt mondotta ki bfinöanek Kovácsot és 7 évi fegyházra
ítélte. A tábla Curry-tanácsa ked<R
tárgyalásán helybenhagyta a törvényszék ítéletét, amely végső fokon a K ű r i a elé kerül, mert Kovács
semmisségi panaszt jeleptett be a í
ítélet ellen.
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Erzsi

óriási választékban

cégnél, Széchenyi-tér 17.
Föpostával szemben

Képzőművészeti kiállítások
a városi muzeum kupolacsarnokában
a legszerencsésebb, egyéb termeinek anyaga is csak korlátozottan
áttekinthető, a muzeum multévi látogatóinak száma magasan felülmulta az előző évek érdeklődőinek
számát.
A városi muzeumnak az elmúlt
évben £eekcly, 20 filléres belépődíjai
4000 pengőt jövedelmeztek. Az őszszeg nagyságát úgy
érzékelhetjük
h'a tudjuk, hogy a szabadtéri játékők előtt a muzeum bevétele jelentéktelen Összeg volt, amivel számolni sem lehetett. A Szabadtéri Játékok' természetesen a múzeum életéSzeged városának kötelessége en- ben is fellendülést hoztak. U t á n i
nek^ a kérdésnek' megoldásában
* nagy visszaesés következett s mert
művészek segítségére sietni. A vá- egy-két éve, éppen a háborús idők
rosi muzeum
kupolacsarnokára Óta a muzeum bevétele ismét emelgondoltunk, mint alkalmas kiállító- kedett s az elmnlt évben még a Szaforgalhelyre. J ó l tudjuk, hogy a múzeum badtéri Játékok idejének
szükreszabott férőhelye nem oldja mát: is felülmúlta.
meg végieresen a kiállítási csarnok'
Dr. Csallány Dez.ső ezután rátért
kérdését, mégis reméltük, bogy Csal- a muzeumban rendezett fsoportkiállány Dezső igazgató talál megol- lításokra és elmondotta, hogy ezek
dást a szegedi művészek felkarolá- a kiállítások kissé elkedvetlenítetsa érdekében.
ték. "A múltban, amikor éppen ő
Felkerestük dr. Csallány Dezső szorgalmazta a gyakori kiállítások
muzenmigazgatét, akivel elbeszél- rendezését, a művészek részéről sok
gettünk városunk művészeti kérdé- kellemetlenség és sértett hiúságukseiről. Megtudtuk, hogy a szegedi ból adódó szemrehányás érte
közönség érdeklődik' ma is, a fegy— Természetes. — mondotta —,
verek zajongása idején, a művésze-1 hogy a muzeum most is rendez kiiránt. Ezt a múzeumigazgató-1 állításokat élő művészek képeiből,
»sk abból a kijelentéséből következ- de csakis szigorú bírálat alapján. A
tettük, bog* a muzeum multévi lá- muzeum hírneve követeli ezt tőtogatottságát
ttemesak
kielégítőlünk.
nek, de anyagiakban is rekordfof
A bírálat feltételét mi is Helyéngalműnak lehet tekinteni. Annak el- valónak tartjuk, mert a város
lenére, bory a mnzeumi képtár férő- egyetlen reprezentáns kulturintézehelye kiesi a r elrendezésében
t» nem lehet
sz'ártjypróbAlgalót
(A

Délmagyarország

munkatár.

sától) Régi probléma a szegedi képzőművészek érvényesülését elősegítő kiállító-helyiség hiánya. Ez némítsak a művészek létérdekét veszélyezteti, de lehetetlenné teszi a szegedi képzőművészeti élet fejlődését.
Művészeink kiállításaik rendezésénél kénytelenek lemondani arról,
bogy műveiket mutatós és megkedveltető külsőségek között tálalják a
közönség elé. A műértékelés és művásárlás lélektanának
elsőrendű
követelménye a jó szervirozás, megfelelő világítás és elrendezés.

Jegy nélkül
TALPALOK
A M. Kir. Közellátási Miniszter áítal
engedélyezett
t a l p p a l

Szögi Zoltán
cipész, Dugonics-tér 1.

vagy dilettánsok' találkozóhelye. J ó l
emlékezünk még arra, bogv annak
idején, amikor a művészeti tanács
delegáltjai bírálták felül a kiálli*
tásra beküldött képeket,, milyen sol3
elégedetlenkedő igyekezett a kiállító
tás nyugodt folyamatát megzavarj
ni. Holott, amikor a művész a zsürl
elé bocsájtja képeit, bele kell töJ
rődnie a kritikába, akár jól, a k á f
balul üssön ki számára.
Dr. Csállány Dezsőt sikerült s n
ra rábeszélnünk, bogy eltekint n
mult csalódásaitól és helyet ad iví
mét a múzeumban kiállítások ren4
dezésére. Vázoltuk előtte, hogy a M
njabb időkben a régebben kiállító-?
sok céljaira jól bevált Kass-szállot
da hallja sem áll már a művésze®
rendelkezésére. Amint értesültünk
róla': a szálloda vezetősége heti 508
pengőt kér a kiállítóktól. Ez az ön-fe
szex dúsgazdag vállalkozóknak sert
tenné rentábilissá
képzőművészeti
kiállítás rendezését s így természe*
tes. bogy művészeink
kénytelenek
lemondani ö%j>l az eshetőségről is.
A múzeumigazgató belátja ennek »
helyzetnek tarthatatlanságát és vég*
leges megoldást vár a város kultUr"
ügyosztályától. Addig is a magf*
részéről azzal óhajtja támogatni 4
szegedi művészeti élet fejlődésének;
útját, hogy felajánlja
a muzeum
kupolacsarnokát
akár
kollektív,
akár esoportkiállítások céljaira »
szegedi művészek számára. A kupolacsarnok' nem valami tágas he
lyiscg, de jó világítása és intim
jellegű s főként kollektív tarlatok
rendezésére igen alkalmas. Az t
tény pedig, bogy a mindenkori kb
állításokat a miizcúm rendezi, fém-,
jelzést ad a tárlatoknak. Mert teft
mészetcs, fiogy ezek a kiállítások
nélkülözhetik az előzetes bírálatok
Az igazi művész azonban nem ide
genkedik a zsűritől, főként akkor,
amikor tudja, bogy a zsfiri tagjatárgyilagosak
és magasabbreudá
szemléletűek.
Már ez Is nagy eredmény a sze
gedi művészeti élet újbóli felléndii
lése szempontjából. A muzeum kupolacsarnoka elég fórum lesz ahhoz
bogy a szegedi művészeti élet u j r »
éledjen s onnan elinduljon at á j
virágzás felé . . .

(•. Í-)

Gabonaküldemény
Görögországnak
Genf. március 17. A Német TI je
lenti: A Nemzetközi Vöröskcresri
közli, hogy március 13-án
Haifából
elindult Pireus felé egy 7000 tonnás
gabonával megrakott svéd hajó. Né»
metország és Olaszország képvisel®
biztosítékot nyújtottak, hogy a gabonát kizárólag a szűkölködő polgári
lakosságnak juttatják és a nemzetköri
bizottság küldöttjeinek közreműködé.
sével fogják kiosztani. F.gy másik svéd
hajó útban van Görögország felé és
Lisszabonban gabonát veit fedélzetére.

