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A maüuor csapatoft sikerrel vesznek reszt
a szovfeí tömegtámadások eliiáritásáian
Példátlan arányú partraszállási kísérletre készülnek a japánok Ausztráliában
föld felől nyomul Port Moresby ellen a japán haderő
Teir£eli?€Heii€s i u í á i í c ű í s e i i
diplomáciai
A' tavaszi Hadiesemények megin.
dul ása előtt a német diplomácia
ujabb offenzívát kezdett. Ezt állapítja meg csütörtöki jelentéseiben
Berlinből Ottó von
Heydebreck.
Tudósításában közli a
Wilhelmstrassének azt a közlését, bogy semmit sem tudnak a bármasegyezményhez való esetleges újabb csatlakozásról és nem
nyilatkoztak
azokról a híresztelésekről sem, amelyek szerint küszöbön állna egy
bolgár személyiség németországi látogatása. Ki jelentették, ezzel kapcsolatban a Wilhelsmtrassén, hogy
ilyen híresztelések az utóbbi időben gyakran felmerültek. Hozzátették azonban azt az utalást, hogy
német diplomáciai offenzíva van
folyamatban és mint- minden offenzívához, úgy a diplomáciaihoz ils
szükség van a legteljesebb titoktartásra. Csak akkor lehet majd közlést tenni, amikor már mutatkoznak az első eredmények. Berlinben
egyelőre nem kívántak közlést tenni Inönii és Szarndzsoglu legutóbbi
nyilatkozatáról, amelyekben hangsúlyozták Törökország szigorú semlegességét. illetve Szarndzsoglu kijelentet le a Popolo di "Roma munkatársának, bogy Ankara és Moszkva viszonyában nem következett
be változás. Hey'debHefck jelentése
még hozzáfűzi. Hogy Papén nagykövet még jelenleg is Ankarában van
és Berlinben egyelőre nem adnak
tájékoztatást arról, bogy vájjon
egyáltalán sof kerül-e a nemrégiben oly nyomatékkal
bejelentett
berlini utazásra.
Vichyből jelenti az NST, bogy
Santiagóban, Chile fővárosában a
rendőrség védőőrizetbe vette az ott
tartózkodó
tengely* állampolgárokat. Minden egyes tengely-állampolgárra erős rendőri fedezet vigyáz, hogy megóvják a tömeg esetleges ellenségeskedésétőL

Perzsia
Törökországgal
kapcsolatosan
kell beszámolni azokról a jelenségekről is. amelyek a török határon
játszódnak le. A szovjet, mint ismeretes. különböző csapatmozdulatokat végez Iránban és a NTI egyik
jelcntéso szerint úgy látszik, hogy
a Perzsa-öbölig meg akarja szállni
Irán teljes nyugati felét. Egy másik távirat szerint a szovjet egéB«en az afgán határig nagyarányú

Brazíliában
offenzíva

és csillében -

hezűödöff

csapatősszevonásokat hajtott végre,
a katonai intézkedések nagy aggodalmat keltettek az afgán kormány
köreiben. Az iraki határon ugyancsak jelentős Csapa (összevon ásókat
figyeltek meg, amely ugyancsak
élénk aggodalmat keltett.

A buvárhaió-háboru
A legutóbbi időkben egyre világosabban lehetett tapasztalni az
O K W jelentéseiből, bogy a bnvárliajóhard súlypontja Amerika vizeire terelődött át, egymásután jelentették amerikai hajók megtorpedózását és elsüllyesztését. Ugy látszik,
most ezen a fontos tengerrészen vetették harcba a bosszújáratú modern U-bajókat. A Frankfurter Zeitung legutóbbi' részletes Cikkben
foglalkozott, a német búvárhajók
sikereivel. Rámutatott a sikerek jelentőségére azzal is, bogy a buvárhajók most olyan erősen védett karavánok ellen hajtják végre sikeres
támadásaikat, amilyen védelmet az
első világháborúban nem lehetett
elképzelni. T)e nemcsak a védelem
tökéletesítette technikáját, hangsúlyozza a lap. hanem természetszerűleg a támadás is és így van azután
az, hogy a német buvárhajóvesztcségek nem haladják meg az 1917—
18-as évek veszteségeit, amikor is
63, illetve 68 U-hajó pusztult eb
Most pedig annál sikeresebbek a
támadások a nagy karavánok ellen,
mert lehetőleg /egyszerre történik
t> támadás levegőből és vízalattról.

