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Általános mozgósítás Braziliában

\ keleti fronton ismét 25—30 fokos hidegben harcolnak — Göring kiáltványt intézett a
német gazdatársadalomhoz — Ausztrália készülődik a japán támadás elhárítására

Izmet Inonü szerint Törökország készen áll a védekezésre —
Beaverbrcok Amerikába indul

A tegnapi Törökországból és a
'szovjet-török határról érkező hirek
után ma néhány jelenlés ismét Svédországot állítja bizonyos mértékben
előtérbe. Mint ismeretes, Gusztáv Adóit
svéd trónörökös Finnországba érkezett és átnyújtotta a legmagasanb
svéd kitüntetést Mannerhenn tábornagynak. A Wihelmstrasse ezzel kapcsolatban kifejezésre juttatja — jelenti Berlinből líeydebreck —, hogy
milyen nagy jelentőséget tulajdonit
Svédország Finnország harcának és
ennek jelentőségét Berlinben nyomatékosan hangoztatják. Kapcsolatba hozzák ezt azzal, hogy az utóbbi időben
— mint ismeretes —, különböző hirek
terjedtek el Németországnak a svédek ellen irányuló szándékairól, mondja az idézett jelentés a Pest-ben. Berlinben ugyan már többször megcáfollak ezeket a híreszteléseket, de most
Mannerheim svéd kitüntetése alkalmabői még inkább alá akarják támasztani a Wilhelmstrassen a korábbi cáfolatot a Svédország irányában terjesztett híresztelésekre. Mindenesetre
a svéd trónörökös finnországi utja
ugy látszik, nagy jelentőséére tarthat
számot.

TöröleorsTÓg
Az NST jelenti Ankaiaboi, nogy
Izmet Inonü török államelnök Szmirnában beszédet mondott Törökország
politikai
helyzetéről.
Törökország
minden törekvése
semlegességének
fenntartására irányul — mondotta az
elnök. Rámutatott, hogy az egész világon egyetlen állam sincs már, amelyik ne érezné a háború hatását. Tölökország mindkét hadviselő féllel jóviszonyt tart fönt, eddigi magatartásával mindkét hadviselő fél meg van
elégedve, éppen ezért semmi ok sincs
rá, hogy magatartásán változtasson.
Fnnek ellenére éberségre van szükség,
hogy az ország szükség esetén megvédhesse magát. Rámutatott az elnök,
hogy a határokon a török hadsereg
létszáma egyre növekszik s ezek a ha.
dak mindaddig a határokon maradnak,
amíg a háború véget nem ér. Törökország el van rá szánva, hogy kimarad a háborúból, de ha szükség lesz
rá, meg fogja magát védelmezni.

Vichy
NIint tegnap már rámulattunk, eiörc nem várható visszhangja támadt a
riomi pernek cs tegnap Berlinben igen
félreérthetetlen formában rámutattak
a riomi események kihatására a német
— francia viszony alakulására, amelv
most bizonyos idő óta a stagnáeió állapotában van. Ma egy NST-jelen les
felteszi a kérdést, hogy lehetségesnek
tartják, hogy bekövetkezik az ismeretes előzmények után a riomi per
esetleges elnapolása. Viehyben mindenesetre olyan hírek keltek szárnyra, hogy a vichyi kormány azzal a
gondolattal foglalkozik, hogy a pert
nem folytatja.
Itt kell beszámolni arról a vichvi

jelentésről is, amely szerint Viehyben
hivatalos cáfolatot adtak ki arról a
hírről, hogy Francia-Marokkóban internálták volna az angol állampolgárokat, hogy ezzel retorziót alkalmazzanak a legutóbbi bombázások után.
Mindössze arról van szó, mondja a
vichyi távirat, bogy ellenőrzik az angolok tartózkodási helyét, internálási
rendeletet nem adtak kL

Beaverbrook
Az NST londoni jelentése szerint
úgylátszik, beigazolódik az a feltevés, hogy lord Beaverbrook megválik a politikai élettől. Amerikai
útját még lebonyolítja ngyan, de
utána nyomban visszavonni. Attlee
szerdán az alsóházban bejelentette,
bogy Beaverbrook amerikai megbízatását később a kormánynak egy
államtitkári rangban lévő tagja veszi át. Beaverbrook nem tagja a
kormánynak és amerikai tevékenységét Lyttlcton vezetése alatt végzi.
Eden bejelentette az alsóház ülésén:
ne migazak azok a hírek, hogy
knglia a háború ntán vissza akarja adni Olaszországnak az abesszíniai tulajdont.

Brazilig
Rómából jelenti az NST luuosiioju,
hogy buenosayresi jeleuiésck szerint
Vargas allamelnök Braziliaban elreuclolte az aitalános mozgósítást. A sajtó- és propagandaminiszlénum közölte,
hogy Sao Paolo kikötővárosban öszszeesküvés nyomára jöttek rá a kormány és az állami alkotmány szervei
ellen. A kormány elrendelte, bogy a
tengerparti övezetben tartozkodó tengely-állampolgárok hagyják el lakóhelyüket és költözzenek az ország belsejébe. A Jurnal de Conimereia eimü
ujsáig 111 millió lírára becsüli a tengelyállarnok brazíliai vállalataitol elkobzandó vagyon értékét. Ennek a
vagyonnak ugyan egyelőre csak egy
részét kobozzák el, hogy az elsülylyesztett hajókért kárpoiolják magukat. A német vállalatok közül azok,
amelyeknek működéséhez az országunk gazdasági érdeke fűződik, brazil
szakferfiak irányítása alatt tovább
dolgoznak.

Belgium
A Brüsscler Zeitung beszámolt arról, jelenti a Bud. Tud., hogy különböző belga városokban robbanóanyagokkal merényleteket követtek el és
tekintettel arra, hogy ezeknél belga
személyek veszítették életüket, a nemet
megszálló parancsnokság a merényietek tisztázásának ügyét a belga halóságoknak engedte át. Mindazonáltal a
megszálló nemet kalonai parancsnokság 50 belga kommunistát keletre depotráltatott és közölte, hogy a további deportálások jogát fenntartja magának. A jövőben a halálos .ítéletedet

P

nem agyonlövésscl, hanem akasztással
fogják Belgiumban is végrehajtani.

Tavasz előtt
A keleti frontról érkezett jelentések
ma is ismétlik, hogy egyelőre még
érezhető az ismét fellépett nagy hideg és helyenkint még hóviharok vannak. Ezek természetesen akadályozzák a nagyobb hadmüveleteket, ennek
ellenére széles kiterjedésű arcvonalon
ujabb kemény csaták játszódtak le. Főképpen a Krímben észlelhetők a nagyobb arányú próbálkozások, de a
szovjet tömegrohamok most sem jártak eredménnyel. Ugyancsak visszautasították a német csapatok az IImen-tó környékén történt szovjet támadásokat kemény elháritó harcokban. A Német TI egyik részlctjelentése arról számol be, hogy a szovjet a
téli offenziva alatt elszenvedett súlyos hadianyagveszteség következtében arra kényszerült, hogy félig kész
állapotban levő puskákat, géppuskákat és géppisztolyokat küldjön a harcoló csapatoknak. A középső fronton
zsákmányolt fegyverek — mondja a
jelentés — csak durván voltak kidolgozva. További részletjelentések ma
csak kisebb számban érkeztek®

Mac Arlhur
ausztráliai szerepe
Mint tegnap jelentettük már, Mac
Arthur amerikai tábornok felsőbb ren-

delkezésre Ausztráliái/a érkezett, aho
megbízták a kontinens és Uj-ZÓlane
véneimének főparancsnokságával. Alu
Arthur, mint ismeretes, három hóna
óta vezette a Fülöp-szigeteken az el
lenállást a japán iuvázio ellen és imr:
a kommentárok mondják,"három bonaj
alatt bebizonyította, bogy a delenzi
harcmodornak kitünö ismerője. Ame
rikában valóságos legendakor alakú
ki Mac Arthur körül, ami nem is cso
da, hiszen az egyetlen amerikai l,
homok, eddig, aki eredményeket t,
dott felmulatni a japán offenziváv
szemben. Hangsúlyozzák még, boq
ugy látszik, Ausztrália nem akarj
védeni az északi partvidékét Poi
Darwin kivételével, mert hatalmas sí
valag választja el a kontinensnek ez
a vidékét a lakott területektől. Az
mondják Sídneyben, hogy az ltKX) k
lométeres sivatag olyan természete
védővonal, amelynek áttörésére nen
hiszik, hogy vállalkozhatik hadsereg.
Uj-Guineában a japán támadás mos
Port Moresby felé irányul, ujabb hi
rek még nem érkeztek ezeknek a so
roknak Írásáig a tengeri erőknek tegnap jelzett megjelenéséről és esetlege
akciójáról.
Burmában nagy erők heves harc
ban vannak, kinai partizánok próbál
ják megnehezíteni a japán előretörést
de csak egy helyen sikerült kinai csa
patoknak betörni a japán állásokba
de nem sok idő múlva véres vesztesé
gekkel vissza kellett vonulniok. Egv
svájci jelentés szerint a japánok leg
közelebbi célja Indiában
Kalkutü
meghódítása.
Az NST tokiói jelentése közli
hogy Manilából érkező jelentés szo
rint, hogy a Fülöp-szigeteken vég
zett tisztogatási hadműveletek so
rán a japán Csapatok szerdán meg
szállták San Jósé városát Mindari
sziget déli csúcsán. Elfoglalták :
város közelében lévő amerikai re
pülőtáamszpontot is.

Német hadijelentés
Berlin, március 18. A véderő főpa- | hajókaravánt és elsüllyesztett egy 800
rancsnoksága közli:
| tonnás kőotajszállitó hajót.
— Keres félszigetén ujabb ellensé— Az amerikai partok közeléher
ges támadásokat részben visszaver- német buvárnaszádok elsüllyesztette!
tünk, részben még előkészület közben összesen 41.000 tonnányi öt ellensége
tüzérségi tűzzel és légi támadásokkal kereskedelmi hajót és az Egvesüft
meghiúsítottunk. A keleti harctér töb- Államok haditengerészetének
egy'
bi részén az ellenség egyes helyeken parti őrhajóját.
kedden is nagyobb erőkkel sikertelen
— E g y m a g ú b a n s z ú l t ó ango]
re
támadásokat kísérelt meg. Március pfllögép napközben mélyenjáró felhői
15-i és 17-e között az ellenség a keleti oltalma alatt katonai szempontbó
harctéren összesen 131 páncélost vesz- eredménytelen támadást intézett pg
tett. A szovjet légi haderők kedden nyugatnémetországi vidék ellen. (MTI
(i8 repülőgépet vesztettek. Ezek közül
50 gépet légi harcokban lőttünk le.
Egy saját repülőgépünk nem tért visz- U j fagyhulíám a keletifrontor
sza.
Sttíckhqlm, március 18. Ideérko
— Múlta szigetén német harci re- ző jelentések szerint a Szovjetuniópülőgépkötelékek nappali és éjszakai
ban átmenetileg ismét
rendkívül
támadásai nagy tüzeket és heves robhidegre
fordult,
az
idő.
Tvrim-félszi
banásokat idéztek elő repülőterek és
getén —25 fokra süllyedt lo a hő
kikötök berendezéseiben.
mérő, Leningrád környékén pedig
— A Földközi-tengeren egy német
buvárnaszád Tobruktól keletre meg- elérte a —35 fokot. Ezt a nngy hidetámadott egy erősen biztosított angol get fagyos hóviharok kísérik.

Az indiai nemzeti kongresszus tanácskozásai
Bangkok, március 18. A Német
TT jelenti: Az indiai nemzeti kongresszus bizottsága Mahatma Gandhi elnöklésével Wardhában megkezdte ülésezését- \ bizottság ülé-

sén többi között megbeszélésre korültek az indiai

légoltalmi

intézkr

dések. Éles bírálatok hangzottak el
azért, hogy az indiai
légoltálnv
szervezet vezetésében kizárólag kor-
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| jelenti;
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mányhivatalnokok
lyet.

foglalnak

he-

Mpulana Azad kongresszusi elnök követelte, hogy fiíggclfen indusokat is vonjanak
he a
izervezet
vezetőségébe.

légoltalmi

A kongresszus elnöke az ülés
Mán
újságíróknak
kijelentette,
hogy a kongresszus feladata India
lakosságának

megvédése,

tekintet

aélkiil arra, Jjogy Tnrlia semleges e,
vagy résztvesz a háborúban. A
íongresszns egyetlen célja, hogy
Indiát

szabaddá

és boldoggá

tegye.

(MTT)

Bern, március 18. A Német TI

Az

Exchange

Telegraph

delhii jelentése szerint a kongreszszusi párt állandó bizottsága Gandhival való kétnapi tanácskozás ntán
•Vehrut. a kongresszus elnökét és
Rajgo Pala Chari
volt madraszi
miniszterelnököt jelölte ki a kongresszus szóvivőjéül
a Sir
Cripps-szel küszöbön álló
sokra.

Stafford
tárgyalá-

Nagy feltűnést keltett, bogy
Bhopal nábobja, India második legnagyobb
mohamedán
uralkodója,
kilépett,

a

fejedelmek

tanácsából,

amelynek megalapítója volt. Ezzel
azt kívánta hangsúlyozni, hogy nem
helyesli azokat
az
irányvonalakat,
amelyeket a fejedelmek
többsége a
Cripps-szel való tárgyalásokra
meg
állapított.