Mit láttam a Szovjetunióban?
(A m. kir. honvéd haditudósitószii«d közlése.) Ez a cirn véletlenül adódott Aminthogy véletlenül adódott alkalom arra is, hogy ez a tudósi tás
megszülessen.
Egyik hadnagy-bajtársam futár,
ként megy haza s rövidesen vissza is
tér majd. Otthon sem laknak, messze
tőlünk s igy mostani utja igazán a
legbiztosabb s leggyorsabb alkalom az
üzenetre és a hazulról való válasz
elbozatalára. Kikisérem az állomásra.
A pályaudvar egyes épületeinek romjain természetesen még meglátszik,
l:ogy háború van, de javarészük már
kijavítva ismét használatban áll.
Sürgés-forgás a pályaudvaron, akár.
esak nálunk odahaza a Keleti-, vagy
Nyugati-pályaudvarokon. Szembeszökő
különbség mégis, hogy itt az utazóközönség óriási zöme katona. Ennek
is a többsége: német, de jócskán látni
magyar egyenruhát is és hallani magyar szót is.
Az egyik ajtón most kisebb szállítmány csapata fordul ki. Az itteni ma.
gvar tábori kórház küld haza vagy
harminc beteget és sebesültet. Egylölegyig olyanok, akiknek még valamilyen utókezelésre van szükségük s
mint halljuk, legtöbbjüket gyógyfürdőkbe utalják. A sebesültek vidáman
bicegnek mankóikon vagy botjaikon,
van olyan, aki a kocsira kapaszkodás
közben felkötött kezébe veszi a pipát
s boldogan látja, hogy erre már alkalmas a karja.
Ma egész nap mínusz bárom fok
körül járt a hőmérő s eddig a legmelegebb nap volt az idei évben. Mindenki láthatóan élvezi ezt az állapotot s a kis magyar csapat is igyekszik
kihasználni a kellemes levegőt, a rettenetes fagyok ukrán viskókba kényszerítő hatása és a zárt kórház levegő,
je után.
Beszédbe elegyedünk velük. Persze
mindegyik ötül, hogy néhány nap mutva ismét láthatja hozzátartozóik
— Hát az bizonyos — mondom —
hogy lesz mit mesélni! Ugyan mit
mondanak el majd odahaza?
Az emberek bólogatnak, mosofyoguak s egymásután huzakodnak elö azzal, amit ők a »szovjet paradicsomban* a legjellemzőbbnek, vagy legszomorubbnak láttak.'
Egy kerékpáros tizedes ezt mond.
ja:
— Bizonyos, hogy odahaza is látott
az ember szegénységet, különösen a
cigányosoron. De olyan rongyos embereket, meg ekkora nyomort, arnil itt
láttam, soha elképzelni sem tudtunk
volna. És még ezeket a szerencsétlen
embereket ámították az elvtársaik avval, hogv a legjobb élete és legnagyobb boldogsága szovjetországban
van a polgároknak. De a legszomorúbb gz. bogy amikor mi mondottuk
et nékik kézzel-iábbal. meg tolmácsok
utján a mi otthoni életünket, kereseti
tehetőségeinket, gyerekeink és családunk mindennapos életét, akkor ezek
:sak hitetlenkedve néztek ránk s az'
aiondogatták: >Az nem lehet! Es niletetlen!* Tulajdonképpen csak a nálunk levő fényképek, meg a tábori
mozgószinházunk képei után ébredtek
rá, hogy nálunk csakugyan még a legszegényebb ember is igazán gazdag
is boldog hozzájuk képest.
Fiatal, sápadt, lőttkaru, tüzérosztálybeli honvédhez fordulunk most azzal a kérdéssel, mi tette rá a legdöbbenetesebb hatást?
— Egy istállónak berendezett templom — mondja bólogatva. — Én relormátus vagyok, nálunk nincsenek is
szentképek, ez meg görögkeleti templom volt s valamikor tele lehetett
képpel. Előbb csak meghökkentem azon
a szeméter:, piszkon, bűzön, ami ebben a régi templomban volt s azután
megláttam az egyik sarokba lökve egy
Krisztusképet, amelyet összcrnocskoltak a bolsik. Akkor valami olyan elkeseredett harag és gyűlölet támadt
sennem. ezek ellen az alávaló gazemberek ellen, amit sohasem tudok elfelejteni!

A továbbiakban márcsak röviden
írom egy üres tábori lapra, hogy mit
láttak katonáink Szovjetoroszországban.
Most, hogy e jegyzetekből írom ezt
a tudósítást, a következőket olvasom:
Egy egészségügyi altiszt: mezítláb
járó szovjet orvosokat látott.
Egy tani'ó-foglalkozásu karpaszományos: kolduló, kéregető, lerongyoló,
dott és kiéhezett tanitót, meg az ugyancsak tanítónő feleségét
Egy miskolckörnyékl vonatkatonánk; olyan lerongyolt egykori ukrán
kisgazdát, aki már annyira tönkrement mint kolhosz-munkás, hogy magát, feleségét és három gyermekét már
csak néhány felismerhetetlen ronggyal
és sásból font gyékénydarabbal tudta
ruházni
Jegyzeteimből még a következőket
tudom kibetűzni:
•Megkérdeztük tolmács utján az
egyik embertől, vájjon tudják-e azt,
hogy ki az Isten? A szerencsétlen ember bambán nézett ránk. és ezt mondta:
— Nem indom, ki volt azelőtt, de
nekünk mindig azt hajtogatták, hogy
Sztálin elviái» az Isten, az majd egyesíti seregeit és meghódítja a világot.
Ez az ember Isten igazi fogalmáról és a vallásról semmit a világon
nem tudott.*
• Egy kaukázusi fogoly mesélte kihallgatása
során a következőket:
A mi ezredünk Olguvkaja-ban éjszakázott legutóbb. Reggel továbbmenet
volt s néhányan elkésve értek a sora.
kozóhoz. összeszedték s nyomban a
hirtelen összeállított rögtönitélö katonai bíróság elé állították őket, amely
a politikai biztos elnöklete alatt félperc múlva kimondta ítéletét. Minket
közben elindítottak s már csak puskaropogást hallottunk, de bajtársainkat
sose láttuk többé.*
Érdemes volna a szovjet háború
után hatalmas könyvben kiadni azokat
á tapasztalatokat, amelyeket csapataink szereztek Szovjetoroszországban.
Ha ennek a könyvnek az volna a című: >Mit láttam a Szovjetunióban?* s
minden ottjárt katonánk csak egy mondatban mondaná el a reá legmegrázóbb hatást tevő élményét — akkor
kapnánk csak igazi tükröt arról, mi
volt az őrülteknek és gonosztevőknek
ez a közös erővel megteremtett birodalma.

Pártközi értekez et
Budapest, március 17. Ma délben 12
órakor a képviselőház egyik bizottsági termében T a s n á d i N a g v András
házelnök elnökletével pártközi konfe.
rencia ült össze. A konferencián az
egyes parlamenti pártok képviselői
megbeszélték, hogy a képviselőház csütörtöki ülésén Iíállay Miklós miniszterelnök bemutatkozása után milyen
rend szerint szólalnak fel az egyes
pártok szónokai. A pártközi konferencia egy óra előtt néhány perccel ért
véget.
Egyébként ma délben ülést tartolt
a mentelmi bizottság is. Számos ügyet
tárgyaltak s a jelentést legközelebb
terjesztik a Ház elé.

Mélyen szomorodott szívvel tudatjuk, hogy drága jó
Édesanyánk.

özv. Síern Adolfné
Szül. SACHS 1IERMIN
életének 69. evében, hossza
szenvedos után elhunyt.
Temetése f. hó 18-án délután fél 4 órakor lesz a cintereuiböl. Kiilönvillamos délután 3 órakor a Dugonicstérről indul.
A GYÁSZOLÓ CSALAD.
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Vitéz Horthy István
kormányzóhelyettes
nyilcsfkozik a német r á d i ó n a k
Budapest, március 17. A Budapesti Értesítő jelenti;
A német birodalmi rádió fellé
résére vitéz Horthy István kor
mányzóhelyettes úr őfőméltósága
nyilatkozatot adott a német rádió
állomásoknak.
A rádió Sándor-utcai székháza
karinában vitéz Ndray Antal. a.
MTI és a rádió elnöke fogadta a
kormányzóhelyettest, a st.üdió előcsarnokában pedig dr.
Kuzmich
Gábor posta vezérigazgató és Frí
pyessy János dr., a rádió ügyvezető igazgatója. A kormányzóhelyet-

tes megérkezése után
mikrofon
előtt nyilatkozott a német rádió
kiküldött tudósítójának és a német
rádió külföldi osztálya igazgatójának a kérdéseire. A nyilatkozat:!
a német rádió képviselői lemezre
rögzítve magukkal viszik és Magyarországról szóló nagy rádióriportsorozat keretében
közvetítik
majd a birodalmi német rádióállomásokon.
Ugyanekkor Kállaji Miklós miniszterelnök is nyilatkozott a n é m i
rádió számára. (MTD