A téli finálé
A keleti front eseményeiről csak
kevés jelentés érkezett Ez összefüggésben van azzal, hogy ismét fellépett
a kemény téli fagy, amely néhány nap
óta tart. Valószínű azonban, hogy ez
az utolsó jelentkezése az orosz télnek,
amely után egyszerre következik be a
nagv tavaszi olvadás. A szovjet az ismét feltámadt fagyban tovább kísérletezett több fiontszakaszon, de ezek
a támadások sem jártak eredménnyel,
dc ujabb veszteségeket hoztak a szovjet erőkre. A mai szűkszavú részletjelentések szerint a helvsetben nem
történt változás, a szovjet tömegtámadásokat visszautasították és megakadályozták az erők fclfejlődcsét. Viszszaverték a .Tuelmov vidéken megkísérelt szovjet támadást is, jelenti a
NTI, valamint a" Krímben és különösen a keresi félszigeten végrehajtott
ujabb próbálkozásokat. A NTI egyik
részletjelentése beszámol arról, hnnv
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a német vadászok nagy sikerrel avatkoztak be a harcokba az arcvonal különböző szakaszain. A jelentés arra
utal, bogy több helyen folytatódtak nz
elháritó harcok, amelyekben igen eredményesen vett részt a légi erő a kemény fagy ellenére is. Az idézett jelentés közli, hogy ezekben a harcokban 56 ellenséges gépet sikerült lelőni, három nap alatt tehát 152 szovjet
gépet semmisítettek meg, mig a német
veszteség hét gép volt.

De Brinon tanácskozásai
Vichyből jelenti az NST, hogy De
Brinon nagykövet a vichyi kormánvférfiakkal folytatott tanácskozás után
visszatért Párisba. A nagykövet Darlan tengernaggyal folytatott tanácskozásai főként két kérdés körül forogtak.
Az első kérdés volt a riomi per megszakítása. J>e Brinon arról igyekezett
meggyőzni Darlant, hogv a riomi per
jelenlegi formájában külpolitikailag
nemcsak célszerűtlen, de a megszálit
francia területek lakossága előtt árt
a vichyi kormány népszerűségének. De
Brinon vichyi tartózkodása során tanácskozott Bergervvel is, akit a invö
külügyminiszterének tekintenek.

Ausztrália
Tegnap nem 'érkezett jelentés arról. hogy mi történt azokkal a
nagy japán flottaegységekkel, amelyek Ausztrália feló voltak uton és
amelyekkel az első hírek
szerint
már harcban álltak az angolszász
erők. Ma egy NST jelentés visszatér a hírre és közli, bogy egy mintegy száz egységből álló hajókaraván úton van 'Ausztrália északi
partja felé. Washingtonban arra