Göring kiáltványa
a német gazdatársadalomhoz
Berlin. március 18. A Német TI
jelenti: Göring
birodalmi
tábornagy szerdán a német gazda társadalomhoz
intézett kiáltványában
a

német
nép

parasztgazdáknak (BE egész

nevében

köszönetet

mondott

hatalmas teljesítményeikért az élelmezési helyzet biztosítása terén, A
miniszter felszólította a gazdákat,
hogy maradéktalan niuniv-akjedvkifejtéssel ebben az esztendőben még
nagyobb

teljesítményekkel

szolgál-

... A mezőgazdaság sürgős intinkacrőszükségletét — folytatja a felhívás — azzal elégítjük ki, hogy
használható

segédmunkásokat

ve-

szünk igénybe a megszállt keleti
területekről és külföldieket, hadifoglyokat állítunk munkába. A t,i
munkátok épp oly döntő a háború
kimenetele szempontjából, mint az
ellenség előtt kint álló német katona har'ca és győzelme, — fejezi he
felhívását Göring tábornagy. (MTI)

ják a bnzát

Tanúkihallgatások a riomi perben
Iliotn, március 18. Ag O F I jelenti: A riomi per tizenötödik tárgyalási napján elsőnek MHtelhauser
tábornokot, az alpesi hadsereg volt
parancsnokát hallgatták kí.
A tábornok rámutatott
arra,
nogy a lengyelországi hadjáratnak
fel kelleti volna nyitni a franciak
szemét. A norvégiai hadiárat, iderén Angliában tartózkodott és onnaai hívta fel Gamelin 'figyelmét
arra hogy milyen nagy veszélyt
jelenlenek a német, zuhanóbombázók. Ez azonban már késő volt, ...
mondotta. A németek meglepetésszerű légi fölépye döntő volt. Nem
tanultunk semmit a spanyol hahóból ... mondotta ezután ..., mivel
nein kaptunk onnan elegendő felvilágosítást. A légelháritás jóformán
Csak elavult

hadianyagot

kapott.

az ú j anyag kevés volt, több szakaszra pedig ©rváltalában nem is
küldtek. Ezután elolvasta Gamelinnek erről szóló emlékiratát, amelyben Gamelin e hiányokat
a kormánynak

tulajdonítja.

Elmondotta,

hogy Időnként nyílt viszály volt, a
hadsereg parancsnokság és a kormány közölt a hadsereg rendelkezésére bocsátott összegek miatt. Azt
állítja, hogy Gamelin háromszar is
lemondoll,
lemondását.

de soha

sem

küldte

el

Délután 4 óra után 10 perfrcl
kezdődött meg újból a kihallgatásElsőnek Francais tábornok tanúskodott. Kijelentette, hogy az ő szakaszán a légelháritás

igen

gyenge

roll. A légoltalmi intézkedések is
hiányosak vollak. Sajnálatos hiány
mutatkozott a nehéztüzérségben is
és esak kevés harckocsi

állt rendel-

kezésre a gyalogság támogatására.
'A legnagyobb hiány azonban a repülőgépekben mutatkozott.
Raguin tábornok szintén a légvédelem hiányosságáról számolt be. Ö
aKfűsavbaji abban látta a
vereség

igazi okát, hogy a légierő kisszámú
volt. Ami a hadsereg harci szellemét illeti, lElfi. óta azon
fáradoztak. hogy kiirtsák

a harci

szellemet

a nemzetből,
mondotta. A hadseregben kommunista
sejtek
tevékenykedtek
A kihallgatást befejezték. A Csütörtöki tárgyaláson folytatják Kori nín fZUnrnn'.- küi-Ugatását (MTI)

Fe

J~

é» derékfájás,
Idegesség,
émelygés, tisztátalan leint
gyakran csak az e m é s z t é s i
zavaroknak kövatkezménye.

Szabadkikötő épül
Újvidéken
Újvidék, március 18. Még a jugoszláv hatóságok elhatároztak, hogv
kereskedelmi kikötőt építenek, mivel
Ujvidck földrajzi adottságai révén a
Balkán felé irányuló, elsősorban középeurópai és nyugateurópai kereskedelem első kapujának tekinthető
A felszabadulás után az illetékes
magyar tényezők — miután alapos tanulmány tárgyává tették a kérdést —
mindent megtesznek, hogy az újvidéki
s'/ahadkikötö belátható időn belül felépülhessen.
A csepeli szabadkikötő igazgatósága meghívást küldött dr. apalini
Fernbach Péter főispán, valamint a
város vezetőségének, hogy a helyszínen győződhessenek meg a szabadkikötő technikai és gazdasági jelentősé
géröl. valamint annak berendezéséről.
A csepeli szabadkikötő igazgatósága
részletes terveket dolgozott ki az újvidéki szabadkikötő felépítésére és
berendezésére vonatkozólag és a terveket már el is juttatta a város veze
tőségéhez. A meghívásnak a város
vezetősége örömmel tesz eleget és a
napokban Csepelre utazik egy küldöttség dr. apatiüi Fernbaeh
Béter
főtanán - vezetésével. •

11a díleKMl a Képviselőházban,
délután a felsőházban
mufafhozik bc a HáHau kormanu
Budapest, március 18. A politikai világban és a közvélemény legszélesebb köreiben egyaránt nagy
érdeklődés várja a képviselőház
csütörtök délelőtt 10 órakor kezdődő ülését. Kállay Miklós miniszterelnök kormánya élén ezen az ülésen
mutatkozik be a Ház előtt, és elmondja bemutatkozó beszédét
A parlamenti
pártok
tegnapi
pártközi értekezletén elhatározták,
hogy mivel a kormányprogram nem
változott, a bemutatkozó beszédet
követő hagyományos vita
rövid
lesz. Minden párt egy-egy szónokát
állít, akik féórás beszédekben fejtik
ki véleményüket. A Magyar Megújulás Nemzetiszocialista Pártszövetség szónoka, Imrédy Béla az első felszólaló, utána a Magyar Élet
Pártja nevében előreláthatólag vitéz Lukács Béla országos elnök beszél, majd az Erdélyi Párt és a Ke
reszténypárt szónokai következnek.
A kormánybemutatkezás
iránt
nagy az érdeklődés, a képviselőház
karzati jegyeit már napokkal ezelőtt elkapkodták. Hasonlóan nagy
az érdeklődés a felsőház délutáni
ülése iránt is. ahol Kállay Miklós
miniszterelnök ugyancsak elmondja programját.
A

miniszterelnök

bemutatkozó

beszédével megkezdődik
a
politikai
élei és munkához
lát a törvényho-

zás. A MÉP pártértekezletén

mult

bét csütörtökjén mondott beszédében az új miniszterelnök bejelentette, hogy egy héten belül javaslatof
terjeszt a párt elé a zsidó birtokok
igénybevételéről. Ez a javaslat aa
ígért idő alatt már el is készült.

A zsidó ingaflonoh
azo m a l l igenybcvéteie
Budapest, március 18. A Magyar
Élet Pártja földmüvelésügyi és pénz®
ügyi egyesitett csoportja délután fél
6-kor B á r c z a y Ferenc titkos tanácsos. a párt vezérének helyettese elnök lésé vei ülést tartott. Áz ülésen
megjelent báró B á n f f y Dánic] földművelésügyi miniszter, B á r c z a y János földmüvelésügyi államtitkár.
A földművelésügyi miniszter ismertette a párt egycsiiett bizottsági)1
előtt azokat a törvényjavaslati tervezeteket, amelyeket a kormány a legközelebbi időben a képviselőház elé
kiván benvujtan. Rzek közé tartozik a
zsidó ingatlanok azonnali igénybevétele megváltási árának kataszteri szor
zat alapján való sematikus megállapítása, valamint kötvényekkel való
kigyenlitése, végül a zsidó, erdőbirtokoknak igénybevétele.
Tekintettel arra, hogy nagy horderejű kérdés megtárgyalásáról van
szó, Bárczay Ferenc elnök indítványára ugy határozott a képviselői értekezlet, hogv a kérdést alaposan át
tanulmányozzák és a következő értekczleti ülés időpontját jövő néntekre,
március 27-re tűzik ki. midőn az agvesitett csoportok véglegesen
'""nak
határozni. (MOT)

A Hoitzer-hagyatéki ügy
ügyvéd-pere a tábla előtt
A tábla 24-én hirdet határozatot a sajtórágalmazás mialt
elitéit Holtzer Gyuláné perében
(A Dclinns.varország munkatársétól)
özv. I i a l t z e r Gyuláné Alberti Stefánia pereinek egyike foglalkoztatta
szerdán az Ítélőtáblái. A per amialt
a hírlapi közlemény miatt keletkezeti,
amelyet 1010 jiilius lü-én özv. Holtzerné jelentetett meg az egyik szegedi
lap nyílttéri rovatában. Á közlemény
olyan kitételeket tartalmazott, amelyek miatt dr. E i s n e r Manó ügyvéd. az emlékezetes Ilollzer-hagyaléki
perben a Holtzer-ürökösök jogi képviselője sértve érezte magát, ezért
sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségéért fpljelentette Holtzernét.
A szegedi törvényszék Bókav-tanácsa tavaly november 18-án egész nap

tárgyalta az ügyet, végül is bűnösnek
mondotta ki Holtzer Gyulánét egyrenrtItell sajtó utján elkövetett rágalmazás
vétségében és 400 pengő pénzbüntetésre, 262 pengő perköltség és 500 pengő vagyoni kár megfizetésére itélte.
Az ítélet ellen mindkét fél fellebbezést jelentett be, igy került az itgv
szerdán a tábla Curry-tanácsa elé. A
per anyagát dr. M o l n á r József előadó biró ismertette, ezután dr. S z é l i
Gyula, Holtzerné jogi
képviselöirrnnjd dr. Eisner Manó főmagánvádlé
indokolta meg fellebbezését.
Currv elnök ezután
enunciSlto
hogy a tábla március 24-én hirdeti kt
határozatát a fellebbezés ügyében

A zsídí kézen lévíj
ingatlanok torjaiménak
korlátozása

Á kormányzóhe'y®tt® s
a repülőalap védnöke

Budapest,

március

18.

A Buda-

pesti Közlöny csütörtöki száma közli, a kormány rendelőiét a zsidók
tulajdonában lévő mező- és erdőgazdasági ingatlanok forgalmának
korlátozásáról ..és zárlat alá helyezéséről.

Budapest, március 18. A Horthy
Miklós Nemzeti Kcpülőalnp Intézőbizottsága legutóbbi ülésén felkérte
vitéz nagybányai Horthy
István
kormányzóhelyettes úr őfőméltóságát. bogy vállalja el a repülőnlap
védnök-égét. A főméltóságú úr a
védnökséget elfogadta

HMMMIHWt>HtWHM»MMII«MHII»

— Emésztési zavarok következtében keletkezett bőrkiütések sok esetben hamarabb elmúlnak, ha bélmükö
uésünket
reggelenként
éhgyomorra
egy-egy pohár természetes »Ferrac
József* keserüvizzel rendezzük. Kélitek* mep nrvosátl

Olvassa a

Délmaüvarországof,
hirdessen a

Dé!maqvarországban!

Glattfelder Gyula püspök:

isteni törvény, hogy a család szent forrás legyen,
amelyből a nemzet erői táplálkoznak
(A

Délmagyar

ország

munkatár-

sától) Ünnepi külsőségek között feleződött be a Katolikus Nővédő
Egyesületben megrendezett
nagyböjti lelkigyakorlatok előadássorozata szerdán délután. Dr. Bognár
Cecil egyetemi tanár adott elő ezúttal a családi életről és a családi
élet védelmének fontosságáról. Azzal vezette be érdekes előadását,
hogy a esalád ma az érdeklődés középpontjában áll. Majd rátért arra,
hogy a korszellem néha ilyen, uéba
olyan megvilágításban mutat
be
valamit s igen sokszor meghamisítja a dolgokat. Azonban, ha a józan ész hideg fényénél szemléljük
r dolgokat, rájövünk, hogy néha hibás szempontok is érvényesülnek.
A Katolikus embernek irányelvei
vannak, amelyek hozzásegítik ahhoz, hogy tisztán lássa a dolgokat.
Ilyenek az evangélium tanításai,
Isten nagy törvénye? a természet
örök törvénye. Az evangélium magától értetődőnek tekinti azt, hogy
b Család nagy érték, amelyet védeni kell. A professzor rámutatott
az evangéliumi példákra, amelyek
r Család értékét kiemelik és Krisztus életéből vett epizódokkal is kihangsúlyozta a 'család védelmének
alapvető fontosságát.

erőszakos módon, hogy az a család
szétbomlását vonja maga után. A
családot védeni kell néha a társadalommal szemben is, mert ba túlzottan beleavatkoznak a család életébe, előáll az a veszedelem, amikor a szervezet emészti fel a sejtet. A család az a sejt, amelyből az
élő társadalom táplálkozik.

Glattfelder Gyula püspök záróbeszéde
A zárólitánia előtt dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök szólt a
lelkigyakorlatok nagyszámú hölgyközönségéhez. Elismerését
fejezte
ki azoknak, akik a családi élet
szentségének egy problémáját szeretettel és hozzáértéssel fejtegették
a Nővédő Egyesület nagyböjti előadásain. Majd arra mutatott' rá,
hogy milyen nagy érdekek fűződnek ahhoz, hogy a esaládi élet
olyanképpen virágozzék s alakuljon, ahogyan az evangélium megrajzolja- M a mindenféle válságról
szó esik, a gazdasági válságot az
élet minden terén érezzük mindannyian s olyan nyugtalanságát
ébreszt, hogy Csak veszedelmekre
gondolva alkothat magának az ember véleményt a jövőrőL

— Szó van társadalmi válságról
... A' Család az embert életben iá, — mondotta a megyésfőpászor
oTvan szerepet tölt be, ... mondotta — a tásadalnm különböző rétegei
aztán .... mint a szervezetben a sejt. állanak szemben egymással és nem
A továbbiakban azt fejtegette, hn"-y értik meg többé egymást az embepgyetleu kormányforma nem válrek. Szó van más, nagy válságoktozik soha az emberek' társadalmi
ról is, nemzetközi válságokról, ameszervezkedésében s ez a Család. S lyek súlya alatt mindannyian görKa a "család felbomlik, akkor nincs nyedünk és a holnap tekintetében
többé emberi élet. ninüsen társada- teljesen tájékozatlanok
vagyunk.
lom.
' Hogy mi vár reánk, mi fenyeget,
A' Család szociális védelméről nem tndjuk, esak azt érezzük, hogy
az emberiség sorsa bizonytalan és
<Z,ólva. kifejtette az előadó, hogy
nemcsak
anyagi
védelmet kell válságos. [Mégis, a legnagyobb válnyújtani a családnak, de a törvény ság, amely minden más válságot
magyaráz, a Családi élet válsága.
minden erejével, erkölcsileg is véAz,
hogy a család beteg, bogy a
deni és alátámasztani kell, az emberiség boldogulásának kis fészkét keresztény Család rendje megrenszeVem
tűnőiéimeg kell óvni minden vihartól. d ü l t , a keresztény
Amikor az állam, a társadalom át- ben van, az összes bajok magyarávesz minden irányító szerepet, mint zata. A háztűzhely válságában van
napjainkban,
természetes,
bogy az egész nagy világválság forrása,
emelkedett
sokkal több feladat h á m i a társa- gyökere, — mondotta
dalomra a Családdal kapcsolatban szellemű, feszült figyelemmel kísért
is. A gyermek többé nemcsak a szü- beszédében a megyésnüsnök, maid
lőé, de közkincs lett, a társadalom azt a kérdést tette fel, hogy miért
boldogtalan a családi Miért nem
kincse és felsősorban önmagáé is.
Egy Madách-idézettel mutatott rá elégedettek az emberekl
az illusztris előadó a gondolatok és
— A probléma megoldása ebben
eszmények eltorzítására és hangoz- a néhány szóban van:' isteni törtatta, hogy a félreértett családvé- vény és emberi önkény
egymással
delem is eredményezhet ilyen tor- szembenállónak,
— f o l y t a t t a és felzításokat.
tárta a gyógyítás útjait:' az isteni
— Minden eszmének megvan az törvények betartása, a családi élet'élősdije. — mondotta a professzor, be való visszaikt.atása s minden
más gondolat fölé való helyezése
majd arról értekezett, hogy nem
szabad beleuyiíni a Családba, olyan biztosítja a társadalom rendjét és
a megértést az emberek között még
akkor is, ba az anyagi, vagy jogi
Utolsónapok!
lehetőségek hiányzanak.
Sajnos,
A mindent elhomályosító, páratlan sikerű magyar film!
minden egyes ember maga
véli
megszabni
önmagának,
miképpen
K a r á d y Katalin — B u l l a E l m a
kell családi életet élnie s ebből
felejthetetlen alakításával
származik az általános zűrzavar.