A Uaíak Uattasa
A wdiÁ keddi QctvUdti Svédeden
(A Délioagyarország munkatársától)
A magyar rádió egy felvevő különítménye kedden huszonnégy óráig Szegeden dolgozott és mint legutóbb már
jeleztük, elkészítette azokat a helyszíni riportokat, amelyeket a rádió a közeljövőben közvetíteni fog. A helyszíni riportot Budinszky Sándor, a rádió
ismert riportere vezette, a technikai
munkákat Tomcsányi Béla rádiómérnök irányította. A rádió Szegedre küldött különítményét a város nevében
dr. P á l f y György kulturtanácsnok
fogadta és látta vendégül. Az első
közvetítést reggel a városi muzeumból vették viaszlemezre, amikor is
C s a l l á n y Dezső igazgató, S z ő k e
Mihály könyvtáros, valamint dr. B er e t z k Péter főorvos és D o r o g i
Imre tanár ismertették a különböző
gyűjteményeket. Utána a Tiszapartról
igen szines közvetítésben ismertették
a téli halászéletet, a riportban megszólalt több öreg szegedi és tápéi halász, valamint dr. C s e r z y Mihály
kamarai ügyvezető-titkár, az egyik
leglelkesebb szegedi sporthalász. A
harmadik közvetítésre az egyetemről
került sor, ahol mintegy negyvenperces riportban elevenedett meg a SzEI
élete és munkája, a diákok mellett
résztvettek a közvetítésben dr. K o g u t o w i c z Károly rektor és dr. K o c b
Sándor professzor. Ezután egy egészen
újszerű és eredeti rádióriportra került
a sor. A rádió viaszlemezre rögzilette
dr. F a r k a s Béla professzornak, a
kiváló tudósnak azt a kísérletét, amikor a halakat a rádióról közvetített
déli harangszó hangjaira ebédelteti,

amivel igazolta a balak hallását. Elsőizben került sor ilyen rádióriportra,
amikor a hallgatóság egy eleven és
érdekes riportban nemcsak tanuja lehet ennek az érdekes jelenségnek, de
bepillantást nyerhet egy kiváló tudományos munkába__Délután a közvetítés felvételét a Szegedi Katolikus Nővédőben folytatták, ahol ür. C s i k ó s .
N a g y Józsefné elnökasszony vezetésével a Nővédö hölgyei ismertették az
egyesület áldozatos honvédő munkáját a magyar honvédekért. Ezeket az
érdekes kulturális szegedi helyszíni
közvetítéseket mind viaszlemezre rögzítették és a rádió a jövő hétenjktatja azokat műsorába.

Minisztertanács
Budapest, március 17. A kormány tagjai kedden délután Kdllay
Miklós miniszterelnök elnökletével
miniszteretanácsra
ültek
össze,
amely az esti órákban ért véget.
Keresünk Belvárosban legfeljebb
első emeleten

háromszobás
irodahelyisége!
Ajánlatok postafiók Szeged, 94.
Telefon: 27—72.

Bu é l

m a í í y a r o r s z a r
19«. m á r c l n *
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A cukorbetegek
kötelező bejelentése

H ú s v é t r a borok, likőrök
\ y
•v* CS í j W EwP I

Rémhírterjesztés
és kormányzósértés miatt
elítéltek hét szegedi gazdát

és párlatok legjobb beszerzési helye
P A | a
italáru üzléte a Főpostánál. T e l . 2 5 - 5 6
Eladás v i s z o n t e l a d ó k r é s z é r e is.