számítanak, hogy eddig példáiban
arányú partraszállási kísérletre kerülhet sor.
A szumatrai hadműveletek még
tovább tartanak ,erre utal az a tokiói jelentés, bogy a japán csapatok tegnap elfoglalták Nyugat-Szumatra fővárosát, Pednngot. Ugyancsak akciók vannak folyamatban a
Fülöp-szigetek még amerikai erőktől tartott részcin, ahol most Mnö
Arthur tábornok utóda igyekszik
megnehezíteni a japán előnyomulást, elsősorban a Corregidor erődön
és több szigetrészen.
Burmában most az Iravadi völgyében törnek előre a japánok, máCsoportok Mandalay irányában kinai erőkkel folytatnak harcokat.
Sanghajból jelenti az NST tudósítója, hogy japán nehézbombázók csütörtökön ismét bombázták
Port-Moresby njgiiineal kikötőt. A
bombázás mintegy félóráig tartott,
ezalatt az idő alatt a japán repülök
mintegy 40 bombát dobtak le.
Amint Genfből jelenti az NST tudósitója, canberrai hirek szerint Port
Moresbyt az a veszedelem fenyegeti,
hogy Singapore sorsára jut. A japán
haderők, amelyek Uj-Guinea szigetén
partraszálltak, a szárazföld felől nyomulnak a város felé. Az északról előnyomuló japán csapatok állítólag már
érintkezésben vannak a védőcsapatnkkal. Ezt a hírt Canberrából még nem
erősítették meg.
Amint az NST stockholmi tudósítója jelenti, a Nya Dagjigbt Albhanda úgy értesült, hogy Ausztráliában az amerikai dollárt hivatalos fizetési eszközül vezették be.
Ez ujabb bizonyítéka annak, hogy
Ausztrália mindinkább az EgyesültÁllamokhoz csatlakozik.
Washingtonból jelenti az NST,
hogy Csangkaisek a. csungkingi ötödik és hatodik hadtestet Stilwell
tábornok, a kinai hadak amerikai
főparancsnoka rendelkezésére bocsátotta. A két hadosztály Burmában
fog barfiolni a japánok ellen, ilyeumódon Stilwell tábornok alárendeltje lesz Wavellnek, aki a burmai védekezést irányítja.

A honvédvezérkar főnökének Jelentése
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A honvédvezérkar főnöke közli:
— Megszálló csapataink egyes elöl
levő részei német csapatokkal vállvetve, az ellenségnek sulyos veszteséget
okozva, sikeresen vesznek részt a
szovjet támadások elhárításában
és

ezek során kisebb veszteséget szenvedtek.
— Megszálló csapataink más részei az arcvonal mögötti területek;-*
tisztítják meg a bolsevista orylöt észcktől. (MTI)

Német hadifelentés
Berlin, március 19. A véderő főpa- | vonal más pontjain is még heves clháritó harcok folynak.
rancsnoksága közli:
— Északafrikában német harcire— A keresi félszigeten kudarcba
pülők eredményes támadásokat infulladtak az ellenség ismételt, az előző
téztek a tobruki erőd katonai célpontnapiaknál csekélyebb erővel intézett
jai ellen. A máltai repülőtereket éjjeltámadásai.
nappal bombázó repülőink heves túro— A Donec-vidéken a német és ro- két és robbanásokat idéztek elő. A
mán csapatok visszavertek több he- Földközi-tenger terében légiharcba r.
ves támadást és sulyos veszteséget nyolc ellenséges repülőgépet lőttünk
okoztak az ellenségnek. Ellentámadá- le. hármat a földön romboltunk szét..
saink sikeresek voltak. A keleti arc- (MTIl

*9*?metországK>an április 6-töl csökkentik
a fejadagokat
Berlin, március 19 A Nemet TI jelenít: Németországban április 6 'ól
tezdve a kenyér-, /.sár- és hu-fe.iseloS«kat esőkkeniik, Ez a csökkentés elJísorban a rcnd<"s fogyasztókat érinti,
inig a nehéz munkásokra nagy tekintettel lesznek' és a növekedésben Icvö
gyermekek adagjai részben változatlanok m a r a d n a k , részben pedig egy
kissé emelkednek. Hogy a birodalmi
kormány a fejadagok részben való le-

szállítására határozta magát
annak
az az. oka, hogy a két utolsó év kedvezőtlen időjárása miatt az 1010—41.
évi búzatermés, valamint az llMt-cs
burgonyatermés az utolsó békeévek
ivón jó terniési eredménye mögött maradt, a szükséglet viszont emelkedett.
A német birodalomnak élelmiszerszállításokkal kellőit kisegítenie a vele
szövetséges, hősicsen harcoló finn népet is. (MTI)

Jáva keleti része japán ellenőrzés alatt
Sürabaya, március 19. A Német
TI joloriti: Mint a Domei iroda jelenti, J á v a szigetének keleti része,
igy Surabaya
is csütörtökön
már
teljes egészében a japán
csapatait
ellenőrzése alatt állt. Azok a j a p á n
kötelékek, amelyek vasárnap bevonultak a Surabayától 1.30 kilomé-

ternyire délkeletre fekvő l'esökiba,
hétfőn és kedden megszólták Sitöbandot és Handovosát, más egységek keddel elfoglalták a Bali szoros
melletti Banjovangot. és az, ott tartózkodó 1500 holland katonát lefegyverezték.