KÍSÉRTÉS

Korzóban
Telefon: M-to

Dr. Bognár Cecil professzor azzal fejezte be nagy figyelemmel kísért beszédét hogy a családvédelemhez az is hozzátartozik, hogy a
gyermeket korán rá kell nevelni az
áldozatos, önzetlen Családi
életre.
Mert az önző ember nem boldogíthat mást, de maga sem lebet soha
boldog.

A megyéspüspök végül a esaládi
hűségről beszélt, amely nem romantikus maradványa a régi időknek,
mint ma sokan vélik, hanem isteni
törvény rendelése. Az isteni 'tör-

vény írta elő az egész emberi társadalom létfeltételéül. A "esalád az
emberi önkény jelszava alatt megingott és sajnos, odaérkeztünk el
Magyarországon is — mondotta a
püspök —, hogy a megkötött házasságok 10 százaléka válással végződik. Ennek átkos következménye a
társadalom szétbomlása s minden,
ami a társadalmi rend felfordulását célozza, ebből származik. Isteni
törvény, hogy a Család szent forrás
legyen, amelyből a nemzet erői
táplálkoznak és felüdülnek.

D E TTM"A G Y A R O R S Z A G
C s ü t ö r t ö k , 1942 március 19.

fl
<u

Március 19-én, csütörtökön
ősbemutató
a Belvárosi Moziban
Ma p r e m i e r
és a következő napokon:
a legújabb, legsikerültebb
magvar filmvígjáték:

K Á D Á R
contra

KEREKES

bolondos vígjáték a pénz
és a szerelem kórul,
6 videóm pergő, ötletes, nevettető;
felvonásban.
A legjobb vígjátéki együttessel: j

Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök mélyhatású záróbeszédét litánia követte, amelyet a megyésfőpásztor vezetett. A Katolikus Nővédő Egyesület nagyböjti lelkigyakorlata ezzel befejezést nyert.

ünnepélyesen megnyílt
a szabadkai német nyelvtanfolyam
Dr. Reök Andor főispán és
Erich Kampf szegedi német
konzul beszéde a megnyitó
ünnepségen
Szabadka, március 18. A szabadkai
fiugimnáziumban ünnepélyes keretek
között német nyelvtanfolyam
nyill
meg. A budapesti német tudományos
intézet és a müncheni
tudományos
akadémia védnöksége mellett működő
tanfolyam megnyitására Szabadkára
érkezett Erich K a m p f szegedi német
konzul, Ernst H á c k e 1, a budapesti
német tudományos intézet
vezetője,
Fritz N o a c k szegedi egyetemi német rektor, aki a tanfolyamot megszervezte. Megjelent az ünnepségen
dr. R e ö k Andor főispán és dr. Völg y i János alpolgármester is. A Volksbund részéről Stefan M o h r és Nem e s József voltak ott.
Az ünnepség a Himnusz hangjaival
kezdődött, majd a zenekar a Rákócziindulót játszotta. A megnyitó beszédet
Fritz Noack tartotta, aki a magyar és
német nép egymásrautaltságára hivta
fel a figyelmet. Utána Reök Andor főispán német, majd magyar nyelven
üdvözölte a német vendégeket és rámutatott, hogv Magyarországon az
észokok és szívokok is azt diktálják,
bogy minél több magvar ember tanuljon meg némelül. Erich Kampf konzul lépett ezután az emelvényre és a
magyar—német testvériségről tartott
beszédet. Beszélt arról, hogv a német
és a magvar nép most együtt küzd a
bolsevizmus ellen. Ebben a küzdelemben közeledik a végső győzelem órája. hogv mindkét nemzet földjén boldogabb élet Irnven. \ zenekar száma
után Ernst ITüekel tartott záróbeszédet. maid a német himnusz és a Horsf
Wessel dal ütemeire ért véget az ünnepség.

Tolnai Klári
Vaszari Piri
Szilassy László
Mály Gerő

és az utolérhetetlen

két Pethes

Rendezte: RATHONYI

AKOS

UFA ~ HÍRADÓ !
Köznap: 5, 7, 9,
Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor.

Varga miniszter beszéde
a rádióban
Budapest,

m á r c i u s 17. Varga

Jó-

zsef kereskedelmi és iparügyi miniszter csütörtökön este a
Szövetség

ünnepélyes

Baross-

záróülésén

beszédet mond „A keresztény gaz
dasági

törekvések

nemzeti

élet

jelentősége

szempontjából"

mel A beszédet

a

c
cím

magyar rádió

Budapest I. hullámhosszán körűibe
liil 19 óra 25 perö kezdettel közvetíti.

ÉLÜKÉRT FÉRJEK

I

a nevettetés világbajnokai

BIL1CSI, PETHES, JUH ASZ

a Kclecsényi lányok
SIMOR, SZONDY, RAFFAY
Beretvás bácsi fia SZILASSY és
Emma néni VASZARY PIROSKA
_ szívesen látják és várják önt is
két órai harsogó kacagásra ma
5. 7, 9 órakor a

I

Széchenyi

Moziban

C?ak R5 év»n felülieknek

Tábori kórház-Ukrajnában
(.4 m. kir.

honvéd

hadit

udótító-

század köilése.) Napsütéses szép téli
Időben érkezünk a pirosas házakból
álló épületcsoport elé.
Napsütésben tizenkét fok a hideg. a hé fnrestin esikorog Csizmánk alatt. A főépületen vöröskeresztes zászló jelzi: tábori kórház.
Kissé szorongva lépünk be a kapun, de amint a kellemesen fűtött
folyóséra lépünk, ahol csillogó tisztaság és rend fogad, ngy érezzük,
ebben az otlhonias hangulatban
szórt néhány napot egészséges létünkre is szívesen eltöltenénk. Bizonyos. hogy kórházat látogatni sohase szívderítő kellemesség, de ebben a tábori
kórházbnn
magyar
honvédek várják felgyógyulásukat,
Okét meglátogatni, egészségi állapotukról hírt adui, túl a Kárpátokon, az otthoniak számára — szivotmelegítő feladat.
Legelőször a tábori kórház megalakulásának körülményeiről tájékozódunk. Netn tudunk elég kifejező szavakat találni arra a lelkiismeretes és hősi munkára, amelyet
a tábori kórház vezetősége végzett,
amikor a számára kijelölt omladozó, szennyes és minden bútor nélkül
álló épületcsoportot átvette s abból tökéletesen felszerelt kórházat
fejlesztett ki. Nem is szükséges,
hogy elismerő szavakkal méltassuk
erőfeszítésüket.
A tábori kórház
szorgalmas munkásai, parancsnok*
tói kezdve az egészségügyi honvédig. katonák valamennyien.
Amit
tettek, katonai parancsukhoz híven,
legjobb lelkiismeretük szerint cselekedték. A kórház tisztjei és honvédéi nem ís nyilatkoznak
arról,
mi volt tulajdonképpen nz a munka. amellyel ezeket a lerombolt és
— nyugodtan mondhatjuk — egyetlen szék" nélkül itthagyott épületeket, Böntgen-géppel felszerelt és
legmodernebb műtőherendnzéssel ellátott kórházzá átalakították
Annyit nzonbnn mégis
megtrtsluttk. hogy ^leérkezésükkor az orvosok', egészségügyi katonák, vnlnmennyien éjjel-nappal megfeszített
munkával, percnyi pihenő nélkül
dolgoztak, hogy a szobákat megtisztítsák a szennytől, amelyet a bolsevisták hagytak itt. hogy a kályhákat a téli fűtésre rendbehozzák és
a megfelelő helyiségeket ambulanciákká, kórháztermekké és műtőkké
ál alakítsák.
A tábori kórház külön osztályokkal rendelkezik éppen úgy. mint
Rudnnestcn a legtökéletesebben felszerelt, kórházépület. Ennek a tábori kórháznak amely itt létesült a
nafyar honvédek számára, kemény
hidegben, a hóval betemetett SzovjctoroKzorszáarbun. külön
belgyógyászati. sebészeti, szemészeti, fülészeti, fogászati osrtálva van. nmeilelt nagy és kis műtője, továbbá
"Röntgen-terme.
A betegszobákban kellemes meleg fogad bennünket. A kórházi
ágyakban beteg, vagy sebesült honvédek fekszenek, Megható látvány
e magyar testvéreink
sora, akik
hazánk határainak oltalmában sérültek meg itt, a háborította ukrán
mezőkön.
Egyébként: állapotukhoz képest,
valamennyien megelégedettek.
Az
aggódó otthoniak számára nyugodt
lélekkel jelenthetjük, b'ogy e kórház összesen szá/.ltol verinvolc be-