Budapest, március 17. A hazai inzulinszükségletnek megállapítása céljából kiadott rendelet előírja a cukorbetegek rendszeres bejelentését. A
cukorbetegek bejelentési lapjának szétI r t a : Tersánszky J. Jenő
küldése az ország valamennyi gyógyszertárához és gyógyintézetéhez megEgy kis csődület támadt a Dunahi— Meg vagyunk benne! — tart ki
történt. Minden orvos és kórház, egve. don. Mi okozza? Talán valami szerenemberem a bárka lakályossága meltemi klinika és egyéb gyógyintézet csétlenség?
lett. — Csak legyen fűtenivalónk.
igazolja 1942 március 15-től ánriifs
Ah, dehogy! Egy kis kutyát figyel— És mikor beszorulnak télen vagy
15-ig terjedő időben az azoknál jelent- nek, meg egy kis gyerekek A Duna
kező és vezetése alatt átló intézetben vizén veszteglő halasbárkán kergetőz- rossz időben, nem szük a lakás? —
megjelent vagy felvett valamennyi cu- nek. A kiskutya csak egy fehér ma- faggatom a két lépésnél alig hosszabb
korbetegről esetről-esetre a bejelentő szat, de olyan veszedelmesen éles a vityillóba nézve.
— Kettő van ilyen, kérem!
moív valamennvi. adatát pontosan töltse vakkantgatása, hogyha
kutya-tehet- solyodik el erre emberem és vezet a
ki és bérmentve küldje meg a M kir. ségvizsgálat volna, biztosan hőstehajó farában álló másik kis deszkaOrszágos Közegészségügyi Intézethez. nornak válna be a kutyaoperában.
épitményhez. — Ez a hálószoba, amaz
Mindet! cukorbeteg 1942. március 15-től
Az emberekben meghűl a vér, amint az ebédlő.
április 15-i? terjedő időben saját ér- a kisgyerek a bárkáról egy keskeny
— Nagyszerül — lelkesedem a bárdekében feltétlenül jelentkezzék orvo- bidon átszalad a kutyus után a Dunasánál, vagy abban a gyógyintézetben, partra és aztán vissza iramodnak a ka pazar beosztásán. Mire emberem
ahol kezelés alatt áll. hogv a bejelen- bárkára. A bárkáról a partra vivő maga kezdi magyarázni.
— Igen! Sok minden fér el ilyen
tés megtörténhessék és a bejelentés palló nemcsak keskeny, hanem merealapján az összes cukorbetegek részé- dek is és a vizsávról, ami a bárka és bárkán.- A lakások alatt vannak a
re a szükséges inzulinmennriség meg- part közt folyik, az az érzése min- süllyesztőkamrák. Ha ezekbe vizel
állapítható legyen. A betegek vagv a denkinek, hogv aki belezuhan, a bár- eresztünk, akkor a bárka lesüllyed, ha
kimerjük belőlük a vizet, akkor a
gyógyszerészek a bejelentő lapokat ka alá sodródik.
bárka kiemelkedik a vízből.
nem tölthetik ki. azt kizárólag a keSok ilyen halasbárka vesztegel egy— És a halállomány? — kérdezőszelő orvos vagv a gyógyintézet végzi. más végében, két, sőt három sorban,
ködöm. — Az is ott van?
Bajtuk kis házikók. Itt-ott emberek
— Az a bárka közepén van. Ugy
lézengenek rajtuk. Háziállatok is. Két átlagban nyolcvan-kilencven
mázsa
kismalacot látok. Egy-két baromfit. hal.
Szegedi
Macskák sütkéreznek a napon. Galam— Szép mennyiség! Ezt etetni kelt?
szemergélnek egyik bárka felüle— Nem kapnak itt már ezek sembetörő cigányokat itélt el bok
tén.
mit! — közli.
Azon a bárkán, amelyikre a kisa bajai törvényszék
— Ugyan! Hát csak nem ajánlatos
gyerek szaladgál a kutyussal nyak(A Délmagyarország munkatársától) törő pallóján, egy asszony mos ép- a halaknak is a fogyókúra, mint maTavaly ősszel betörés történt B o z ó- pen, széles tekenőben és tereget ru- nap az urihölgveknek? Hiszen csak a
k y Györgyné szeged-királvhalmi ta- hát a napra. Valószinü, a gverek any- kövér hal eladásra jobban tetszik!
nyáján. A betörők a tanyaház ablakát ja. De nem félti a kis kölyköt. Talán Nem?
— De nem fogynak ief
bezúzták és igy hatoltak be a tanyába, azt sem tartaná nagy szerencsétlen— Ugy? Olyan rövid időt töltenek
ahonnan rengeteg ruhaneműt, fehérne- ségnek, ha a vízbe pottyanna. Bizoitt a bárkában?
műt, ékszert és némi készpénzt loptuk nyára tud úszni.
— Esetleg bizony egy hónapot is.
összesen mintegy 2150 pengő értékben.
Micsoda furcsa, regényes élet ez
A nyomozás megállapította, hogy a ezeken a bárkákon! Meg kell tapasz- De kibir a hal többet is. Kicserélődni nekik azért egy hónap a legtöbb!
betörést hájrom szegedi cigány követ- talnom közelebbről.
Addig bizony étlen vannak.
te el előre megbeszélt terv szerint. A
*
— Szomorú siralomház! — vélem.
betörő cigányok: J a k a b Sándor, aki
A mosó asszonyhoz
közeledem — Nem olyan?
gyakran szerénél Rostás Dezső néven
is, valamint K o l o m p á r Miklós és legelőbb is, mikor leszármazom a
— Mit tud az oktalan állat arról,
C s u r á r Dezső, a sikerült betörés partról a bárkákra. Amikor elmon- ml történik vele? Itt még jól eilubiodom.
hogy:
puszta
érdeklődés
vezet
után Magyarkanizsára mentek és olt
kolnak ők a tiszta Duna-vizben. Mert
megosztoztak a zsákmányon. Nemsok- Ide és esetleg képeket is csinálunk a ez a bárka ugy van megszerkesztve,
bárka
éleiéről,
az
asszonyság
legyint:
kai ezután a szegedi csendőrség nyo—Ajjaj! Csak szeretném már egy- hogy a közepét,szabadon járja a Dumozó alosztályának sikerült elfognia
na- Még ha vontatódik is a bárka,
Jakabot és Rostást, később pedig az szer látni, amit felvesznek rólunk.
akkor is áthúz rajta a folyóvíz. Hát
Próbálom
kiszedni
a
nőiből;
miahorivi csendőrség rádiókörözés alapa halak legfeljebb szoronganak itt.
csoda
csalódás
fűzi
valamelyik
előján elfogta Csurár Miklóst és átadta
De azt meg nem bánják ők!
a szegedi rendörségnek. A szegedi döm elkallódott felvételeihez! Erre
— Szóval majdnem rájuk illik a
igy
tájékoztat:
rendőrségről a bájai ügyészségre vitközmondás, hogy vígan él, mint a hal
—
Tetszik
tudni,
ezeket
a
bárkátek a három betörőt, tekintve, hogy
a vizben. Kivéve, hogy itt már csak
Bácsalmáson még a királyhaimi betö- kat télen a fagy elöl, hogy össze ne kettő közt választhat, vagy tovább
roppantson
minket
a
dunajég,
hát
felrést megelőzően kasszafurást követtek
koplal a vizben, vagy hamarabb keel, ügyüket a bajai törvényszéken tűz- vontatja a hajó az óbudai hajógyá- rül a halaskofa bárdja alá.
rakhoz.
De
az
idén
ugy
esett
ám,
hogy
ték ki tárgyalásra,
— De aztán a jó a halpaprikás,
a jégzajlás hamarabb kapott itt minA bajai törvényszék nemrégen tar- ket, mint felvontathattak volna. Itt meg a halászlé, meg a ráchal jó tejtott főtárgyalást a szegedi betörő ci- rekedtünk bizony. Akkor jártak itten felesen! — védi emberem ügyesen érgányok ügyében. A három vádlott a többen ilyen úriemberek az újságoktól zelmességem ellen ősi mesterségét. —
szegedi rendörségen történt kihallga- és levettek bennünket a jégbeszorult Nem tetszik szeretni? — kacsint rám.
tása alkalmával beismerte a király- bárkákon. Még a jégen csoportosuló
— Hát igen! — biccentek.
halmi betörést, a bajai törvényszék embereket is. De bizony sehol «em
Aztán a bucsuzásunk közben tuelőtt azonban tagadta ennek a bűncse- láttuk a képünket!
dom még meg, hogy emberem neve
lekménynek az elkövetését. A törSzeretnék körülnézni a többi bár- Maróthi István és Tahiból való, ebvényszék ezért megidézte tanúként dr.
ből a dunamenti színmagyar községkán
1s.
F e h é r Gyula szegedi rendőrkapiből, aminek a hidja súlyos i-betü torEgyiken köpcös, tatárképfl férfit lódást hozott a nyelvünkbe, ha az
tányt, dr. G ó b e l Márton rendörfogalfedezek
fel.
Egy
pici
lányka
lábatlanmazót és K i s s István detektívet. A
akadémiai szigorral ejtjük ki, hogy
most megtartott folvtntólagos főtár- kodik körüle:
Tahiihid. Viszon az odavalósi magya— Nem vevők' vagyunk! — világo- rok igy mondják Tahisihid. Hiába!
gyaláson a vádlottakat szembesítették
a megidézett rendőrtisztviselökkel. mi- sítom fel őt üdvözlés után. — Csak Csak a derék, jó magyar nép oldja
re mindhárntan bevallották a király- érdeklődni jöttünk, hogyan élnek eze- meg legjobban minden galibánkat!
baimi betörést.
ken a bárkákon?
— Megélünk! — ingatja a fejét.
A bajai törvényszék megállapította
'Félen is itt laknak ezen a habűnösségüket és Jakab Sándort 5 évi
f< gyházrs, Csurár Dezsőt 5 évi szigo- jón? _ firtatom, a bárka o r r á n emelt
rított dologházra. Kolompár Miklóst virágosablakos deszkaházikóra utalva,
pedig 2 évj fegyházra itélte. Mindhá- aminek ajtója mellett egvpár csizma
mindenkinek adok és készítek elsőrom vádlott megnyugodott az Ítélet- lóg maaasan a deszkafalon.
ben. igy az nvomban jogerőre cmel— Itt! — bólint emberem. —Hogy- rendű kivitelben k ü l f ö l d i fából.
Kombinált szobát 600 P-töl, úgyk"hett
ne! A családom is.
— A kicsikét érti? — mutatok a szintén tele szép diófahálószobát
.Szép es o'csó g y e r m e k j á t é k o t kislányra.
700 P-től, konyhát 2 8 0 P-től, elő— Meg még kettő van. Csak" oda- szobát 240 P-töl
Felnőtteknek a ' - n d é k o t !
járnak most a feleségemmel! —mondja emberem.
— Nem tul szellős ez a kis kuliKossuth Lajos-susárut 5. szám alatt
Takarék tár-utca S.
179 Dintvó télen? — kérdem.

(A Délmagyarország munkatársától)
S e b ő k József 64 éves, S e b ő k András 19 évesj S á f á r István 62 éves.
S i m o n Mihály 54 éves, S ó j a József
37 éves, Z á d o r i F e k e t e Tamás 68
éves és D o m o k o s Mihály 58 évesi
gazdálkodók valótlan hir terjesztése
és kormánvzósértés vétsége miatt kerültek kedden a szegedi törvényszék
Rónay-tanácsa elé. Sebők és társai a
kormányzó személvével kapcsolatban
terjesztettek valótlan híreket, az elmúlt év nyarán. Tettüket valamennviet»
beismerték Sáfár István kivételével é«
azt hangoztatták, bogy ők is mástul
hallották ezeket a híreket. A törvényszék megállapította bűnösségüket és
fejenkint 21 napi fogházbüntetést szabott ki rájuk Sáfár kivételével, akinek
ügyét elkülönítették és ujabb tanúkihallgatások után hoznak benne ítéletet.