Lázas készülődés Ceylonban
Ilőma, március 19. A Piccoto
lisszaboni jelentése szerint a Daily
Express úgy értesül, hogy Wavell
tábornak repülőgépen
Ceylonba érkezett és ott résztvesz a haditan
C-on. Az angolok lázas
ütemben

építik ki a sziget, védelmi berendezéseit.
A
Daily Express katonai
szakértője egyébkéut megállapítja,
hogy Ceylon szigetének védelme a
szövetségesek
szempontjából
élet,
vagy halál kérdése

i HAtimczOvösérliciv cs riahú kOzűclmc
a vadvizáradaftal
Szegedi műszaki csapatok heiurrámtotfák az Átvágott
sámsoni csatorna-*'

Hódmezővásárhely,
március 19.
A póshalint eráfat, kellő módon rnegniagasították és megerősítették. Ennek a gátnak nagy fontosságot tulajdonítanak. mert
a ha tár nak
északi részét ez védelmezi meg a
kasszéki vizektől, amelyek n békésmegyei lefolyás következtében állandóan szaporodnak. TJn legalább
18 óráig sikerül még
visszatartani
ezeket a vizeket• úgy egyelőre ujabb
veszedelemtől szabadult meg a város.
Erzsébeten és Máriélyon súlyosbodott, a helyzet. Ninfls ugyan nagyobb veszély, mint tavaly, de a
mostani vízmennyiség óráról-órára
nő. Körtvélves táján is szaporodnak
a vizek. 1000 katasztrális holdat
máris elborítottak.
Csaníádmegyében a helyzet az,
hogy n vármegye ma a Tiszántúl
délkeléi} vizeivel;
gyüjlőmcdcncéje
iett. Tde folyunk a román területek.

A tengely ellen uszítanak Brazíliában
Róma, március 19. A
Regime
Fusrista buenosairesi jelentése szerint Braziliában az általános mozgósítás kihirdetése után egyre hevesebb
uszítás folyik a tengelyhatalmak ellen.
Több városban lebontották azokat az
emlékműveket, amelyek
a németek
munkájára
emlékeztetnek.
Brazília
egész területén katonaság szállta meg
a fascio székházait.

met TI jelenti: A sao-paolói rendőrség ujabb razziákat hajtott végre japán állampolgárok ellen és ennek során letartóztatta Sz i n c s o S z i n b a
japán katolikus püspököt. Letartóztatták az egyik sao pnolói japán közösség- tiz tagját is. (MTI)

Tokió, március 19. A Német TI jelenti: Mint a Domei-iroda jelenti. Japán tiltakozást nyújtott he a brazil
kormánynál röviddel ezelőtt lezajlott
japáneMenes tüntetések és részvénykövetelések letiltása ellen.

Lisszabon, március 19. Az Exhange
Telegraph hírközlő iroda jelentése
szerint G a n d h i
is részlvesz Sir
Stafford C r i p p s indiai tanácskozásain. Gandhin kiviil Azad Nehru és
Raja Gopalachart foglal helyet a
Cripssel tárgyaló hindu bizottságban.