A

i/adszötl'á

és

a

frMastyáft

tege közül csupán kettő szenved
UHnUMCtfertőző megbetegedésben, egyik tífuszban,
a másik vérhasban. D<
(A Dél magyar országr
munkatárezeknek az állapota sem ad okot
helyre és feldepnnálfa a helyzetet
sától) Fia per, úgymond, hadd le- Hát biz a vadszöllő tényleg fel ínkülönösebb aggódásra.
gyen per . . . mondja a klasszikus tott K. M. háztulajdonos épületéA többi beteg közül sincs pilla
a
fülemüléről szóló
remekében. nek innenső falára, három méteres
natnyilag egy sem. akinek állapo
Tetszenek tudni ott, ahol Péter és magasságban falátnedvesítést okozta életveszélyes lenne.
Az egyik betegszobában éppen Pál Csak a naptárban férnek össze. va. Ezért utasítani kell B. L.-t,
ebédelnek. Az ebéd: húsleves, át- ITa szomszédok, akkor már baj van. hogy a vadszöllőt távolítsa el, meri
Az idők folyamán sok érdekes az építkezési szabályrendelet érteltört krumplifőzelék, tojással töltőt!
pereskedésnek voltunk a
tanni,
mében erre kötelezhető.
marhahús, palacsinta.
Ennek a szakvéleménynek értelEgyik bonvéd bekötözött
hom- örök kár, hogy ezeket nem szedi
senki csokorba, hiszen jobban hoz- mében hozta meg határozatát a pol
lokkal üldögél az ágyán. Egy orv
lövésztámadás sérültje. A
másik zátartoznak a népietekhez, mint gármester, 30 haladékot adva a végrehajtásra.
ágyon szőkehajú
tizedes fekszik egyes nóták, amiknek származási
Csakhogy B. L. is ismert a két
súlyos sehesiilés érte. amikor egv helyét merészség bizonyos faluhoz
szomszédvár
történetét..
Dehogy
fel nem robbant szovjet kézigráná- kötni, mert ugyanúgy dalolják túl
tot vett fel, hogy ártalmatlanná A Dunán, mint a Nyírségben, vagy nyugodott bele a hatósági intézkeSándorfalván.
Legfeljebb a tnlaj- désbe, dehogy! Inkább fellebbezett®
tegve,
ilouenvck változnak benniik. egy- kifejtve, hogy a határozat téves
Az egészségügyi katonák nagy
egy szó elferdül, — a továbbterjesr/- megállapításon alnpszik.
szeretettel ápolják azt az
ukrán
tője nem értette jól, hát kisegítésért
— Én a kérdéses falra nent
kisfiút, aki töltőtollat talált egy
nem ment a szomszédba.
radszöllöt. futtattam
fel, hanem
bolsevistáktól kiürített házban
a
Emlékszünk
egy
tanyai
öreg
maborostyánt,
az
pedig
nem
nedveamikor ez Csavargatni kezdte; a)
síti át a falat.
toll felrobbant. A kisfiú már job gyarra. aki éveken át kereste a maA
borostyánnak, fejtegeti to'
ban van. de bizonyos, hogy egész ga igazát. Tarisznyája állandóan a
vállán, 5 maga jóformán a bírósá- vább, apró léggyökerei vannak,
életén át nem fogja
elfelejten
Sztálin katonáinak ittmaradt üd- gok küszöbén aludt, vagy a fiakke- azokkal kapaszkodik a falba s inresek standján, a parktükör korlát- kább kiszívja belőle a nedvességet,
vözletét s ktezén, arcán még nagyon sokáig bordani fogja ennek az ján, losto az igazság jövését-mené- mintsem hogy elnedvesítené. Az*ét. Ha elutasították, újra kezdte, tán, . . . az a fal bét méter magasüdvözletnek emlékeit . . ,
két
de nem nyugodott bele, hogy a Nedvesnek nedves, körülbelül
Átmegyünk a szomszéd épületszomszédjának jegenyefája
árnyé- méternyire, de nem a borostyántól,
ben. az udvaron az átjáró mellett
kot vetett a földjére. Azt a fát vág- hanem a felszívódó talajvíztőL
a villanyvezetéket javítja két ma
lak ki|
— Miért nem nedves két métegyar. Ilyenkor látszik, milyen jó.
Tudunk olyan perekről, mikor az ren felül, pedig a felsőbb régiókhogy ezeknek az egészségügyi ka
borostyán?
orgonnbokor úgy nőtt, hogy virág- ban sokkal dúsabb a
fonáknak különleges kiképzésük is
Miért nedves továbbá az utcai épüfürtjelt határozott kao"-«ággal a
van. Minden mnnkát ők végeznek,
körítésen túli területen bontogatta, letnek az a fala. amely a felpanaamely a kórházi szolgálattal összenem pedig otthon, ahol gyökeret szolt falnak folytatása és nem éri
függ, beleértve még a fiirdővizszolvert. Hogy miért volt jobb a szom- a borostyán?
gáltatást és villanyjavítást is.
széd, azt hiába kérdeznék- Minden
Hivatkozik végül az egyetemi
Egy szakállas, idősebb honvéd sértő szándék nélkül állítjuk, — kémiai intézetre a e,sonka toronyraáll az udvaron, vezetőink azt mond- amíg a természettudomány bizo- magánhazakra, ahol nem szeretnék
ják. hogy a polgári életben közép nyosságot nem teremt ezen a téren a borostyánt, ha átvizesítené a fps ú l n í boxvilágbajnok ez a testes —, hogv a virág oktalan jószág.
lakat. De hiába hivatkozott, mert
egészségügyi katona. Ttt is hivató
Hogyan felelne hát érdeklődésünk- a közigazgatási bizottság építési
sához mért beosztása van: ő a fő- re, mikor a homo sapiens is adós albizottsága helybenhagyta az alaDfertőtlenítő és ... főmasszőr.
marad a felelettel, ha azt akarjuk határozatot, kimondva, hogv K. M A belgyógyászaton fiatal orvos- megtudni, hogy mit keres a szom- nek törvényen alapuló joga, hogy
megengedi-e a vaászöllő felfuttató
zászlós fogad.
Tényleges idejét
zédbanf
szolgálja. Elmondja, hogy a belgyóGyümölcsfák is elkövetik a tré- sút a határfalára.
gyászaton a liüléses befog a legtöbb. fát, hogy termésüket a palánkon
Azzal a kérdéssel, liogy itt nem
Külön osztálya van a fagyást szen- túl csillogtatják meg. — de arány- a kártékony vadszöllőről van szó.
vedett betegeknek. Alattomos és na- iig a tisztességesebbek közé tartoz- hanem a költök által is annyit?
gyon veszélyes fegyvere az orosz nak azok a szilvák, almák, esetleg tisztelt és sokszor eszményi felfotélnek az a kemény hideg amely- kajszi-barackok, amelyek az utoa gásban is ártatlan borostyánról, —
ben derék bajtársaink nehéz szol
nem foglalkoztak. Viszont a refefelé tárják" ki keblüket, mert arra
gálntukat végzik.
szédelgő vándorokat
üdítenek fel. rens a fellebbvitelnél is a mérnöki
Benézünk a műtőbe is. Csak a (Ha ugyan nem szedik meg a fát hivatal volt
legszükségesebb bútorok
állanak blőelött a gyerekek, akiknek lngnaKiderül-e vájjon egyszer, hogy
benne s ha a mosdóberendezés az ryohb Csemegéje a zöld barack.)
mi fut azon a falon: vadszöllő, vagy
orvosok számára nem ís olyan tö
Most megint találtunk ilyen pe- borostyán?
kéletes, mint a pesti klinikákon: ... reskedést. Egyelőre ugyan a köza tisztaság és a rend, amellyel itt igazgatás berkeiben dúl, de sosem
találkozunk, semmi kétséget sem lehet tudni, mikor lép bírósági fóhagy afelől, hogy a legkorszerűbb rum elé.
vezetett kórházban járunk. A kórAzzal kezdődött, hogy K. M. bcház orvostisztjei kivétel nélkül az nanaszolta a rendőri büntetöbíró(A Délmagyarország munkatársától)
otthoni polgári életből ismert nevű
ngnn B. L.-t.
Március 10-én betörés történt Szegeorvosok, tanársegédek és kórházi
— A házam udvart épületének
adjunktusok. Minden orvosi szak- falára a szoi»széd vadszüllőt futta- den. Ismeretlen tettes bemászott egy
ma képviselve van
soraikban, a tott fel, azt rendszeresen tömlőv-' őrizetlenül hagyott ház ablakán és
kórház parancsnoka
személyesen locsolja s ezáltal rongálja a falat, 11,00 pengő értékű ruhaneműt lopott el.
válogatta ki tisztjeit és katonáit. amely így átnedvesedik. Kérésem- A szegedi rendőrség nyomozást indítóit a lettes kézrekeritésc érdekében s
Ismeri mindegyikük képességét és
p hallgatni nem volt hajlandó,
riiiyel
a gyanú szerint a betörő vidékhasználhatóságát. Kipróbált és híí kénytelen vagyok
panasszal élnire szökött, rádiókörőzést adtak ki elséges gárdája ez, veliik volt már kérve a megbüntetését.
a Délvidéken is.
A rendőri büntetőbíróság nem lene. A feltevés helyesnek bizonyult,
Azzal
a megnyugtató érzéssel tartotta magát illetékesnek az iigy mert amint értesülünk, a tettest Hódmezővásárhelyen fogták el. A szegedi
hagyjuk el a kórházat, liogy ma
Ihíráhísárn. mivel itt az építkezés
rendőrségtől
kapott
személyleírás
gyar honvéd testvéreink egészségé
zahályrcndelctbe
ütköző kiháalapján
a
vásárhelyi
detektívek
a piare megható szeretettel vigyáznak a esete forog fenn, azért áttelte a dolcon felismerték a betörés tettesét.
messze Ukrajnában nehéz szolgála- got i polgármesterhez.
tukat lelkesen teljesítő orvosok és
A mérnökség aztán, mintha nem Őrletbe vették és átadják a szegedi
egészségügyi katonák*
volna okosabb dolga kiment a tett- rendőrségnek.

Szegedi betörőt fogott
a vásárhelyi rendőrség

A nyilt gümőkórmegbetegedések
számára csak egyharmadnyi ágy áll
rendelkezésére, mint amennyi kellene
Nincs elég szakorvos, 60.000 nyilt tbc. eset — Étdekes szakelőadások az Egyetembarátok szakülésén
(J

Délmagyarország

munkatár-

sától) Szerdán délután a bőrgyógyászati klinika
előadótermében
előadást tartott az Egyetembarátok
Egyesülete
orvosi szakosztálya,
amikor is több igen fontos és jelentőségteljes kérdésről hangzott el
n»g:y figyelemmel kísért előadás.
Dr. Rdvnay Tamás professzor megnyitója után Kubányi Károly néhány érdekes köldökzsinórsérv esetet mutatott be, majd Erényi Júlia
,,Brown—Sequart-syndroma
érdekes esete" címen beszámolt egy a
klinikán jelentkezett 13 éves leányrak a gerincvelő hártyáján jelentkezett gyulladásos megbetegedéséről és az alkalmazott gyógyeljárás
eredményéről. Az előadáshoz Vidakovics Kamillo professzor szólt hozzá és rámutatott az elvégzett műtétek jó hatására ilyen krónikus
esetekben. Dr. Csajdghy
Márta
hozzászólása után programon kívül
Vidakovics Kamilló professzor szerepelt két érdekes bemutatással.
Két betegen jelentkezett arcideg
neuralgia gyógyítási módszeréről
adott ismertetést, illetve a bevált
alkohol injekciós
alkalmazásának
sikerességét mutatta be. A bemutatott két 60—70 éves asszonyon néhány perces műtéttol értele el jó
eredményt. A műtét igen egyszerű
?s fájdalommentes. Második bemutatásában egy 62 éves férfi szerepelt, aki bizonyos gerincvelősérüléssel jelentkezett, ismertette a tumor eltávolítását és az operációs
eredményt.
Ezután Szarvas András tartott
nagyfontosságú előadást a nyílt
srümőkóros betegek elhelyezésének
kérdéséről. Rámutatott arra. hogy
ez elsősorban közegészségügyi kérdés, TTa az orvos manapság felfedez
•gy-egy nyílt esetet, szinte kétségbeejtő helyzet elé kerül, rprrt nem
tud vele m i t kezdeni, nem biztosít-

hatja megfelelő

elhelyezését. Ma-

gyarországon
ma csak
egyharmad
annyi ággyal,
rendelkezünk
nyilt
esetek
részére,
mint
amennyire

szükség volna. Nincs elég szakorvos
sem, mondotta, összesen 146 giimőszakorvost tartanak nyito-'n, ebbő'
is csak 43 működik vidéken! Az
elmúlt, évben az utánpótlás pedig
mindössze 8 volt. Ma Magyarországon a nyílt gümőkóros betegek száma mintegy 60 ezerre tehető. Két
probléma merül fel. el kell helyezni
a gyógyíthufókat és el kell különíteni a menthetetleneket. A legnagyobb veszély nem azoknál a betegeknél jelentkezik, akik fekvőbetegek. hanem azoknál, ak;1* nagy
kayernákkal hosszú évekig fertőzik
környezetüket és munkás társaikat.
Abban jelölte meg a kérdés megoldását. bogy racionalizálni kell az
ágyak biztosítását, biztosítani kell
sok esetben az otthoni elhelyező
megszervezését, és át kell állítani nz

orvosok gondolkozását, hogy tudniillik a nyílt gümőkór
többé
egyéni eset, hanem meg kell
benne a szociális kérdési.
A

nem
látni
nagy

figyelemmel kísért előadáshoz Kanyó Béla és Kramár Jenő profesz-

R é g i szegedi
»Sok

PESTISJÁRVÁNY TÖRT KI
SZEGEDEN
és Aradon junius közepe táján és
amig Szegeden mindössze 182-en haltak meg, addig Aradon (ahol nem
gondoskodtak idejében a gondos szeparálásról) 3000-en
pusztultak ei.
Ugyanezen évben Szegeden pestis katonai kórház épül, mely roskatag állapotban még a 19. század elején is
megvolt, mignem 1776-ban, a nagy kaszárnya mellett, uj kórházat kantak a
katonák.
1710-ben ,Tos. C o m é t (talán a császári hadsereg valamelyik parancsnoka) megfenyegeti a kecskeméti, nagykörösi és ceglédi bírákat és ugyancsak e napon (Szeged, 1710 május 17)
hasonló fenyegetést kíild, szintén Szegedről gr. l l e r b e r s l e i n
Ernő
amely igy szól: 'Hallatik és bizonyosnak is tapasztalljuk is lenni, bogy
Budán a pestishalál erősképpen grassál, kire nézve vadnak ollyanok, akik
afféle nyavalyától nem irtóznak, sőt
vakmerőképpen hozzá közelgetnek és
a ragályt t e r j e s z t i k ' . Ezt fejves/.tés
terhe alatt megtiltja, azt is hozzátéve,
h e g y azt a helységet, hová az illetők
>tűzzel

megemészti'.

E

megfehvitésben az is bennfoglaltatik,
h o g v a k i k budai v a g y pesti emberrel
szóba állanak, v a g y csak leveleznek
is »e v i l á g b ó l k i t ö r ö l t e t i őket'.
17.".(l-hnn

chirurgusok

szomorúsággal megrakott idő, siralommal
keserves esztendő . . . «

A bécsi udvari haditanács 1703 ban
4C0 forint fizetéssel egy sebészi áiiás
létesítését rendeli el Szegeden, de a
közbejött Rákóczi-szabadságbarc s ez:
az állást valószínűleg nem töltetik be.
A törökök kiűzése után az első tnedicinae doktor Szegeden A u s f e I d
Kristóf volt. Későbbi utóda Hocfeh é r g Ferdinánd, ki az 1738—1740.
évi pestis alkalmával igen hasznos
szolgálatot tett s ugylátszik katonaorvos volt. A katonaorvosokon kivül
(különösen pestis időkben) 1—2 polgári sebész is került a városba, de
csak 1725 óta volt Szegeden véglegesen letelepült állandó sebész.
1728-ban azt határozta a tanács,
bogy mivel a többi sz. kir. városok
is »hites borbélyok«-kal igyekeznek
ellátni magukat, ennél fogva Szegeden
is már legközelebb 3—4 ilyen sebészt
fognak alkalmazni, ök voltak a közegészségügy őrei és a diplomás orvosok pótlói. 1731-ben a városnak már
rendszeresen alkalmazott chirurgusa
volt, kinek a boncolások alkalmaval
egvik borbély segédkezett. 1747-ben öt
chirurgus lakott Szegeden. Csak ezután
szervezték meg a városi tisztiorvosi
állást. Ennek javadalmát 60 forintba
állapították meg, ami a 18. század végéig fokozatosan 300 forintra emelkedett. 1788-ban Csongrád és Csanád
megyék fizikusa S c h r a n d Ferenc
lett, a későbbi egyetemi tanár és protomedikus.
1708-ban

visszatérnek

szorok szóltak hozzá,
Dubszay László a .,C"-vitamin
klinikai alkalmazásának gyakorlati
kérdéséről tartott előadást, rámutatott klinikai és néptáplálkozási
vizsgálataira, amit előadásában ezalkalommal rsv, a metodikai kérdéseket fejtegette a végzett vizsgálatok alapján. Vázolta a C-vitamin
kimutatásának eseteit és azokat a
jelenségeket, amelyek mellett a kimutatás nehézségekbe ütközik'. Végül Batka István tartott előadást
az iskolaorvosi intézmény népegészségügyi jelentőségéről.

császári

A

rendelettel

óvó-

M e z ő g a z d a s

áradt

intézkedéseket rendeltek cl a pestisjárvány ellen. Kijelölte azokat a veszteglő intézeteket, amelyek felállitandók, igy a többek között Szegeden is.
Egészségügyi bizottság alakult, ameiy
foglalkozott a pestistől ellepett Szegednek élelmiszerrel való ellátásával.
Kimondotta, hogy a betegség ellen biztos gyógyszer nincs, leghelyesebb és
legeredményesebb a megelőzés, szigorú vesztegzárral és más egészségügyi
intézkedésekkel: Egyes helyeken a kutyákat is kiirtották, mert — szerintük
— ezek is terjesztették a járványt. Ezzel kapcsolatosan felemlítendő, hogy
az ez év tavaszán újra fellépett pestis idején Dorozsmán 1739-ben 55-en
hallak meg pestisben,