Halasbárkákon

Részletre

.Filléres Áruház"

KÓKUSZ! ntüasztalos

1

Látogatás
Mihály bácsi régi Jóismerffs,
időnkint szóba ereszkedünk, kicseréljük a véleményünket s mivel a
magyar agrár-nép, mi másról beszélhetnénk, mint a termésről. Aratás előtt: vájjon hogy fizet a buzal
Télen azt hánytorgatjuk, használ-e
a sok hó a vetésnek, nem lesz-e
víz?
Félreértés ne essék, Mihály bácsinak sincs több földje, mint nekem, egyszóval az egész gazdasági
kérdés csak elméleti és közvetve
érdekel mind a kettőnket.
Találkozásaink közömbös terűíe®
teken esnek, annál meglepőbb volt*
hogy nemrég felkeresett az állandó
tartózkodási helyemen.
Ne te ne, maga sosem akar
megvénülni? Kutya baja, pedig azt
hallottam, hogy beteg volt.
— Változatosságnak az is ke)L
(Mihály bácsi.
Nézett, fürkészett.
— De már rendbe gyüttt
— Most kezdem elülről.
— Innia szabad?
_ Tudja jól, hogy nem igen kívántam én azt soha. Legfeljebb belesodródik az ember, de azért vau
esze, hogy ne hagyja magát sodortatni, üljön otthon.
— Az már igaz, egyedül neu»
izlik.
Töröm a fejem rajta, bogy mit
akarhat, megkérdezni nem akarom®
do kirukkol ő magától is.
— Egyedül vagyok itthon, a népeim elmentek lakodalomba. Tugygva, az örzse ment férjhez, magának is tetszett az a kis gömbölyüseg, mikor még járni kezdett.
— Mit nem mond! Annyira megnőtt volna? Aztán legalább jót
ment-e férjhez?
— Ne is kérdezze. Szegény jány
nem válogathat, ahhoz megy. aki
kéri. Hívtak engem is. de mondoűnem járok én olyan helyre.
Milyen heív az?
— Nem tisztességes, na!
Ejnye, ejnye, aggódok, micsodát
erkölcsi kavarodások támadtak a
helyes kis Örzse körül, ám Mihály
bácsi hamar relvilágosit.
i
— A kulva tart lagzit muzsika
nélkül, de már a madár nem- mert
a többi énekel neki.
Hát ezt a szentenciát jött közölni Mihály bácsi, vélem a titok nvitjára bukkanva. Azonban hamar rájövök, hogv meg vagyok bukva®
Aszongva ugyanis:
— Nem volna egy pár használt
cipője? Az se baj. ha rossz a talpa, van cgv suszter barátom, azzal
el tudom igazilani.
Ahá ni, Mihály bácsit a hagv*ték gondja vezette hozzám, valahogy
ki ne maradjon belőle. Legalkalmasabb az ilvesmit még életben elintézni,
í—b)

HIREK
útmutató
A Somogyi-könyvtárban ta ai
egyetemi könyvtárban vasárnap ét
ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat
A Váxoaf Muzeum egésa érb<-n
nyitva.
Szol?ilatoa gyógyszertárak: Leinüáoger örök, k. Tukats Sándorué
Horváth Mihály n. 0, rófa Balázs
Kálvária a. 17, Koesis .1. Endréné
Földműves a. 17, Sclmeczi Béla Somogyi-telep IX. n. 489.
Szinház éa m<»zik műsora: Belvárosi Mozi; Tj u n a a s s z o n y , Korzó
Mozi: K i s é r t é s , Széchenyi Mo/.i:
Kölcsönkért
f é r j e k . Városi
Szinház;
szerdán:
Boldoggá
t e s z l e k , csütörtök este: K ü l f ö l d i h a n g v e r s e n y , a Hitler ifjúság
vendéghangversenye, péntek:
B é c s i g y é m á n t o k , Lázár Mária vendégfelléptével.

—o()o—
— Mannerheim tábornagy svéd kitüntetése. Stockholmból jelentik: Gusztáv Adolf svéd kir. herceg, aki hétfőn
katonai bizottság kíséretében Finnországba utazott, megbízást kapott Gusz.
táv királytól, hogy nyújtsa át Mannerheim tábornagynak a legmagasabb
svcd kitüntetést, a Kard-rend elsőosztálvu nagykeresztjét. Ezt a kitüntetést csak igen ritkán adományozzák.
Legutoljára 1861-ben kapta III. Napóleon.
— Dr. Szimon Tstván rendőrfőfanáesost Szabadkára vezényelték. Dr. Színi o n István rendőrfötanácsost, a szegedi rendőrkapitányság bünügyi osztályának vezetőjét a belügyminiszter
szolgálati érdekből Szabadkára vezényelte. Szimon főtanácsos szerdán
utazik nj állomáshelyére, ahol ngvanesak a bünügyi osztály vezetését veszi át. Dr. Szimon István tavaly nváron jött Szegedre, ahol kiváló szakértelmének. tudásának nagy hasznát vette a szegedi kapitányság. A nagvtudásn rendőrfőtisztviselőt rövid itt tartózkodása alatt őszintén megszerette
mindenki, tisztviselőtársai, beosztottjai és az ügyfelek egyaránt — bár komikusan hangzik, de azt lehet mondani, még azok is, akik a tőrvénnyel
való összeütközés miatt kerültek vele
összeköttetésbe. Szimon
főtanácsos
ezekkel szemben a szigora, de igazságos rendőr volt. A főtanácsos távozását mindenki őszintén sajnálja. Utóda a szegedi kapitányság bünügyi osztályának élén, mint értesülünk. Királyi
Lajos tanácsos lesz.
— Ütést tartott a mentelmi b'zotteág. Budapestről jelentik: A képviselőház mentelmi bizottsága kedden ülést
tartott. A bizottság vitéz
Váczy
György előadásában több mentelmi
ügyet tárgyalt le.
— A Szegedi Katolikns Nővédő
Kgycsület utolsó nagyböjti előadásán,
ma, szerdán, a befejező litániát dr.
Glaltfelder Gyula megyéspüspök ur
mondja. Az előadást, amely délután 6
órakor kezdődik dr. Bognár Cecil
egyetemi ny. r. tanár tartja »A család
szociális védelme* cinimel. A katolikus nőtársadalmat és az egyesület
tagjait szívesen várja az elnökség és
kéri minél nagyobb számban megjelenését. Értesíti továbbá az elnökség az
egyesület tagjait, hogy a nagyböjti
lelkigyakorlatok március 22-én délután 6 órakor kezdődnek a fogadalmi
templomban és a következő napokon
folytatódnak. A befejező szentmise és
pápai áldás március 25-én reggel 9
árakor lesz ugyancsak a fogadalmi
icmplomban. A lelkigyakorlatokat P.
Wimmer Anselm szervita atya tartja.
Az egyesület tagjai részére ugyanazon napokon a székházban reggel 9
órakor szentmise és elmélkedés lesz.
Mindennap gvónási alkalom a székzázban. Felkéri az egyesület tagjait
»z elnökség, hogy minél számosabban
vegyenek részt a lelkigvakorlatokon.

Anyámnak
Amikor ködös éjtszakákon
országutakra kerget a vágyam,
s megbámulom a Teliholdat: —
megsiratsz-e majd jó szülöm,
ha fiad egyszer útszélre roskad?
Koldus-sorsomat öledből hoztam,
tiéd ez a nagy nyugtalanság,
a vágyam mind benned éltek: _
látod-e látó álmaiddal
esett mellét a szegénylegénynek?
Néha fáradtan meg-megállok,
puha kazlak melege hívogat,
de a szívemen gyilkos seb nőtt: —
hallod-e te néha sírni
éjtszakákon a cscrépcsengőt?
Mikor »z első lépést tettem
akasztottad volna nyakamba,
hogy tiílmcsszirc sose vágyjam; —
érzod-e néha kóbor-kedvem,
amint a mélyből hegyre vágtat?
Szegénylegények sorsa kerget,
s millió ember éhes szemével
bámulom én a Teliholdat: —
megsiratsz-e majd jó szülőm,
ha fiad egyszer útszélre roskad?
K ú n-M n l n á r

Sándor.