Buenns-Aircs, március 19. A
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Szígoru intézkedéseket
a panagon heverő ingatlanok
tulajdonosai ellen.
Az Országos Szociális Felügyerőiég a törvényhatóságok első tisztviselőihez 1028—1942. számú körrendeletet küldölt. Ebiben a körrendeletben
airól van szo, hogy as Országos
Nép- és Családvédelmi Alap szervei
is minden tőlük telhetőt kövessenek
s, a parlagon heverő ingatlanok müvelés alá vételének előmozdítása érdekében.
Nagyon sajnálatos, hogy a világháború kellős közepén — súlyos élelmiszer gondjaink közepette — még
vannak és pedig szép számmal oiyan
ingatlanlulajdonosok, akik
garlagon
hevertetik mezőgazdasági
művelésié
alkalmas földjeiket. Csak végig KCII
utazni a Balnton környékén, hogy az
ember megdöbbenve lássa, mennyi
kihasználatlan telek fekszik a Balaton 200 km-es partja mentén.
A főldnrivelésügyi miniszter a
mult év elején kibocsátott körrendeletében nyomatékosan felhívta az illetékes hatóságok
figyelmét, hogy
nmidcn hatalmukban álló eszközzel
s, gitsék elő a műveletlen területek
megmunkálását. A minisztérium 4690
—1941. M. E. számú rendelete bizonyos esetekben a kényszergazdálkociust is lehetővé leszi a renitens ingatlantulajdonosokkal szemben.
Ugy
látszik azonban, hogy ez a rendelet
rum eléggé hatályos, mert életbelépte
óla egy esztendő teh el, ennek ellenére ezrével vaupak ura is olyan ingatlanok, amelyek a mult esztendőben
íj rgrmrvclellcuül -maradtak, Feitét'e-

Gandhi is résztvesz
Cripps tanácskozásain

nül szükség volna az eddiginél sokkal erélyesebb rendszabályok alkalmazására.
Magyarországon tízezrével vannak
olyan földműves családok, akiknek
nines egy talpalatnyi földjük, vagy
olyun kevés csupán, hogy abból megélni nem tudnak. Ezek közölt raindeu
bizonnyal igen sokan akadnának, akik
örömmel veiinék, ha az évek óta műveletlen, pihent földeket bérbe vehetnék és azon, ha mást nem, burgonyát termelhetnének. A mult esztendőben általános volt a punasz, hogy a
városok piacaira nem került eleg ndó zöldség, ugyanakkor a városok
belterületén sok bold terület feküdt
műveletlenül. A mai körülmények között nincs olyan kifogás, amellyel
menteni lehetne azt a közönyt, amely
elnézi, hogy lalán sok ezer bold hozama kiessék a termelésből cs ezzel
pótolhatatlan kárt okozzon a minden
kiló burgonyára és minden kiló lisztre annyira reáutalt magyar közgazdaságnak.
Amikor az eddigieknél sokkal szigorúbb rendel kezesek süigős kiadására felhvjuk az illetékes tényezők figyelmét, a magunk részéről is mindent meg akarunk tenni ennek az
anomáliának a megszüntetésére. A
közjóléti szövetkezetek tartsak kötelességüknek, hogy a műveletlen területeket az ingatlantulajdonosokkal való megegyezés utján bérbe vegyék,
vagy a bérbevételt közvetítsék olyan,
főleg sokgyermekes kisemberek részére, akik vállalják e földek megmunkálását. Talán aprólékos és sok
veszödséggel járó munka lesz ez, dc
ne sajnálják a fáradságot, mert fontos közérdekről van szó, amelyet
szolgálni elsősorban kötelességünk.