I) E L M A G Y A R 0 B S / A ti
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gyermekekből elpusztult 1781-ben 211,
1 í84-ben 326, 1789-ben 181 s a többi
években is, mert a járvány néha 2—2
éven át is folytonosan tartott.
HATÓSÁGI BABÁKKAI
is elláttak néhány várost, igy Szege
det is. (1719). A bábáknak kézi patika
tartására is joguk volt, mely a legszükségesebb szereket
tartalmazta.
Ezek a kis patikák, az abortiv szerekkel való visszaélések miatt, az
orvosok előtt általában rossz hírben
állottak. Orvoshiány volt Csongrádmegyében, mert 1785-ben 11. József korában csak egy orvosa és két sebésze
volt, csak 1796-ban szerveztek egv har.
madik sebészi állást. Azonkívül a nagyobb községek is tartottak sebészeket: Hódmezővásárhely és Szentes kettőt (és egy borbélyt), Csongrád és
Mindszent egy-egy sebészt, a több:
többi községekben sem orvos, serr
sebész nem volt.
A ncp szaporodásának előmozdítására a kormány 1785-ben meghagyta
az orvosoknak, hogy a betegekre kellő gondot fordítsanak; aki pedig eleiben és italban mértéket nem tartanak,
jelentsék fel a hatóságnak büntetés
céljából. A képesítést minden orvostól,
sebésztől és borbélytól megkövetelték.
Csongrád megyében azonban a sebészek vonakodtak a vizsga letételétől s
igy néhányat el kellett tiltani a gyiv
gyitástól. Hogv milyen nehéz volt jóravaló orvost kapni, bizonyltja az is,
hogy 1792-ben Csongrád és Csanád vár.
megyék együttesen egy közös főorvost kaptak, S z e k é r Károly János
személyében, ik hosszas
tárgyalás
után végre Hódmezővásárhelyen kapott állandó lakást. A nép inkább a
kuruzslókhoz fordult. Ennek megakadályozása céljából a kormány 1783-ban
erélyesen lépett fel a kuruzslók ellen,
mihez képest a vármegye elrendeöe.
hogy az ilyenek elfogassanak és megbüntettessenek.
Érdekes felemlíteni, hogy az állategészségügy még gyengébb lábon
állott és mivel akkor még állatorvosok nem voltak, a kormány utasitotla
Csongrád vármegyét (1792), hogy a
Sebészek — ha barom orvoslásához
értenek — e mesterségre a gazdaem<
bereket is oktassák. Későbben, 1799ben és 1802-ben a kovácsmesterekvt
akarták az állatgyógyászatra taníttatni a vármegye költségén

LEVÉLTÁRI ADATOK SZERINT
a pestisjárvány igen nagy volt Hódmezővásárhelyen (1739), de rendkívüli
volt a halandóság is. Az egykori Hivatalos jelentés megható
szavakkal
irja le a városban a nép szenvedését
és kétségbeesését. »Az infectió — irja
Andrássy Zsigmond Csongrád megye
alispánjának — meg sem szűnik, sőt
ez az Isten példás Ítélete ugy látszik
még jobban sujt le közöttünk. Boldog
szernek azok
folytatja a jelentés —,
akik ezeket nem láthatják! Mi nyögünk mint az galambok, akik még
életben vagyunk és minden órán várjuk fejünkre ezt az Isten rettenetes
Ítéletét, mert annyira elfogytunk, hogy
még temető embert is alig kaphatunk
és Sokan csak Szekérre teszik halottjaikat és még sirt ás neki az sérelA HIMLŐOLTÁST
mezett fél, addig szekéren vagyon halottja, azután ngy temeti el.
1806-ban karolták Csongrád vármegy,:.
A legfőbb ember házánál is. ha ( ben, különösen, amikor Hódmezőváhalott esik, alig látunk két embert, sárhelyen sokan pusztultak el híméiakik eltemetnék. Utcáinkon ember ben. A vármegye az orvos jelenté-e
nem látszik, a szolgák gazdáikat el- alapján elrendelte, hogy a lelkészek a
hagyták és haza jöttenek. ökrök, lo- szószékről figyelmeztessék a szülőket
vak széjjel és bosszúban bujdosnak. a himlőoltás hasznos voltára. Sok
Senki sincs, aki reájuk vigyázzon, az bajt okozott a kórházak és gyógyszerutcák peniglen üresek. Az Ur Isten eő tárak hiánya. A vármegye még 1792szent felsége beő irgalmasság szerint ben is azt jelenti, hogy területén --em
fordítsa el tőlünk e rettenetes csa- kórháza, sem menedékháza nincs és
pást, mert teljességgel elfogytunk, ti- hogv ezért a szegény betegek csak
zenkét napok alatt holtának meg töb- rokonok és barátai által ápoltatnak.
ben mint egy hétszázan*. Majd egy kéRagályos betegségek esetén egész
sőbbi (1739) jelentés szerint pestisben családok pusztulnak el védtelenül és
meghalt
Hódmezővásárhelyen 2388, tanácstalanul. Csak 1809-ben fordult
Szentesen 1(199, Csongrádon 43, Mind- a hatóság figyelme a Kisteleken puszszenten 33 egyén. Egy hivatalos irat tító ragályos betegség felé, amelyről
szerint Csongrád megyében hat népte- a vármegyei főorvos azt jelentette,
len község van.
hogy a lakosokkal egy szobában lakó
A királyi és helytarlótanács 1740 katonáktól származott. Hiúba irt fel
julius 23-iki rendelete irja, hogy ...Sze- a szegedi piaristák colleglurnát is
ged van még pestistől fertőzve, Pest- a hatóság, hogy a nyomorult község
megyét elzárják, már azért is, inert kiméltessék meg a beteg katonák átCsongrád megyében pestissel fertőzött vonulásától, a katonai hatóság még
helyek akadnak. Ugyancsak 1740-ben a megrakta sebesült katonákkal, miv"!
csanádi vám vezetője jelenti, hogy a a kórházba nem fértek el. sőt a gróf
Szegedről jött favágók közül többen Károlyi-családnak derékegyházi kasmeghaltak és ezek hulláit, nehogy na- télya is kórházzá lett átalakítva.
gyob bbajt okozzanak, vizbedobálták.
A vármegye területén Szesorl kivéKülönösen erős himlő pusztított telével még 1786-ban sem volt egyetHódmezővásárhelyen, Szeremlei Samu len gyógyszertár sem. IlódmezövásSradatai szerint csupán a református hclycn csak 1806-ban jelentkezett először egy Simonides András nevű
gyógyszerész. A vármegye fel is kaá g i
K i á l l í t á s
rolta ügyét, dc később bizonyos szabálytalanságok miatt, a gyógyszertárt
hatóságilag bezárták.
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A Somogy i-köuyvtárban ta az
egyetemi könyvtarban vasarnap éa
ünnepnap kivételevrt könyvtárszolgálat.
A Váxosi Muteam égés* évben
nyitva.

— Gyakornoki kinevezés M OTInál. Budapestről jelentik: A belügyminiszter az Országos Társadalombiztosító Intézetnél a számvevőségi tisztviselők létszámában G á b o r Józsefet
(Szeged) a középiskolai érettségihez
kötött állású gyakornokok
részére
megállapított illetményekkel
ideiglenes misőségü intézeti számgyakornukká kinevezte.
— Ma kezdődik a férfiak lelkigyakorlata a fogadalmi
templomban.
Amint már közöltük, c-sütörtökön, pénteken és szombaton este 7 órakor lesz
a fogadalmi templomban a hagyományos nagyböjti lelkigyakorlatok. A
lelkigyakorlatos
elmélkedéseket dr.
H a l á s z Pál kanonok, esperes-plébános fogja tartani a lélek nagv kérdéseiről. Fddig közel másfélezer katolikus férfi jelentette be a lelkigyakorlatokon való részvételét, amely
ilyenformán — az előjelekből ítélve —
egyike lesz a nagvbőjti időszak legkimagaslóbb társadalmi eseményeinek
Szegeden.

Szolgálatos gyógy szert Arak: Lcinz.inger örök. k. Tukats Sándornó
Horváth Mihály n. 9, Pó8a Balázs
Kálvária n. 17, Kocsis J. Kndréné
Földműves u. 17, Selmpczi Béla Somogyi-telep IX. u. 489.
Sz-inház és mozik műsora: Belvárosi Mozi: K á d á r c o n t r a
Ker e k e s , Korzó Mozi: K í s é r t é s ,
Széchenyi Mozi:
Kölcsönkért
f é r j e k . Városi Színház; csütörtök
Hétfőn lesz a kassai Pst. A Feleste: K ü l f ö l d i h á n g v e r s e n y , vidéki Egyesületek Szövetsége Kassa
a Tlitler ifjúság hangversenye, pén- városának bemutatására hétfőn, mártek: B é c s i g y é m á n t o k , Lázá r cius 23-án este 8 órakor nagyszabású
Mária vendégfclléptével, szombat es- • kassai estet* rendez a Tisza-szálló
te: B é c s i g y é m á n t o k ,
Lázár dísztermében. Az érdekesnek és nagvMária vendégfclléptével.
vonalunnk ígérkező est műsorát is ósz.
szonllitotlnk már. A műsoron két disz
—oOo—
beszéd szerepel: dr. Pohl Sándor, Kas— Tuk&ts Sándor főispán Buda- sa város polgármesterének ödvözlőbepesten. T u k a t s Sándor főispán ked- széde és dr. Tóth Béla Szeged város
den reggel Budapestre utazott. A fő- helyettes polgármesterének válaszolóispán többnapos fővárosi tartózkodása beszéde. A MAV-dalknr a Himnuszt, a
során szegedi közellátási és egyéb vá- Szózatot, a Magvar Hiszekegyet és a
rosi ügyekben folytat megbeszéléseket Rákóczi-indulót adja elő Kertész Lauz illetékes minisztériumokban. Tukats jos karnagv vezénvletével. Ezenkivül
Sándor főispán értesülésünk
szerint értékes és színvonalas énekszámok,
szombatig marad Budapestet^,
hegedű- és gordonkaversenyek, va'a— A Budapesti Közlöny hirei. A mint zonsoraszámok szerepelnek áz
hivatalos lap keddi számában a gyu- est műsorán. Jegveket a Szent Istvánlai közkórház két alorvosi állásra hír. Társulat és a Nemzeti Sajtóvállalat
det pályázatot. Máramaros vármegye árasit. a jövedelem felerészben a Vötócsöi járasában a szaploncai egész- röskereszt céljait szolgálja.
ségügyi kórház körorvosi állásra hir— Halálozás. Dr. I s t v á n f f y Istdetnek pályázatot. A Magyar Nemzeti vánné S e r é n y i Jolán, Nagyvárad
Muzeum tanácsa az Országos Levél- nvug. árvaszéki elnökének neje, 18-án
tárnál gyakornoki állásra hirdet pá- Szegeden elhunyt. Budapesten temetik.
lyázatot. A jászberényi »Krzsébet»- Katona Gvulán'é édesanyját gyászolja.
közkorházban
kórházgondnoki állás
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ürült meg, az állást pályázat utján töl— Az erdélyi kölc9önkötvény. Butik be.
dapestről jelentik; A Budapesti Köz— Sándor napja. Szeged város tár- löny március 19-i számában megjelesadalma meleg szeretetlel vette körül nő pénzügyminiszteri rendelet a kényés köszöntötte névnapja alkalmából szerkölcsönkőtvénveket és az erdélyi
Baskó Sándor nagyprépostot. A köz- nyereménvkölcsönkötvényeket mentesitt
tiszteletben álló egyházi férfi lakásán ama tilalom alól, amelyek szerint a
szerda délelőtt folyamán egymást ér- budapesti áru- és értéktőzsdén lajstrolék a küldöttségek. Valamennyi egy- mozott és árjegyzett értekpapitokra
házközség elnöksége testületileg ke- vonatkozó ügyletet tilos a tőzsdén kireste fel Raskó Sándor nagyprépostot vül kötni.
s szeretettel köszöntötték a jótékony— A magyar írók elutaztak S'.ónélu, bitbuzgalmi és karitatív egyesü- fiáhól. Szófiából jelentik: A magyar
letek küldöttségei is. Az üdvözlő be- irók utolsó szófiai estjüket bensőséges
szédekre a nagyprépost meghatottan, összejövetel keretében töltötték e|,
keresetlen szavakkal válaszolt. — Igen amelyen a magyar követen és a közforgalmas volt szerdán délelőtt a vá- oktatásügyi minisztérium
főtitkárán
rosháza főispáni hivatala, ahol a tiszt- kivül rész.tvett az irodalmi és művészi
viselői kar tagjai, valamint a város világ színe-java. A magyar irók a
társadalmának vezetői fordultak meg, szófiai rádióban beszéltek bulgáriai
hogy dr. Tukats Sándor főispánt név- látogatásuk során nyert benyomásaiknapja alkalmából köszöntsék. A főis- ról. Szerdán reggel utaztak el Szófiápán azonban Budapestre utazott s igy ból.
személyesen nem fogadhatta a gratu-j. Blásfclévi börtönre ítéltek a rézlációkat. Dr. Tukats Sándor főispán gáliccal szélliámoskodó
szobafestőt.
egyébként üdvözlő táviratot
küldött Beszámolt róla a Délmagyafország,
dr. Varga József kereskedelem- és hogy Bárkányi László szegedi szobaiparügyi miniszternek névnapja alkal- festő több dorozsmai gazdát becsamából. Varga József miniszter pedig polt. Azt állitotta, hogy tud nekik réztáviratban köszöntötte a főispánt hi- gálicot szerezni és a nemlétező rézgávatalában töltött harmadik évforduló- licra rendeléseket, előleget vett fel.
ján.
Ilyen módon csapta be H o r v á t h
— A Közjóléti Szövetkezet igazga- József gazdálkodot, S á n d o r Istvántósági iilése. Szerdán délelőtt dr. Pál- tól pedig szobafestésre vett fel előlefv József polgármester elnöklete alatt get és aztán többé nem jelentkezett.
a Közjóléti Szövetkezet igazgatósági Bárkányinak azonban nem volt szeiilést tartott. Az ülés tárgysorozatán a rencséje a becsapott gazdákkal, mert
sokgyermekes családok kérelmeinek a mult hét végén a ncmzelközi uton
'•ibirálása szerepelt különféle juttatá- szembetalálkozott Sándor Istvánnal,
sok tárgyában. Többi között egv hét- aki átadta a rendőröknek. Szerdán kegyermekes tanvai család 1200 pengőt rült bíróság elé a rézgálic-szélhámos.
l.npott. hony tehenet vehessen, töb- Az ügyészség négyrendbeli sikkasztás,
István
ben kecskét, nyulakat és berendezési sal vádolta. Dr. M o l n á r
l ölcsönöket kaptak. \r igazgatósági cgyesbirö megállapította bűnösségét
ülés igyekezett a lehetőségekhez ké- és a vádbóli bűncselekmények mialt
pest minden sokgyermekes családnak másfélévi bortönre itélte. Az ítélet
juttatni valamik amivej életszínvona- jogerős.
lukat javíthatják s az indokolt kérel— Ja-nik-vendéctöben ma Retken é»
mek közül emel «»m ntasitnttak eL ^ vareabél«»