Díjkiosztás a Magyar Aero
Szövetségben
Budapest, március 17. A Magyar
Aero Szövetség hétfőn este a szövetség vigadóutcai otthonában bajtársi
összejövetelt rendezett, amelyen kiosztották az 1940—41. évi vitorlázó sporteredmények alapján jutalmazott egyesületek és pilóták dijait. A bajtársi
összejövetelen megjelent vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes ur öröméltósága is. Gróf Zi
chy Nándor országgyűlési képviselő,
társelnök a kiváló repülők által elért eredményeket ismertetve megállapította, hogy az egyesületek az elmúlt
két háborús évben nemcsak a haderőn
kivüli előképzésben értek el csúcseredményt, de hatalmas fejlődés mutatkozott a vitorlázó sportrepülés terén is. Uj nemzeti rekordot az időtartamrepülésben
Királv
István
(MOVERO) állított fel, aki 29 órát és
47 percet tartózkodott levegőben, de
ugyancsak
megdöntötte az eddigi
csucseredrnénvt Mérev-Horváth Róbert
is (MOVKRÖ), aki 20 órát és 55 percet repült egyfolytában. A vitorlázó
magassági repülés magyar csúcseredményét Szilass Tibor állította fel. Szilass 2803 méteres magasságot ért el(MTI)
—©Oo—
— A szegedi MOVE előadása. Zerge-utca 11 szám alatti székházában
március 21-én este 8 órakor rendezi
meg a MOVE első kulturelőadását,
melynek keretében a márciusi gondolatnak kiván hódolni. Az ünnepség
iránt a város társadalmi köreiben igen
nagy érdeklődés nyilvánul meg.
- A TISZA VÍZÁLLASA. A szegedi rendőrség révkapitánvsága jelenti: A Tisza vízállása március
17-én reggel 7 órakor 732, hőmér.
séklete 1 fok Cclzins. A levegő hőmérséklete — 1 fok Celzius.
•— Letartóztattak egy tolvaj gazdasági cselédet. K o p a s z István Sándor-utea 6. szám alatti lakos néhány
nappal ezelőtt feljelentést tett a rendőrségen, hogy egyik szobájának szekrényéből nagyértékü ékszerek tűntek
el. A megindított nyomozás során
Laczkó Mátyás gazdasági cselédre terelődött a gvanu, aki Kopaszéknál
szolgált. A rendőrség kihallgatta Laczkót, aki beismerte, hogy az ékszereket ő lopta ki a szekrényből takarítás
közben. Azt is elismerte, hogy a mintegy 2000 pengő értéket képviselő ékszereket eladta Jahlonszkv Józsefné
Sándor-utcai lakosnak 90 pengőért.
Jablonszkynét is kihallgatták, az aszszony azonban tagadta, hogy ékszereket vett volna Laczkótól. A rendőrség
mindkeltőjüket őrizetbe vette és átadta .az iiffvészsécnek.

— A gyomor ea oílesatorna alapot . D É L M A G V A K O F S Z / T C
kitisztására igyunk hetenként leg- S z e r d a , 1942. roáreiug 18.
alább egyszer reggel felkeléskor egy
pohár természetes vFerene József*
keserüvizet. mert ez gyorsan és biztosan takarítja ki az emésztés salakkal telt útjait és az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát!
— Magyar írók Szófiában. Szófiából
Harmónia Hangversenyek
jelentik: A Bolgár írók Egyesülete
ticllön villás reggelit adott a látogaKedden
tásra ideérkezett magyar irók tisztekülönleges
zenei
esemény. •
letére. A meghívott vendégek sorában
megjelentek Jungcrth-Arnóthy Mihály
Egle J e r o n u t t i R o c c h i
magyar követ, Angulov tanár, a szó(harsa)
fiai egyetem rektora, Szarafov KonW a l t e r Margit ( é n e k )
stantin, a külügymiinsztérinm kulturáZongoránál: Antps Kálmán. Gyölis osztályának vezetője, Sismanov
Dimitrc, a külügyminisztérium vezér- nyörű műsor!
Jegy Délmagyarországnál
titkára, Javoc tanár, a közoktatásügyi minisztérium főtitkára, továbbá a
magyar követség személyzete, sok iró,
tanár, újságíró. Csilingirov Sztilián, a
Bolgár írók Egyesületének elnöke üdHMMMMMBMI
vözölte a magyar Írókat. Zitaby Lajos
válaszában kifejtette, hogy az a meleg
Budapesti értéktőzsde/áriát. Barátvendégszeretet, amellyel a magyar Író- ságos hangulatban, az előző naphoz vikat Bulgáriában fogadták, példa nél- szonyítva. kissé élénkebb forgalomkül való. Meggyőződése szerint a bol- mal nyitott a tőzsde, ösztönző hirek
gár és magyar irók barátságának szén nyomán a kereslet volt többségben és
eredményei lesznek.
véleményes vásárlások következtében
a részvények emelkedő árakon cse— Értesítés. A Magyarországi Fa- réltek gazdát. Közvetlenül zárlat előtt
munkások Országos Szövetségének sze. egyes értékekben kisebb árn került
,ijedi csoportja f. hó 19-én, csütörtökön felszínre, ami azonban az áralakuláseste 8 órakor a Munkásotthonban ra alig gyakorolt befolyást A tőzsdP
(Hétvezér-utca 9.) tartja rendes évi barátságos Irányzattal zárult.
Zürichi devizazárlat. Páris 9.57.
tisztújító közgyűlését. A famnnkások
London 17.26. Newvork 131.-. Miláné
gazdasági helyzetét Fehér András szö22.67, Berlin 172.55.' Szófia 525. Bukavetségi titkár, Budapest. Ismerteti. rest 2.25.
t02
A Macvar Nemzeti Bank valutáén— Elfogtak egy tolvaj bejárónőt. folvnmai ' Szlovák kor 11 45—11 75. le?
A rendőrség már régóta kereste K ö- 195-2 05. lira 17.40-17 90. svájci fr
b ö l G a l i s Erzsébet 23 éves bejáró- 7960-80 60. «véd kor 81 70—82-70
nőt, aki ellen Kincsei Lajosné tett felA budapesti terménytőzsdén élénk
jelentést egy pár cipő ellopása miatt.
forgalom
mellett az összes termény
A körözés alapján a szegedi rendőrség egyik detektivjének most sikerült cikkek árai változatlanok.
Budapesti gabonatőzsde hivatalos
elfognia Göböl Galis Erzsébetet a Somogyi-telepen. Letartóztatták és át- árjecvzése. Buza 81 kg-np 'elül 3t 50.
80 kg-on felüt 31 —. 78 kg-os * t - P
adták az ügyészségnek.
Póz® szokvánv 71 kg-os 28— kétszeres 28.—. Takarmányárpa 65 kg. Buüapest 24 50. Szeged 24 30
41
kg-os Budapest 26 50. Szeged 26 50
Tengpri csöves 17.10. *zemps 21.60
Csikágói lerménytözsdczárlat. Bu»á
tartott. Máj. 128.75—hétnyolcad, fut.
KESERŰVÍZ
130.75, szept. 132 háromnyolcad. Tengeri tartott. Máj. 88 egynyolcad, jul
95 ötnyolcad, szept. 92.5. Rozs tartott
Máj. 81 háromnyolcad, jul. 84 ötnyolcad. szept 86.75'
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KÖZGAZDASÁG
Szombaton nyilik
a Mezőgazdasági Kiállítás

A szombaton megnyíló Mezőgaz
dasági Kiállítás előkészületei
»
helyszínen már igen előrehaladtak.
Rendkívüli munkatöbbletet jelentett a hatalmas hótömeg elszállítása. A kiállítás egész területe és az
összes útvonalak teljesen hómentes,
kifogástalan állapotban vannak.
A roegnövekedett ország területéről minden előző évinél nagyobb
számú tenyészállatot hoznak fel a
tenyészállat kiállításra. ÜRszesen
mintegy 900 vagon szállítmány várható. Már k'cdcn közel 100 vagon
rakomány állat érkezett a. kiájllí
tá sra.
A félárú utazási kedvezmény vasárnap óta érvényben van. A vásárolni szándékozó gazdák a tenyészállatvásártelepet
is felkeresik és
megindulnak a vásárlások.
Az egyéb kiállítási csoportoknál,
a pavillonokhau és a szabad térsé
gen is lázas munka folyik, az épi<
kezesek befejezéshez közelednek. A
kiállítás ez évben a külső csín tekintetében is továhh fejlődött.
A gépcsoport az idén a szokottnál is nagyobb arányúnak ígér
kezik.