Osemberkutctás
(A Délmngyarorszng munkatársától)
Az ösemberkutatás ujabb eredményeiről adott elő csütörtökön este dr.
B a r t u c z Lajos professzor az Egyetembarátok Egyesületének előadássorozatában. Az egyetem aulája megtelt
érdeklődőkkel, a rendkívül érdeses
téma Őszinte figyelmet keltett a hallgatóság soraiban. Az egyetembarátok
ülését dr. B e r e t 7. k Péter főorvos
nyitotta meg, Ismertette dr. B a r í u r 8
Lajos pályafutását, értékes, nagyszerű
munkásságát és pz ősemberkutatás
terén szerzett érdemeit.
B a r t u c z professzor azzal vezette
be előadását, hogv az ősemberkutaláshoz két annyira eltérő dolog szükséges: csapongó fantázia és nehéz kuhikosmunka. Majd rátért arra. hogy az
ősember tudományos kutatása tulajdonképpen a neandervölgyi enrlrer kopnnyaesontjninak megtalálásával kezdődött 18ö()-ban. Az emberiség azonban már az ókorban érdeklődött elődjei. múltja iránt. Az elöacó ezután elvezette hallgatóságát
a
sokenertv
előtti ősember korába, a homo priinigenius és a piteeanthorpus vnagáLa,
az. ősember és az összekötő lény idejébe, ismertette a rájuk vonatkozó leleteket és azokat az érdekes vitákat,
amelyek a leletek felbukkanását mindenkor kisérték.
Hiába hirdette ugyanis Esper erlangeni lelkész már Í774-beii, hogy az
ősember együtt élt a dihrviáiis állatokkal, a nagv Cuvier tekintélye és
tiltakozása: »L'homme fossil n'ox.ste
pas<, — ősember nem létezett — elhallgattatott minden ellenkező vé:eniénvt. Ugyanígy volt késóbto, iteáiba n a neandervölgyi ember Csontie'eternok megtalálása idején, amikor eí'entéles nézetek akadályozták a további kutatásokat. Amikor azonban
Belgiumban, Horvátországban, Franciaországban egymásután kerültek elő
a hasonló leletek, a századfordulón
végre egyetemes elismeri.; nyert s
lény, hogy a mai embe-alako:. a Ironto sapienst időben és fejlettségben
megelőzte egv nálánál sokkal primitívebb emberforma,
A világháború után megállapítást
nyert, hogy Európában mindenütt el
volt terjedve ez a primigenius-emberforma, majd Palesztinában s a messzi
keleten löbbhelyütt találtak ilyen leleteket. Hazánkban 1032-ben került elő
a homo ur imigerilus első csontváza
Eger mellett. Azt is megállapították,
hogy nem ez a legősibb emberalakunk]

Békés és Csongrád vizei is. Tetézi
a bajt a belvizek jelentkezése.
A Földeákra és Püspökidére zrí,
dúló víztömeg csökkent, ami a sámi
son—npátfnlvi gát helyrehozásánál!
eredménye.
A
békéssámsoni
csalómnál vá®
írást, amelyet a napokban Bárczay
János államtitkár,
á rvízvédelmÜ
kormánybiztos is megtekintette, «
szegedi műszaki csapatoknak
a kii
rendelt közerővel
együtt
sikerült
betömni és ezáltal elzárni
a Hód;
mező vásárhely,
Földeák,
Püspökiéi
le és Maltó környékét elöntéssel fr\
nyegelő hatalmas víztömegek út ját}
Apátfalva alatt elkészült a Mar
ros véritöltésének az a bárom métó^
széles átvágása, amely lehetővé tel
szí a keletcsanádi belvizeknek *
Marosba való levezetését. Csanád
vármegye keleti részéből beéi'ke®
zett jelentések szerint általában .iai
vult
a helyzet, kivéve Bánkntatj
ahol szerdán is emelkedett a víz.

/

azt megelőzőleg primitívebb emberek'anlhropusok is éltek hazánk földjén}
Bartucz Lajos professzor beszélt m
a jávai ásatásokról, amelyek -a leg®
értékesebb, különféle ősemberi csontokat hoztak napvilágra, beszélt a Ki®
nában, Chou-Kou-Tien mellett történi
kutatásokról és az afrikai ősember rölj
Érdekes előadását vetített képekkel!
és különféle ábrákkal színezte s végül
is arra mutatott rá, hogy bármi'ven'
primitívek voltak is az őslények szervezetükben. az isteni szikra, az érte®
lem szikrája már bennük v o l t . . .
Az értékes, lebilincselően érdekes
előadást dr. B e r e t z k Péter ülései®
nők köszönte meg és a hallttatósáj
szívesen megtapsolta.