— A Légoltalmi Liga szegedi es©
porija március 22-én délelőtt 11 órakor közgyűlését tartja a városháza
közgyűlési termében dr. Pálfy József
polgármester elnöklete alatt. A liga
szegedi tagjait és minden érdeklődőt
szívesen Iát a vezetőség.
' — Elítélték az ékszcrtolvaj gazdasági cselédet. Jelentette tegnap a Délmagyarország, hogy L a c z k ó Mátyás
gazdasági cseléd takarítás közben kilopott volt gazdája, K o p a s z István
Sándor-utca 6. szám alatti lakos szekrényéből több darab drága ékszert,
amelyeknek értéke 2150 pengő. Laczkó
elfogatásakor azt mondotta a kihallgatást végző detektivnek, hogy az
ékszereket J a b l o n s z k y
Józsefné
Sándor-utcai lakosnak adta el 90 pengőért, ezért vele "együtt .Tablonszkynét
is letartóztatták és átadták az ügyészségnek. Laczkó és .Tahlonszkyné szerdán délelőtt került a törvényszéken dr.
M o l n á r István cgyesbirö elé. A tolvaj gazdasági cseléd beismerte a bűncselekményt,
Jahlonszkvné azonban
tagadott. A törvényszék I.aezkót fi hónapi bőrtönhüntelésre itélle. .Tablonszkynét azonban bizonyítékok hiányában felmentette az orgazdaság vádja
alól.
— A norvég QuisTing-knrniány hivatalos nyilatkozatot tett közzé a norvégiai egyházi konfliktusról. Közli a
nvilntkozat, hogv Rergrav
püspök
résztvett az úgynevezett egvházi front
kampányában s ez a ténvkedése összeférhetetlen volt a püspöki állással.
Ezért február ?f>-án felmentették állásától. Hille püsoököt március 5-én
mozdították el állásától. Ami Stören
püspököt illeti, ő megállapíthatóan bi.
zonvos sajnálkozással látta a konfliktust s ezért öt mint püspököt küldték
nyugalomba. A többi négy püspököt —
Maronit. Fleischert. Skacestadot és
Krnbn-IIansent — rangFosztással mozdították el. Fjcllbu trondhjemi lelkészt
1
pedig letartóztatták.

_
Szabadegyetemi " efőadísof. H
Ilorthy Miklós-Tudományegyetem B©
rátainak Egyesülete ma, csütörtöké*
délután fél 7 órakor az egyetem aulájában szabadegyetemi előadást tart.
Előad: dr. Bartucz Lajos egyetem*
ny. r. tanár. Az előadás cime: Az ősemberkutatás ujabb eredményei. Üléselnök dr. Beretzk Péter főorvos. Beíb.
pés dijtalan.
— Anyósháboru Snm°gyi-tolepe*
könnyű testisértéssel... Dékány l'á)
63 éves scmogyitelcpi lakos ügyet tár,
gyalla szerdán a törvényszéken dr
Molnár István tanácselnök, büntetőegvesbiró. Dékány tavaly augus/.lu*
1-én összeveszett anyósával, öz.v. Kertész Istvánnéval. A 80 éves Kertészná
igen agresszíven viselkedett vejével
szemben, mire az ugy feldühödött,
hogy bicskát ránlott és jobb alsókarján megsebesítette anyósát, sőt után*
még ököllel is fejbeverte. A törvényszék könnyű testisérlésben mondotta
ki bűnösnek Dékány Pált és 40 pengő
pénzbüntetésre itélte. Dékány megnyugodott az ítéletben és ünnepélyes
fogadalmat telt a bíróság előtt, bogy
többet sose bántja az anyósát.
— Elfogták a rondőrtámadó cigányokat. Irtunk arról a támíulásról,
amelyet részeg tápéi cigányok intéztek vasárnap éjszaka a Felsőtiszaparton K ó k a i Lajos rendőrtörzsőrmester ellen. Amint ismeretes. Kókal
csendre intette a hansoskodó cigányokat, azok erre a rendőrre támadtak és ütlegelni kezdték a kezükben
levő botokkal. Kókainak sikerült magát megvédelmeznie a túlerővel S Z P O V
hen, sőt az egyik cigánvt, Petrovies
Andrást foglvul is ejtette. A má-ük
bárom támadó elmenekült. A rendőrség nyomozást indított utánuk és sikerült elfogni őket Jankó Benedek 44
éves tápéi lóalkusz, Petrovies lilf's
22 éves lóalkusz és Petrovies András
ugvancsak tápéi lóalkusz szeméi vében. A cigányokat kihallgatásuk után
szerdán délelőtt átadták az ügyészségnek, ahol letartóztatták és legközelebb bíróság elé állítják őket

— A TISZA VÍZÁLLASA. A szegedi rendőrség révkapitánysága jelenti: A Tisza vízállása március
18-án reggel 7 órakor 727 cm, hőmérséklete 1 fok Celzius, a levegő
Meghívó
hőmérséklete 1 fok Celzius volt.
A Baeli Testvérek Rt. szegedi cég
— Szeged sz. kir. város Árverési
Csarnoka 1942. évi március 20. és 21-érf 1912. március 29-én délelőtt 10 órakor
árverést tart, mely alkalommal
az tartja Bach Miksa ur lakásán rendes
összes szegcdi zálogházaknál 1912. ja- közgyűlését, melyre részvényeseit ezennuár végéig lejárt és nem rendezett nel meghívja. — Tárgysorozat: Jegytételek kerülnek árverésre. Első nao zőkönyvvezető, két jegyzőkönvvhileledélután fél 4-kor ékszerek, másnap in- sitő kijelölése és a határozatképesség
góságok árvereztetnek. A szombati megállapítása. Az igazgatóság jelennagy forgalomra való tekintettel aján- tése és az 1941. évi mérleg- és eredményszámla előterjesztése. A felügy©
latos a zálogjegyeket kellő időben
rendezni. Magánosok árverési
vételi lőbizottság jelentése. Határozathozacs eladási megbízásait 21-én délig fo- tal az igazgatóság és fclügyelőbizottgadja el az árverési csarnok. Igazga- ságnak adandó felmentvény tárgyában. A felügyelőbizottság tagjainuk'
tóság.
— Értesítés. A Magyarországi Fa- megválasztása. Esetleges inditvánvokmunkások Országos Szövetségének sze- Az igazgatóság. — Az 1941. évi mérgedi csoportja ma este 6 órakor tartja leg- és eredményszámla a részvénvtár.
rendes évi tisztújító közgyűlését a saság irodájában, az igazolt részvéMunkásotthonban (Hétvezér-utca 9.). A nyeseknek a hivatalos órák alatt renfamunkások gazdasági helyzetét Fehér delkezésérc állanak. — Az alapszaAndrás szövetségi titkár Budapest, is- bályok 16. §-a szerint a közgyűlésen
merteti.
102 az a részvényes vehet részt, aki részvényeit, illetőleg ideiglenes részvény,
— Lopott, mert jót akart mulatni. elismervényeit legalább bárom nappal
D o b ó József Sándor 20 éves sándor- a közgyűlés megtartása előtt a részfalvi lakos február 18-án behatolt özv. vénytársaság pénztáránál letétbe he
S z a b ó Pálné lakásába és feltörte a lvrzi.
*
33.1
bezárt szekrényt. A szekrényben nagyobb összegű pénzt talált, azonban
csak 33 pengőt vett ki és azzal a kocs- Szeged sz. k i r . v á r o s p o l g á r m e s t e r é t ő l
mába ment, ahol mulatni kezdett a 13765—1942. sz. E .
lopott pénzen. Egy álló napig mulatott s mire a pénze elfogyott, mentek
érto a csendőrök és elfogták. Dobó
Közlöm az érdekeltekkel, hogy «
József Sándor szerdán került a tör- m. kir. Kereskedelem és Közlekedésvényszék elé lopás vétsége miatt. Dr. ügyi Miniszter ur 30.815-1942. VIII.
Keszthelyi Béla egvesbiró kérdéseire K. K. M. sz. alatt kelt rendeletével a
a vádlott elmondotta, hogv azért lo- Szegedi Lemezgyár és Faipari Részpott. mert egy jót akart mulatni. A vénytársaság szegedi bejegyzett céq
szekrényben nagyobb összegű pénz.t engedélyezett szabványos nyomtAvu
talált, de csak annyit vett el, amenv- iparvágányának miitanrendőri bejáránviről gondolta, hogy elég lesz mula- sát elrendelte s az eljárás megkezdétósának fedezésére. A törvény szák
sének idejéül 1912. évi március 20. napbűnösnek mondotta ki Dobót
lonás jának d. e. 9 óráját, összejövetelt
vétségében és 3 hónapi fogházra itél- helyül: a részvénytársaság gyártelete. Kiderült, hogy Dobónak van egv 8 pének irodáját tűzte ki (Rókusi F©
napos felfüggesztett járásbíróság! fog- keteföldek).
házbüntetése is. Most, hogy ismét P1Erre a bejárásra az összes érdekel*
itélték. ez a büntetése is- jogerőre teket meghívom.
emelkedett. Mái meg is kezdte a bünSzeged, 1942. évi március TS,
tetések kitöltését.
Dr. l'álfv József polgármester-,

Hirdetmény

— Hatósági Itózeg elleni erőszakért
elítélték a duhajkodó vendéget. Tavaly
november 23-án éjjel a Raffái-féle vendéglőben K o l l á r Mihály 39 éves
kézbesítő szolga berúgott és duhaj
módon viselkedett, majd a hölgyvendégekkel kezdett el tiszteletlen módon
viselkedni. A vendéglő személyzete
rendőrt hivott, az elősiető rendőr
igazoltatni akarta Kollárt és elő
rkarta állitani az őrszobára, a részeg
jniber azonban ellenszegült és mellberágta a rendőrt. Hatósági közeg elleni erőszak miatt indult meg ellene az
eljárás és szerdán került bíróság (lé.
Dr. M o l n á r István, a törvényszék
büntető egyesbirája bűnösnek mondotta ki Kollárt hatósági közeg elleni
erőszak vétségében és 120 pengő pénzbüntetésre itélte. Az ítélet jogerős.
_ A SZEGEDI PIACi ARAK. A
szerdai hetipiacra felhajtottak 35—75
kg-os sovány sertést 48 darabot. 25—
35 kg-on aluli sovánv sertést 30-at,
választási malacot 247-et. Az árak a
következőképpen alakultak: 35—75
kilogramig sovánv sertés kilója 2.05
—2.32. 25—35 kilogramig 2.89—3.25,
választási malac párja 40—70 pengő.
Húsok. Marhahús eleje T. r. kilója 2 62,
II r. 2 42 hátulja 1. r. 2.98. 41. r. 178.
tisztított vesepecsenye kilója 420 P,
horjurnmb csont nélkül egészben 3 70,
szeletelve 4.—, lapocka csont nélkül
8 30. karaj csonttal 2.80. szelve 310,
tivakas. szrgv és paprikásnak i.30,
conih csonttal 2.60, csont nélkül 8—>
sertéskaraj hosszú 2.70. rövid 3—,
lapocka csonttal 260. csont nélkül
9.—, tarja csonttal 2 40, csont nélkül
2 80. oldalas 2.—, köröm —.80. fej és
csülök 180. zsirszalonna bőrrel 2 64
bőr nélkül 2.84. háj 3.06. zsír 3.30. juhhus 1.60-2.40. háránvhus 2.00—2.40 F
Tej és tejtermékek. Teljes tei piacon
termelői literje 30. házhoz szállítva
32 fillér, tehéntúró sovány termelőtől
kilója 80. zsiros kilója 100. viszonteladóknál sovány kilója 90. zsiros
110. tejfel piacon termelőtől literje
1.30, viszonteladónál 1.40. Tojás. Termelői ár gazdaságban kg-kint 3.20. piacon termelői v. viszonteladó 3.25. fofogvasztónak termelői v. viszonteladó
a piacon a nagy tojásért drh-kint 17,
kisebb tojásért 16, nyiH árusítási ü»letben fogyasztóknak kilója 3 30 dara'' -.nkint nagy 18. kicsi 17. mely árak
csak kizárólag friss tojásokra értenrők. Meszes tojás minden viszonylatban: kg-ja 285. darabja nagy 16. kirsi 15 fillér. Szárnyasok: A piaion a termelők áltat kérhető legmngasahb fogyasztói ár; csirke kilója
í.60. tyúk 2.10. kappan 2.10. kacsa sovány 190. hizott 2.50, liba sovány
220 pengő, hlzo't 2.80 pengő, pulyka
sovánv 2.10 pengő győngvös 210 P
Gyümölcs: Alma" téli nemes fajta kilcgramja 2.00—3.60. narancs 1.60—3.00,
mandarin 2.40—2.80, citrom 10—20 f.
Zöldségfélék. A szegedvidékt bu-go
nyáért kilórkint a termelő által felszámitható legmagasabb fogyasztói ár
nyári és ótott rózsa kiója IS. Rnlhaba
15. őszi és hollandi rózsa 13, Ella és
sárga 12, Woltmann 10, Krűger 16, a
viszonteladó ezekhez az árakhoz a
fogyasztónak kilónkint 1 fillért számithat fel. A burgonyakereskrde.lmi
egyesülés által forgalomba hozott vidéki burgonya viszonteladói ára piacon és üzletben egyaránt kilónkint:
nyári és ótott rózsa kilója 19, Gülbaba 18 fillér, őszi és hollandi rozsa
17, Ella és sárga 16. Woltmann 14,
Krüger 13, vöröshagyma 19—32. fokhagyma 71—99. petrezselyem 71—99,
sárgarépa 30—40. vöröscckla 20—40,
vöröskáposzta 36—50. fejeskáposzta
36—40, kelkáposzta 70—80, karaláb
1.80—3.00 P. Takarmány. Tengeriszár
kevéje íiO fillér.
Tizennégynapi fogházra Ítéltek
egy sikkaszlnt. K. G v ő r f i Lukács
37 éves piaei árus sikkasztás miatt
került szerdán a törvényszék egyesbirája elé. Gvőrfi tavaly augusztus 5-én
átvett M i t r a s z Tivadarnélnl eladás
végett 109 darab diszmüeserepet. A
cserepeket nem árusította a piacon,
banetp az egész kollekciót eladta 16
pengőért egy kereskedőnek és a pénzt
saját céljaira költötte. A törvényszék
sikkasztás miatt 14 napi fogházra
itélte. Az ítélet jogerős.