Szeged sz. kir. város közellátási
hivatala

A közönség Ügyeimébe!
A közellátási minisztérium leirata
folytán felhívja a hivatal mindazokat,
akik f. hó 21—29. napjain Budapesten
megtartandó országos mezőgazdasági
kiállítás és tenyészállatvásár megtekintésére odautaznak, hogy kenyér- és
tésztaváltójegy ékről idejében gondoskodjanak. A gabonalappal
ellátott
vámőrlési jogosultak
váltójegyeket
ugy kapnak, ha megfelelő mennyiségű
lisztet a Hangya kirendeltségnél beszolgáltatnak, arról kiadott elismervényt a hivatalnál bemutatják. A kenyérjeggyel ellátottak pedig váltójegyeket ugyancsak a közellátási hivatalnál kenyérjegy szelvény ellenébea
kaphatják meg.
Egyúttal értesiti a hivatal mindazokat, akik a népruházati akció során kiosztásra kerülő ruhaanyagokra
utalványt kaptak, hogy azok Szegeden a Szeged és Vidéke Hangya Petőfi Sándor-sugáruti fiókjánál válthatók be.
Szeged, 1942. március 17.
Polgármester.
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S P O R ?
SzVSE—Nagyvárad a Vasutas-stadionban,
Szöged —Ujpest Budapesten
Szsgedi előjáték: Postás-HMTE és SzVSE II.-Magyarkanizsa
A vasárnapi NB L osztályú forduló keretében ujabb nehéz küzdelemre számithatnak a szegedi csapatok. A
i/iros-fchérck, illetve a piros-kékek
nem kisebb ellenfelet kapnak vasárnapra, mint az Újpestet Budapesten
és a Nagyváradot a Vasutas-stadionban. Már csak azért is nebéz lesz a
ket szegedi csapat vasárnapi ellenfele,
mert mindkettő gyengén szerepelt legutóbb.
A szegedi mérkőzésre már folynak
az előkészületek és a SzVSE vezetősege érdekesnek Ígérkező előjátékokról gondoskodott A SzVSE—Nagyvárad találkozót a Postás—HMTE és a
SzVSE II.— Maigyarkanizsa I. osztályú bajnoki meccs vezeti be. A piroskékek kedden délután erőnléti edzést tartottak a stadionban, egy kis
>rugdalódzás< is volt a második garnitúrával, amelynek nagy szüksége
van az edzésre. A mérkőzést Újvári
vezeti.
A Szeged most már végleg elköltözött a Vasutas-stadionból és a játékosok keddi edzésüket az ujszegedi
pálya kis tréningjátszóterén tartották
meg. Szerdán a HASE lesz a pirosfehérek ellenfele a Hunyadi-téren délatán 4 órakor, csütörtökön pedig a
régi KEAC-pályára vonulnak ki a Játékosok és ott treníroznak. A pirosfehérek újpesti mérkőzésén
Palásti
biráskodik.
*
A SzVSE—Nagyvárad
mérkőzés
és az előjátékok jceycit elővételi kedvezménnyé) szombat este 7 óráig árn"itja a Délmagyarország jegyirodája.
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megoldani, eddig azonban nemigen
volt eredménye akciójának. Egy-két
játékost el lehetett helyezni ugyan a
városnál, ezek az állások azonban
csak ideiglenes minőségűek voltak.
Ez volt az oka annak, bogy több ismert játékosát kénytelen volt elengedni a Szeged. És most ismét az a
vtszcly fenyegeti a piros-fehéreket,
hogy legjobb futballistájáról kénytelen lemondani. Az történt ugyanis,
hogy Tóth György, a Szeged válogatott kapusa — Makón kapott állást a
vasútnál. Az ügy előzményéhez tartozik az, hogy Tóth, aki a városnál
utcaseprői státusban volt állásban —
az egyik mérkőzés után, a vonaton
panaszkodott játékostársainak bizonytalan jövője miatt A panaszról tudomást szerzett az ACsEV egyik igazgatója, aki ajánlott levélben magához kérette Tótbot és állást ajánlott
fel neki Tóth elfogadta az állást és
ma már Makón dolgozik az irodában
havi 150 pengős, nyugdijas állásban
és munkaideje mindössze 8 órától délután 2-ig tart. A Szegedben attól tartanak, hogy a legjobb szegedi futballistát jövőre elvesztik. Az ACsEV-nck
is van csapata; a Makói VSE, amely
az NB III. osztályában játszik.
—oOo—
X Márclns 23-én Zomborhan szerepri a Szeged- Kedden levelet kapott a
Szeged Albert Józseftől, a klub volt
játékosától, aki jelenleg Zomborban,
a ZKT-ban játszik és az edzői tisztet
is betölti. A volt szegcdi játékos március 25-re meghivfa a Szegedet. Tekintettel arra, hogy az ajánlat elfogadható, a piros-fehérek értesítették
a ZTK-t, hogy hajlandók a mérkőzésre kiállani.

Jelentette a
Délmagyarország.
X B*rkessy Elemér tárgyalásai a
hogy az OSK felhivta a városok fi- J SzVSE-veL Annak ellenére, bogy már
gyelmét a mérkőzések vigalmi adó- nem sok reménye van a SzYSÉ-nek
janak elengedésének lehetőségére. Az az NB I. osztályban való bentmaraOSK ezt a felhivást abban a remény- dásra, a vezetőség és a csapat toben tette, bogy ezáltal is előt)brevi*»zi vábbra is lelkesen dolgozik a sport
a nemzetnevelés fontos ügyét, a spor- érdekében. A cél ugyanis az, hogy a
tolást. A felhívás elsősorban Budapra
II. osztályban olyan együttest hozzalen talált visszhangra és a főváros nak össze, amely egyévi munka után
törölte a mérkőzések vigalmi adóját. ismét kiharcolja az I. osztályuságot.
Az ügy érdekében Szeged, n is mozga- Ennek az érdekében már is meginlom indult meg és a szegedi egyesüle- dult az akció és a siker első feltétetek az alföldi kerülettől támogatva lét mestervizsgával rendelkező edző
kérték a vigalmi adó eltörlését. A ké- szerződtetésében látják a vasutasokrelemre most kapott választ a Sze- nál. A vezetőség egyes tagjai tárgyaged vezetősége és milyen nagy voit lásokat kezdtek Berkessv Elemérrel,
a meglepetése, amikor a vigalmi adó a Ferencváros volt válogatott játéeltörlése helyett olyan polgármesteri kosával. aki legutóbb az SBTC-nél
végzést kézbesítettek neki, amelynek működött. Berkessy legutóbb akkor
értelmében az eddigi 1/11-es vigalmi járt Szegeden, amikor a párisi Raadót 1/10-re emelték fel a mérkőzések cing Club volt a piros-fehérek ellenbruttó bevétele után.
fele.
Az ügyben a Szeged kedden leveX SzEAC—CMOVE Szegeden, SzTK
let intézett az OSK-hoz az alföldi ke—Topolya Topolyán, M VSE—B. Törület utján és kért közbenjárását a
rekvés Makón cs ÜTVE—Óbeesc Hódvigalmi adó elengedése érdekében.
mezővásárhelyen.
a
változatosság
—oO—
kedvéért vasárnap a SzEAC játszik
itthon NB ITT. osztályú csapataink
közül. Az egyetemisták a Ceglédi
Tóth a Szeaad kapusa —
MOVE-val merik össze erejüket Gaál
Makón
vezetésével. Hogv melyik pályán lesz
A Szeged vezetőségének régi szán- a meccs, erről még nincsen döntés. Az
deka az, hogy játékosainak olyan el- SzTK Topolyán vendégszerepel vabíráskodásával.
A
helyezkedést biztosítson, amely lehe- sárnap Majsai
tővé teszi a futballista nyugodt meg- I1TVF, hódmezővásárhelyi, óbecse elélhetését és szegedi tartózkodását. Ezt leni meccsét Gombkötő vezeti, Makón
a szándékát a piros-fehérek elsősor- Berla biráskodiV az MVSE—B. Tö©
ban » városi állásokkal gondoltál rekvés találkozón.