Ölést tart a 42-es bízottság
Budapest, március 19. A 42 tag«
országos bizottság március 21-én ülést
tart. Tárgy: A minisztérium rendelete
a bor-nagykereskedők felszerelési tár®
gyainak bejelentése, zár alá vétele, af
minisztérium rendelete egyes ipartár J
sulatok ingatlanát elidegenítő vagy
megterhelő jogügyletek érvényessége
tárgyában. (MTI)

Szombaton nyilik meg
a mezőgazdasági kiállítás
Budapest, március 19. A mezőgazdasági kiállítás szombaton reggel 9
órakor nyilik meg a nagyközönség részére, hogy azután 9 napon át bemutassa a magyar mezőgazdaság és állattenyésztés fáradtságos nmukásrágának légszebb eredményeit

Felfüggeszthető
a vasárnapi munkaszünet
a mezőgazdaságban
Budapest, március 10. A tavaszi
munkálatok elvégzése érdekében a vasárnapi munkaszünetet március 22. és
29., továbbá április 12., 19. és 26. napjaira eső vasárnapokon (tehát húsvét
j vasárnapjának kivételével) a törvény, hatóság, illetőleg egyes járásainak
j vagy községeinek területén a sziiksée-.
I hez kéw.st felfüaegs/thclik.

Az ország minden problémáját
felölelő beszéddel mutatkozott be
Kállay miniszterelnök
a képviselőház és a felsőház ülésén

Budapest, március 19. Zsúfolt'
karzatok, a képviselők úgyszólván
teljes számban várták nagy érdeklődéssel Kállay miniszterelnök ssütörtöki bcmntatkozó beszédéi
Negyed 11 óra után nyitotta meg
az ülést Tasnády-Nagy András elnök és a Ház nagy tapsai között
ismertette a japán képviselőház elnökének a magyar országgyűlés által küldött üdvözletére válaszoló átiratát. Jelentette továbbá az elnök,
hogy az összes_ interpellációkat törölték.

amelyet
*
kormánypárt tíoszszas éljenzésscl és tapssal üdvözölt.
A miniszterelnök ezután legfőbb
kormányzói kéziratot ad át az elnöknek, aki azt felbontva, felolvastatja a jegyzővel. A Ház tagjai állva hallgatják végig a legfelsőbb
kéziratot, amely Bárdossy László
lemondásáról és Kállay Miklós kinevezéséről szól. Lelkes éljenzésbe
törnek ki a képviselők, amikor a
legfelsőbb kéziratnak azokat a szavait olvassa a jegyző, hogy Isten
áldása kísérje az országgyűlés munkálkodását a haza üdvére és dicsőAz elnöki bejelentések ntán Tasségére. Bejelenti ezután az elnök,
nády-Nagy András 5 perjjre felfüghogy a legfelsőbb kéziratot alkotgeszti az ülési
mányos eljárás végett a felsőházFéltizenegy órakor újból meg- hoz teszi át. Ezután az elnök újból
nyitják az ülést és Pntnoky Mórié megrázza a Csengőt, majd feszült
háznagy vezetésével megjelenik az figyelem közben emelkedett szólásülésteremben
.Kállay
és
kormánya, ra Kállay Miklós miniszterelnök.