József

napján

(A esaládi albumból.) A gyerekek
már csigáztak az utcán, nn-zUlaUus
kis rac lányok ezrei ibolyát árulták
mázas eseréplányérokban, sötetviolu
ruhápan mondta miséjét a pap, — közeledett a tavasz. Sot annyira közeledett, hogy kiskabatban kószáltunk a
barátságos verőfényben.
József napjára aztán ki akartam
tenni magamért, versben köszöntöm
az apámat, ez illik az első elemistához.
—Tudsz-e verset? — kérdeztem az
anyámat.
— Kérj az iskolában,
Kiléptem hát Hédi Ferenc tanító
ur elé, nyújtván panaszomat.
— Két órakor gyere el a lakásomra, majd adok.
Szombat volt, délután szünet, a.;g
kaptam be az ebédemet, rohantam.
Rédl addig elkészült, átadta a cédulát,
amire kiírta valahonnan a verset.
Szenvedélyesen szeretett irni, pompás,
tiszta betűket vetett, volt bennük valami nőies árnyalat. Irásdühe kergette bele abba is, hogy minden aktuális
kérdéshez hozzá kellett szóinja, vagy
volt hozzá köze, vagy sem. A szerkesztőséghez intézett leveleit pedig
igy kezdte: Audiatur et altéra pars.
Ami minden esetre belesodorta a latin
tudomány gyanújába.
A vers akrosztikon volt és igy kezdődött:
Jutalmul adja az ég
Oltalmát éltedre mindég,
Zsarnok bút elűzzön ...
Erre a három sorra még emlékszem, a másik kettő elenyészett. Azonban bizonyos, hogy a negyedik E-vel
kezdődött, az ötödik F-fel, különben
mit ér az akrosztikon?
' Kerestem én azóta sokszor a titokzatos könyvet, amelyet utoljára Rédl
ur vizitszobájának asztalán láttam. A
keskeny kis Íróasztalon, amely előtt
művészet volt elhelyezkedni a nagydarab embernek, szemben a jobbik
szervizt őrző vitrinnel, ócska pokrócok során, amik száz szinü rongydarabból készültek. Külön iparága volt
ez szegény munkásasszonyoknak.
A könyv nyomára azonban solia
nem akadtam.
Boldogan mentem haza, gibirelteni
egy kicsit a gombozóknak., mikor egyszerre előttem áll az apám.
— Hát te hol csavarogsz?
A tanitó urnái voltam.
— Mit keresel ott ilyenkor?
Féltem a csavargás gyanújától, uát
elővettem a cédulát.
— Ezt kaptam, ni.
Az apám elolvasta, hamarjában
meg sem értette, mi az. Kénytelen voltam megmagyarázni.
— A te nevednapjára való. benne
is van, hogy József.
Mit nem adna érte az ember, fia
az eseményekkel együtt az árnyalatok
is megmaradnának a lelkében! Hogy
mit láthattam az apám arcán? Csak
maga a jelenet él bennem, a helyet is
meg tudnám jelölni, ahol találkoztunk s hallom az apám hangját,
— Egyenest haza menj!
Mikor az anyámnak elmondtam a
találkozást, megrémült.
— Megmondtad, hogy hol jártál?
— A cédulát is megmutattam.
— Szamár vagy, elrontottál mindent.
Azért a névnap reggelén mégis játszotta apám a meglepetést, mintha
most hallaná először a verset. Hogy
miiven szimulánsok tudnak lenni a
felnőttek!
Mondom, nagyon szeretném, ha találkoznék azzal a könyvvel, hiányzik
az életemből az ulolsó két sor. Próbáltam már magamtól pótolni, de
egyik szöveggel sem voltam megelégedve. fiiába játszik velem az emlékezés sápadt ördöge, liogv a zsarnok
liút az lEgedről .. .* kellett elűzni.
Igen átn. de mi az ötödik sor első
szava?
Az. ilyen töprengő emberre mondják: De sok ráérő időd van! Pedig
rincs igájuk mert a sokat pihenő,
ráérő, ész méfi nem talált Ui semmit

A rotytonosan forrongó a termelő.
A tnásik névnapi kalamitásom két
hónappal később történt.
— Majd gratulálsz a keresztapád
nak. Iskola után gyere be hozzám a
hivatalba, lediktálom.
Elébem tette a papirost, járt lefel a szobában és mondta az eszemhez
mért szöveget. Jelezie az Írásjeleket
is, a pontokat, a vesszőket, régi diákos ember iéttére a pontot punktumnak mondva, a vesszőt pedig kommának. Igv történt aztán, hogy ezi a
levelet irtam:
fides jó keresztapám felkiáltójel
nevenapja alkalmából kívánom Koma hogy a jó Isten sokáig éltesse
punktum adjon a jó Isten erőt Koma
egészségei Koma sok szerencsét és
teljesítse a kívánságait Koma hogy
még sokáig... punktum
— Mit irtál? — kiáltott rám a?
apám, mikor meglátta ezi a szörnyű
séget.
— Azt, amit hallottam
— Hát a vesszők hol maradlak?
— Azokat nem mondtad.
— Ezek micsodák? _ mutatja a piros tintával aláhúzott >Komá«-kaí
Mi az. hogy koma?
— Te hivod ugy mindig a keresztapámat.
Ma is hallom azt a harsogó kaea
"ást. ami elfogla a hivatalt, mert hogy
az apám összeesőditett mindenkit,
— Ezt nézzétek!
Voltak, akik a pártomra álltak
alisbanem azt fejtegették, hogy ne
latinoztassák az első elemistát, de
tény. hogv az apám barátjai még hoszszu évek után is ugy fogaeták a kó
szöntésemet:
— Szerbusz koma.
Nem szólva arról, hogv ifcomai
maradtam az apámnak is mindvégig.
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KÖZGAZDASÁG
Az ország legiobb tenyészlóa n y a g a kerül bemutatásra
a mezőgazdasági kiátlitáson

Minden évben egyik leglebiliu®
csclőbb látványossága a mezőgazdasági kiállításnak a Tócsopovt,
amelynek keretében az országban
honos összes lófajták
megtalálhatók. Tdén az angol telivér, arab. lipizzai, angol félvér. Nonius lovak
mellett a visszacsatolt Erdélyből r
híres, kitartó és kedvelt erdélyi
parlagi lófa.ita néhány egyede, s
visszacsatolt Muraköz jóhíríí hidegvérű lovai és a lókedvelő Bácska
tetszetős lovai is már ott lösznek ?
kiállításon. A melegvérű lóvnk mellett szép számban lesznek, hidegvérnek is, amelyeknek jelentősége
exportvonatkozásban
is. mindi n
kább növekszik.
Az országos mezőgazdasági kiállítás kitűnő lehetőséget nyújt tenyésztő vásárlására olyan gazdák
részére, akik lóállományuk minő/égét és tenyészetük színvonalát javítani kívánják. A rendezőséghez érkezett érdeklődés alapján számítani
lehet arra, hogy kistPnyésztők is
fognak vásárolni a kiállításon tenyészlovakat. A tenyésziovakat igen
kedvező feltételű tenyészlóhpszerzési hitellel is lehet vásárolni.
Nagy érdeklődésre tarthat számot az országos jellegű kisgazda'
—oOo—
fogat, díjazás, amelyre az ország
— Elitélt árdrágítók. Dr. ü j v á r i
István törvényszéki egyesbiró szerdán minden részéből jelentettek be fodélelőtt több árdrágító ügyében ho- gatokat.
zott Ítéletet. V i d é k i
Istvánné 45
Az előző évekhez
hasonlóan
éves kiskundorozsmai lakos január egyes kiállítási napok délutánjain
20-án a tejfelt 1 pengő 20 fillér helyett a díjazott lovakat a nagy conconrs
2 pengő 20 fillérért árusította. A törvényszék 60 pengő pénzbüntetésre pályán elővezetik.
itélte. P a l ó c z Istvánné tavaly okm
__
tóber 31-én 18 fillért kért a tojás darabjáért. Negyven pengőre Ítélték.
P a p d i Anna feketeszéli lakos tavaly
október 16-án 1 pengő 30 fillér helyett
Budapesti értéktőzsde/árlat. Ked1 pengő 60 fillért kért a tejfel literjéért. A törvényszék 30 pengő pénz- vetlen hangulatban, csendes forgalombüntetéssel sújtotta. Valamennyi itélct mal nyitott a tőzsde, ösztönző hirek
hiányában már az üzletidő kezdetét a
jogerős.
' kinálat volt többségben és az. árfolyarnok olcsóbbodtak. A tözsdeidő folya®
Szeged sz. kir. város polgármesterétől mán az árukínálat fokozódott, aa
12.105—1942. II. sz.
irányzat ellanyhult és mind alacsoTárgy; Elővásárlási tilalom ide- nyabb árak kerültek felszínre. A
jének módositása.
tőzsde lanyha irányzattal, számottevő
árveszteséggel zárult. Végeredményben a vezető értékek közül a Kőszén
A piaci és vasári szabályrendelet 35.—, a Magyar Cukor 8.—, a Rima 7
12. §-ában nyert felhatalmazás alapján és fél, a Bauxit 5.—. a Fegyver 4.—
a közellátás biztosítása érdekében — pengővel olcsóbbodott.
Zürichi devizaaárlat. Páris 957,
de figyelemmel a termelők érdekeire
is — ugy a hetivásárokon, mint a na- London 17.26, Newvork 431.—, Rrűszpi (élelmiszer) piacokon a mai nap- szel 69.—, Amszterdam 229.—. Berlin
tól további rendelkezésig a következő 172.55, Szófia 525. Rukarest 2.25.
elővásárlási tilalmat léptetem életbe;
A Magyar Nemzeti Bank valuta.4 r.
Hetivásárokon a piac kezdetétől d. folyamai. Szlovák kor. 11 45—11 75. lei
e 8 óráig bármiféle élelmiszert (élő- 1 95—2.05. líra 17.40—17.90. svájci fr.
és vágottbaromfü, tejet, tejterméket, 79 60-80 60. svéd kor. 81 75—82.70
zöldség- és főzelékfélét, burgonyát,
A budapesti terménytőzsdén élénk
stb.) ak^r helybeli, akár vidéki vi- forgalom mellett az összes cikkekárai
szintelárusitóknak vásárolni tilos. D.
változatlanok.
e. 8 óráig tehát kizárólag csak foBudapesti gabonatőzsde hivatalos
gyasztók vásárolhatnak.
árjegyzése.
Buza 81 kg-on felül 31 50,
Napi (élelmiszer) piacokon bármiféle élelmiszert viszonlelárusilókuak 80 kg-on felül 31 —. 78 kg-os 3 0 - P
Rozs szokvány 71 kg os 28—. kétízovásárolni tilos.
Aki e tilalom ellen vét, kihágást res 28.—. Takarmányárpa 65 kg. Bukövet el és 5 napi elzárásra átváltoz- rtapest 24.50. Szeged 24 30. Zab 43
tatható 100 P-ig terjedő pénzbüntetés- kg-os Budapest 26 50, Szeged 26 50.
Tengeri csöves 17.10. szeme? 21.60
sel büntelik.
Ezen hirdetménynek a helyi lapokCsikágói iennénj tőzsdezárlat. Buzr
ban való közzététele napján az ugyan- alig tartott. Máj. 128 egynyolead—
ezen táigvban kiadott és f. évi február egynegyed, jul. 130 egynyolead. szept.
12-én kelt 7053—1942. II. sz. hirdet- 131 hétnyolcad. Tengeri alig tartóit.
ményben közzétett rendelkezések hatá- Máj. 88 egynyolead, jul. 90.23, szept
lyukat vesztik.
92. háromnyolcad. Rozs lanyha. Máj.
Dr. Pálfv József polgármester. 79.5. jul. 82 ötnvolcad. szerit.. 85.25
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Gólzápor a Szeged szerdai edzésén
Bár a Szeged legutóbbi eredményei
nem adtak okot arra, hogy az Újpest
respektálj* a piros-fehéreket, a liláknál mcgis bizonyos értékeléssel fogadjak a tiszaparti egviittcs vendégjátékát. Ezt nem is titkolják Újpesten és
'lakács Géza edző kijelentette, mindig
nehéz ellenfele volt a liláknak a Szeged és most is az lesz.
A Szeged már készült jobb körülmények között is mérkőzésre, mint a
v sárnnpi újpestire. Kalmár ugyanis
sérült és kihagvta az edzéseket. A kö/••pcsatárnak fáj a térde és megduzzadtak mirigyei is. Ennek ellenére kijelentette,
vasárnapig
rendbehozzn
macát és okvetlenül játszani akar az
l jpcst ellen. Aki ismeri Kalmár szí-

vósságát, biztosra veheti a futballista
játékát. Nem fitt Háló sem, szerencsére az ő sérülése sem látszik komolynak. Ez azért fontos, mert előtérbe került Báló szerepeltetése.
Az edzés az SzTK-pálya sáros, nehéz talaján játszódott le. A IIASE jó
ellenfél volt annak ellenére, hogy 8:0
(4:0) arányban vereséget szenvedett.
A gólokat Ilajda (3), Nagy (2), Harangozó, Bognár. Radnai (öngól) lőtték.
A játék előtt tizenegyesrugást gyakoroltak a futballisták. Volt olvan tizenegves is, amelyikből gól lett...
Összeállítás még nincsen, sok függ
Toldi fegyelmi ügyében hozandó ítélettől.