APRÓHIRDETÉSEK
E I a dó

szántó, tanyás birtokok
Alkalmi vételek.

tiázteiheh, családi
es bérházán, Ipartelepen. szöllO es
szántó birtokon

H. M. Ingatlanirodánál.
Horthv Miklós «L 1
(Kulturpa)otánál.)

f Háztelek 20 méter utcafronttal, egyetemnél IS
ezer P. Háztelek via
villannyal
Kálvária
templomnál
5000 P
Adómentes családi háa
8 szobás. Felsővé roson 10.000 P. Adómentes
esaládi ha* 2
s*»bá#
Rokuson. 12.000 P. Körúton 2 szobás ház, építkezésre alkalmas nteaí
telekkel 14 000 P. Adómentes 2 szobás, fürdőszobás és 1 szobás la
kás. kertes, Kálvárintemplomnál, 16.500 P.
Magasföldszinté* háa 3
szobás, 3x1 szobás lakással. felsővárosi köti
útnál 18.000 P
Adómentes emeletes báz
üzlettel, fürdőszobás táti ás és kert, kaszárnyánál. 22000 P. Emeletes Jó hás. körntnál. S
lakással, nagy kerttel
24 000 P. Családi
2x2 anobáa lakás, nagy
gyümölcsös, kert vtz,
vfílanv, köves ntea 28
ezer P. Adómentes családi hás 3 szobás, fürdőszobás, kertes, Mars
tér kösetéhen 26.000 P.
Rmsletes bérház 6 l»Intssal kőrútnál,
víz,
vffiannvsl
32.000 P
Adómentes hát 4 lakásest. nagy ipartelepnek
alkalmas telekkel, közműves. Mars térnél. 32
ezer P 8arokhá* vendéglővel. nagv termekkel, kerttel 40.000 P
Nagy emeletes hérhás
Jókarban. 10 lakással

nagy

hériövedelemmei

hrtrmüves. 40 000 P itatváros tegszrbh részén
nagv hás lebontásra és
épffk esésre
alkalmas,
rragv telek, 42.000 P
Adómentes esaládi háj
* szobás, fürdőszobás,
főúton, villamosnál. 50
erer P. Szén emeletes
bás, pincés, 2. 3. 4 szobás lakásokkal piacnál
főúton. 55.000 P Naev
üzletes bás. lakásokkal
üzletek és raktárakkal,
nagy forgalma piáéitól
56ÜO0 P
Belvárosi,
*sép, emeletes ház 5
szobás komfortos K és
1 sBofcás lakásokkal
kerttel. 68000 P Belvárosi, msgasfötdszintes ház, pincés fürdőszobás lakásokkal, eme,
let építésre alkalmas. 31
éves adómentes részér
75.000 P fJzép emeletes
bérház 6 lakással, fflr
dőszobás. kertes, alsó
városi kőrútnál. 90 006
P
Belváros legszebb
részén emeletes bérház
2. 3, 4 szobás komfortos Likásokkal 100 0ö0
P Belváros legszebb
részén adómentes, kétemeletes modern bérház komfortos lakásokkal 160 000 P. Foga1
dalmi temnlomn.41 ma
dern hérház, komfortos
lakásokkal nagv hériövedelemmei 200 000 P.

ftvfifwSLsö*. S/ollő
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Héicmí

Négy középiskolát végzett fiút, vagy leány*
fizetéssel
fényképész©
tanulónak
felveszünk©
Simonvi fényképész, —
Korzó Mozival szembe^
Széchenyi tér 8.
Jólfftző, éves bizonyít*
vánnyal ajánlkozik. —s
>Aprilis l-érc» jelige.

Csinosan
bútorozott
különbejáratu szoba ki
adó. Kelemen utca 11.
II. 8. Megtekinthető 12
—3 óra között.
Különbejáratu
bútorozott szoba egy
vagy
két személy részére —
kiadó. Szentgyörgy utca 15 sz.. földszint 3.
ajtó.

L a U
á r
ü z l d helyi n o
Bérbeadó
CSALÁDI HAZ
Kálváriánál, 2 szobás
lakással azonnalra. Mézer-iroda (kultúrpalotánál).
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Gép- és
gyorsirónőt
keres Egyetg'ni Törvényszéki
Orvostani
Intézet. Szeged, Kossuth Lajos sugárut 40.
Assziszterisnőnek
orvoshoz, vagy fogorvoshoz. esetleg pénztárosnői állást betölteneóva
dékkal rendelkező jómegjelenésü úriasszony
Szives megkeresést: —
•Megbízható©
ieligére

" kiadóba

Hódmezővásárhelyre
keresek azonnalra
RUM- ÉS
LTKCR MESTERT
— lehoitőleg őskeresztényt — bizonvitvánvok
kai. Jelentkezés vitéz
Mártha Réla, Hódmezővásárhely.
Nyisznvav
Gusztáv ti. 11.
331
Sfoppoltassa ruháit a
»Budapesti • kézműszövőnél.
Eredeti gyá ri
beszövések Czlet- Háffi sörkerttel szemben

Modern
konyhabútort
olesón és jól késztt
GAL ASZTALOS
Apácza-utca 24.
Rézöntő vagy lakatossegédet és fiút rézöntő
tanulónak fizetéssel felveszek. Fagler, Kossuth L. sugárut 21.
Kifutó és bejáró leány
felvétetik. Czékus cukrászda, Petőfi sugárut
7 sz.
Gyakorlott fűzőnő,
ragasztani is tud,
azonnal felvétetik.
Izsák, Feketesas u.

aki
—
•—
13.

Varrni tudó jobb leányt, k i . konfekció eladásban • jártas, felvétetik. Barncs divatház.
Háztartás minden ^ágában jártas, özv. o* urinő, házvezetői re állást
vállal zsidó családnál.
-Megbízható©
jeligére.

Rendszerető
bejárón/9
délelőttre azonnalra —
felvétetik. Bécsi körnh
4, udvarban.

Eladnám
jól
bevezatett női
kalapüzlctemet, eset
leg társulnék iparjogos kereszténnyel
Ajánlatokat
«Megveszékhely«
jeligével a kiadóhivatal továbbit
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Szappan n é l k ü l
t> m o s h a t !
v
H ó f e h é r kat
önműködő mosószer d
fehérneműt
hófehérré
varázsolja. Fehérneműi
kifőzéséhez
kiválóan!
alkalmas,
kitünd
szennyoldószer. Egy cso
mag ára —56 fillér. —\
Kapható:

Vénusz Drogéria
Szeged. Mikszáth
mán u. 5.

Káé

Amiklhordó tricikli —<
majdnem uj gumikkal
eladó. Kálvária n. 7.
l elek Polgár u. 30 sz,'
alatt egészben vagy —i
megosztva eladó.

miidwitUíc.

MUNKAKÖZVETÍTÉSI
Munkát kaphatnak d
Hatósági Munkaközven
titő utján (Mérey utcai
cs Mars tér sarok, te-i
lefon: 19-73): Férfiak:
2 kovács helvbcn és vidéken,
1 fémcsiszoló
helyben, 1 kommenciós
gépész vidéken. 3 lakatos helyben, 1 fiatal
bádogos vidéken, 1 cns
öntő helyben, 1 géplakatos helyben, 1' autószerelő helyben. 1 trak-j
torkezelő helyben,
f
üveges helyben, 50 tég-j
laverő vidéken, 5 asz-í
talns helyben, 2 kádár?
helyben. 2 antókaroszszéria jav. helyben. 2
bognár vidéken. 1 kárpitos helyben, 2 kötélfonó vidéken, 2 fodrász helvben és vidéken, 1 kiTiitó helvben,
4 gazdasási
mindene*
helyben, vidéken, 1 vincellér helyben. — Nők©
2 fehérnemű varrónő
helyben, 4
varrólánvi
helyben, 4 fodrászéit
helyben, 5 nanszámos-j
nő thelyben, 16 mi"dcJ
nes, • 3 mindenes főzőJ
nő, 0 bejárónő. — Tn-j
ronchelyék: 1 asztajo*,'
í hognár, 2 szabó, 2
pék. 1 szobafestő, 11
varrólány.
200 P kölcsönt vennék
fel rövid. >Tngatlan biztosíték' jeligére.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó;

Berey

Géza

Szerkesztőség: Szeged. Kőlcsev-utca 10. I. em. — Éjszakai szerk"eszffl*égf
Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szpgrd. Aradi-utca 8 — Telefon
kesztőség és kiadóhivatal é« nvomdal: 13-06.
Nyomatolt: ABLAKA GYÖRGY körforgogépen Szeged. Kálvária o. 14.
telefon: 10-84. Felelős üzemvezető: Ablaka István.