A NAC ellen is változtat összeállításán
a SzVSE
Setbők l.-nek porcleválása van, Varga amnesztiát kap
A NA/3 elleni mérkőzésre készülődő Sz\fc>E csütörtökön délután 4
ói ai kezdettel kétkupusedzést tart a
\ asutas-saiakpóJyán. Az edzőmérkőzésen a piros-kekek
játékosgárüája
játszik, egymás ellen. Értesülésünk
szerint vaüozások várhatók a Nagyvá.
iád elleni összeállításban. A vezetőség kény leien a legutóbb szerepeltetett együtbcsen is változást eszközölni. Az történt ugyanis, bogy Sebők
] . a csapul jobbhátvédje, illetve >kulkincsa* bejelentette
egyesületének,
liogy fáj a térde. A vezetőség megM/.sgáltatta a lutballistát és a röntgenfelvétel porcleválást állapított meg
a játékosnál a jobb térdben. Ez azt
jelenti, bogy a futballista hosszabbidcig nem állhat a klub rendelkezésére. A vezetőség megoperáltat ja a játékost.
Amilyen veszteséget jelent Sebők
I kiválása a csapatból, éppen olvan
örömmel vettek tudomásul a piroskékeknél azt a szándékot, hogy a vezetőség amnesztiában részesíti Vargát, akit — amint ismeretes — fegvel.
mi okokból bizonytalan időre eltiltott
a szerepléstől. Varga csatasorba állása jelentősen megerősíti a piros-kékek együttesét.
Hogy milyen változásokat tervez a
vezetőség, erre a kérdésre a csütörtöki edzés adhat csak feleletet.
A SzVSÍvben még az az újság,
hogy a vezetőség minden ellenszolgáltatás nétkiil átadta n pályát a Dugonics-gimnázium diákjainak edzésekre.
A diákok pénteken veszik igénybe a
pályát.
•

A SzVSE—Nagyvárad NB T. </«»lályu találkozó és az előjátékok jeK»eit elővételi kedvezménnyel szombat este 7 óráig árusítja a Délmagyarország jegyirodája.

—o()o—
X Szegediek a vidéki, nz utánpótlás és a >nagyyálogatottban«. Jelentettük, bogy az MLSz a torinói mérkőzés előtt bazai válogatott mécsesekét rendez és ennek keretében többek között a vidékiek a budapestiekkel. illetve az utánpótlással mérik
össze erejüket, de tovább folyik a
K-szülödés az első garnitúra kijelölésére is. Az MLSz értesítette a szegedi NB I. osztályú egyesületekot,
liogy az úgynevezett nagyválogatoitban való szereplésre kijelölte Barótit, Tóthot es Sebők lll.-at, akik március 23-én Budapesten tartoznak az
az edzésen jelentkezni. A vidéki csan.ilot Budapest ellen Móré János, a
Szolnok edzője állítja össze és ki is
p loile erre * célra már a keretet. A
keretben a szegediek közül Tóth, Barett rá Nacv kapott helyet. A vidéki

csapat végleges összetételére a vasárnapi forduló után kerül sor.
X Szegediek a teniszranglistán. Az
országos teniszszövetség az elmúlt
cvi eredmények alapján összeállította
a ranglistát, amelyen jó helyet kaptak a szegedi játékosok. A II. osztályúak között foglal cl jó helyet Dóczy
1. és Dóczy II. A III. osztályunknál a
Pataky-fivérek kaptak helyet, de jó
pozíciója van Berezelnek
(IITSE),
Szentirmaynak (liTSE), Markoviesnak
(SzTE), dr. Márthénak (SzTE) és Vighnek (SzTE). A hölgyek közül Csapó
Mária a tizenegyedik az I. B. osztályban, a II. osztályban pedig 'Pókos Baba (TITSE) az első, Gaál Éva a hatodik cs Solti Rózsi a tizenkettedik.
X Az SzTK-pályán játszik a SzEAC
— olömeccset. Jelentettük, hogy a
SzEAC-nak vasárnap Szegeden bajnoki meccse van a CMOVE ellen. A
mérkőzés színhelyének megállapítása
nem kis gondot okozott a vezetőségnek, amety végül is megfelelő helyet
tulált az érdekesnek Ígérkező mérkőzés részére. Megállapodott a SzFlEvel, amely már korábban kibérelte az
S/'l k-palyát vasárnapra, hogy a ceglédiek elleni mérkőzését a liunyadi-tciui rendezi meg. Tekintettel arra,
hogy a Felsőváros már nem változtathatott az eredeti programon, az
egyetemisták délután háromnegyed 2
urakor előineccsct játszanak a SzFIE
—Bácska II. I. osztályú bajnoki találkozó elölt.
X A szegedi alosztály vasárnapi
fordulója. Vasárnap már a szegcdi II.
osztályban is megindulnak a bajnoki
küzdelmek és a műsor a következőképpen alakul: I. osztály; Szeged:
SzVSE II—Magyarkanizsa
(Emődi),
SzFIE—Bácska II. (Vezér II.), UTC—
SzAK Ii. (Jódal), Postás—HMTE (Pataky), Szentes: SzMAV-MAK
(dr.
Kákonyi), Szabadka:
SzTC—KMAV
(Soinoskövi), Kecskemét: KTE—Móraváros (Varga). — II. oszlálv; Szeged:
SzFIE II.—IIASE (nem küldtek játékvezetőt), UTC II—SzEAC II. (Kovács), Makó: MSVE— Rákóczi (Kiss),
Mindszent: MLF—MAK II. (Szijjártó).
Elmarad a Kiskundorozsmára kitűzött
DFC—Martonos találkozó. Zárójelben
a játékvezetők nevét tüntettük fel.

•

Olvassa a

Délmagvarorszáoof,
hirdessen a

Oéfmagyarországban!
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APRÓHIRDETÉSEN
E l a d ó

dalmi templomnál
modern bérház, komfortoa
l a k á s o k k a l , n a g v bérjövedelemmel 200 000 P.
G y ü m ö l c s ö s , sznllő
és
szántó, t a n y á s birtokok
A l k a l m i vételek.

házteihch, csalód i
es bérházak, ipartelepek, szöilo es
szanio birtokok

Hézcrnt

Háztelek 20 méter utcafronttal, egyetemnél. 1S>
ezer P. Háztelek
vu
villannyal
KAlvana
templomnál
500U
P
A d ó m e n t e s cenlaili hát.
2
szobás,
Felsövftroson 10.000 P. Adómentes
esaládi hár. 2
szobás
P o k u s o n . 12.000 P. Körnton 2 szobás ház, építkezésre a l k a l m a s nteal
telekkel 14 (MX1 P. Adómentes 2 szobás, fürdőszobás és 1 szobás la
kas. kertes, Kfllvárlatemplomnál,
16.500 P.
Magasföldszintre ház 3
szobás. 3x1 szobás lakással. felsővárosi k ö r
ú t n á l 18.000 P
Adómentes
emeletes
haz
üzlettel, fürdőszobás lakás és kert. kaszárnvánál. 22000 P
Emeletes Jó ház. k ö r n t n á l . 5
lakással, naev
kerttel,
24 000 P. C s n l á d i ház.
2x2 szobás lakás, n a g y
gyümölcsös, kert, vjz,
vittanv, köves ntca 28
ezer P. Adömentea esaládi h á z 3 szobás, fflr- j
dősznhás. kertes. Mars i
tér közelében 26 000 P.
Emeletes bérház 6 lakással. k ő r ú t n á l .
viz,
villannval
32.000
P.
Adómentes h á z 4 lakásí i f , nagy inartelepnek
a l k a l m a s felekkel, köz.
műves. Mars térnél. 32
ezer P. S a r o k h á z
ven.
déclövel. nagv termekkel, kerttel
40.000
P.
N a g y emeletes
bérház
.Mkarban. 10
lakással,
nagv
bérjövedelemmel
közműves. 40 000 P Kelv á r o s legszebh
részen
nagv h é z lebontásra és
építkezésre
nttrntmss.
narrv telek.
42.000
PAdómentes esaládi
há*
4 szobás, fürdőszobás,
főúton, v i l l a m o s n á l . 50
ezer P. Szén emeletes
ház, pineés, 2, 3. 4 szobás l a k á s o k k a l Diáénál
főúton. 55.000 P. N a g v
nzlefes ház, l a k á s o k k a l
üzletek és r a k t á r a k k a l ,
nagv forgalmú piacnál
96 000
P.
Belvárosi,
szép. emeletes h á a
5
szobás, komfortos. 3 és
1
szobás
lakásokkal,
kerttel, 68 000 P. Belvárosi,
magasföldszinté* ház. pincés fürdőszobás l a k á s o k k a l , emeletépitésre a l k a l m a s . Jtt
éves adómentes részen
75.000 P. Szép emeletes1
b é r h á z 6 l a k á s s a l , für>
előszobás, kertes, a l s ó
v á r o s i k ő r n t n á L 90.000
P
Belváros
legszebb
részén emeletes b é r h á z
2 3. 4 szobás komfortos l a k á s o k k a l 100.00"
P. B e l v á r o s
legszebb
részén adómenfes, kétemeletes modern
bér.
ház
komfortos
lakásokkal 160 000 P Enon

F M. Ingatlanirodánál,
Horthv Miklós u. 1
(Kultúrpalotánál.)

ta U á

uzltflhelyueo
Elcserélném tiszaparti
háromszobás
lakásomat teljes komforttal,
ugyanilyen pestivel —
/Régi bérlő belterületen-.

MAV.

háztól

házig

f o r g a l o m ügynöksége*

Bútorszállítás
helyben és vidéken

Kifutó és bejáró leány
felvétetik. Czékus cukrászda, Petőfi sugárut
7 sz.
Hódmezővásárhelyre
keresek azonnalra
RUM- ÉS
LIK ŐRMESTERT
tehotöleg őskrresjjténvt — bizonyítványok
kai. Jelentkezés vitéz
Márlha Réla, Hódmezővásárhelv,
Nyisznvnv
Gusztáv u. 11.
331!
Ügves kifutólánv felvé-c
tetik Boldogasszony sw
gárut 50, emelet.
Állami hivatalnoknő —<
Uividékről állást cserélne szegerii
perfekt
gép- és gvorsirónövel,
Gim a kiadóban.
Azonnalra keresek takarítónőt. fiatal leánvt
ki a rendelőben is segít. Kelemen u. 7.
Ifölgyfodrász
segédleánvt azonnal
felvesz
Rálint fodrász. Szeged
Kossuth ÍJ. sugárut 3. ;

gépkocsikkal l».
Puvarfelrételi

iroda:

Kölcsey-utca

Iko

10.

Gép- és
gvorsirónőt
keres Egyetemi Törvényszéki
Orvostani
Intézet, Szeged, Kossuth Lajos sugárut 40.

Elmennék bejárónőnek}
a délutáni órákig Főzést is vállalok. Holló
u. 5. özv. Kádár Pálné.

Rendes mindenest keMUNKÁK ÖZV ÉTIT ÉS
resünk azonalni
beléMunkát kaphatnak a pésre Orosháza melletHatósági Munkaközve- ti gvártetepre. ielenttítő utján (Mérey utca kozhetni' Kálvária utcai
és Mars tér sarok, te- 13.
lefon: 10-7!): Férfiak:
1 fémcsiszoló helyben,
1 kommenciós kovács
vidékre, 3 lakatos hely- Telek Polgár u. 30 sz,
ben, 1 bádogos vidéken, alatt egészben vagy —<
1 vasöntő helyben, 1 megosztva eladó.
géplakatos helvben, 1
Eladó
gyümölcsös
vagy
autószerelő helyben, 1
Újszegeden
üveges helyben, 4 asz- bérbeadó
Pozsonyi
talos helvi>en, 1 kádár Érdeklődni
helyben, 2 autókarosz- Ignác utea 21.
széria jav. -helyben, 2
bognár helyben. 1' kárpitos helyben, 2 kötélfonó vidéken. 2 fodrász Két igásló és trágya
helyben és vidéken, 1 eladó. Kecskeméti utca
kifutó helyben, l gaz- 11a. sx.
dasági kocsis helvben,
1 gazdasági mindenes Vennék 9 mm. Flóberthelyben, 3' szöllőmun- puskát. Címeket szíveskás helyben. — Nők: 2 ségből: Bálint fodrász*
fehérnemű varrónő hely Szeged, Kossuth Lajos
ben, 3 fodrásznő hely- sugárut 3. kérem leadben és vidéken, 2 kifu- ni.
tólány helyben. 3 nap- Belváros legszebb her.zámosnő helvben, 15 lyén jól bevezetett üzmindenes helvben,
3 letem berendezéssel —<
mindenes főzőnő. 6 be- azonnal átadnám, elköljárónő. — Tanonehe- tözés miatt. -KereskeIvck: t asztalos, 1 bog- dő* jeligére.
nár. 2 szahó, 2 pék. 1
szobafestő, 1 varróleEladó 42-es
BOX CSIZMA
sámfával,
íróasztal,
Permetezést rügyfaka- fényképezőgép felszeredás előtt, szöllömet- léssel 9X12-CS. ITorlhy
szcst, oltást olcsón vál- M. u. 2. Mézer-irodálalok. Zászló u. 2, ker- ban.
334
tész.

Őbífí-V?T€L

Budapesten
tanult és
dolgozott női kalnnns
kézilánv clhelvezkedue.
Cim: Tisza Lajos körút
46 Glüelc.

Felelős

KÜLŐNFflte

Társulnék 15.000-ig —
meglévő üzembe. /Fedezet/ jel.

szerkesztő és felelős k i a d ó :

Berey

'

Géza

Szerkesztőség: Szeged Kölcsey-utca 10. f. em. —
É j s z a k a i szerkesztőségi
Kálvária-utca 14. — K i a d ó h i v a t a l : Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon ( s z e r kesztőség és k i a d ó h i v a t a l és n v n m d a l : 13-06.

Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körtorgngépén Szeged. Kálvária CL 14,
teleion: 10-84. Felelős Üzemvezető: Ablaka lst\an.