Kállay miniszterelnök beszéde
— Amikor a magyar képviselőház színe előtt megjelenik — kezdte beszédét Kállay Miklós —, nemcsak alkotmányos parlamenti kötelességnek tesz eleget, hanem minden
igyekezetével azon lesz, hogy nyíltan, becsületesen feltárja a helyzetet, amiben az ország állapotát látja, amikor a miniszterelnöki széket
elfoglalja. Változatlan programmal
jön. Eziitán arról beszélt Kállay
miniszterelnök, hogy az országnak
kész költségvetése van és ennek
adottságával kell számolni.
Elődje programját és kabinetjének célkitűzéseit éppen ennél fogva
is magáévá teszi. Rögtön és azonnal ki akarja jelenteni, hogy az
egy héten belül tett kijelentéseit
állja, azokat, amelyek a nyilvánosság előtt megjelentek, magára nézve kötelezőnek tartja és Csupán az
ismétlések elkerülése végett
nem
tér ki reájuk. Mi most háborúba
légtünk, ma háborúba kerül az ország, mint más ország. Két és félévet nyertünk más országokkal
szemben és ezért van látszólag jobb
sorsunk és talán ezért nem érzik
annyira a terheket nálunk, mint
másutt. A mai időtől kezdve mi is
a súlyos terheket viselő országok
sorába léptünk, aminek politikai,
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Régen mulatott a közönség olyan |
jól, mint tegnap a
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eredeti magyar filmvígjáték remek, fordulatos, ötletes cselekményén. ön is mulasson, nézze meg
ezt a remek vígjátékot
» a és mindennap a _
I, T, S

Belvárosi HozSban
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lembevetele mólkül útját nem választhatja meg. Több mint húsz éves
a mi kjülpolitikai vonalvezetésünk
töretlensége, amivel azt is hangsúlyozni akarja, hogy ez nem konjunkturális politika, hanem változatlan magyar orientáció. Ez egyértelmű azzal, hogy a magyar nemzet a kereszténység védőpajzsaként
történelmi hivatásának megfelelően
küzd a bolsevizmus ázsiai veszélye
ellen. A magyar orientáció hűséget és kitartást is jelent nagy szövetségeseink! és barátainki a 'tengelyhatalmak oldalán, amikor velük együtt mi is egy igazságosabb
világrendért, egy új Európáért szállunk küzdelembe.

.

M E G B Í Z H A T Ó

tárgyalások, a döntések asztalánál.
Egy ország és egy nemzet megítélésében semmi sem nagyobb biztosíték, mint a mult. Hazánk nem akcidentiális államalakulat, Kanenú
történelmi, földrajzi és kulturális
sziikségeseég. És, hogy ezt szövetségeseink fölismerték, ez biztosítéka
annak, bogy az ú j Európa elrendezésére hivatottak vagyunk. Ezt az
elhivatottságot az
államalkotási
képesség jelenti és büszkén állapítja meg, hogy egy évezreden át nemcsak mi éreztük ezt, hanem a magyar állameszmét tejlesen fátérezték azok a nem magyarajkú népek
He a magyar Orientáció békét
is. amelyekkel évszázadokon át köis jelent. Békét és megértést duna- zösen szolgáltuk ezen a helyen testvölgyi szomszédainkkal, hogy
a véri egyetértésben a mi nagy, euróKárpátoki mederfééjében mindenki
pai elhivatottságunkat.
megtalálja nyugalmát, megélhetését
A Trianon utáni Magyarország
és békés fejlődését. Ez egyszerűen új és nagy feladatok előtt állott.
azt jelenti, hogy a magyar politi- Saját képét ú j j á kellett teremte)*"
kai
állásfoglalásban
változtatás nie s ennek két irányban is megfönem lehet, mert ez nem is politika, lelt. mert nemcsak életképessé tette
hanem adottság.
az életképtelennek szánt csonkot..
A politika változhatiV, "de goe- hanem sohasem tévesztette szem
gráfiai helyzetünk és a nyugati elől nagy nemzeti ideáljait, nem
nagy szomszédunk felé gravitáló csüggedt el az építő munkában. Ez
ezeréves orientáció egyaránt válto- volt az oka annak, bogy ma itt tarzatlan. A mi helyünk
Németország
tunk, bogy ma egy megnagyobboés Olaszország
mellett
van.
dott Magyarország ú j feladataival
Ma a háborúban, holnap a béke- számolhatunk.

gazdasági és társadalmi következményei egyaránt vállalni kell. Minden rendelkezésünkre álló erőt ennek a háborúnak, a mi háborúnknak a szolgálatába kell állítani.
Nem idegen érdekekért, elsősorban magyar éredkekért harcolunk!
Ha ezer kilométer távolságban is
van ez a harc, de a magyar batárért
folyik ez a háború és szeretné, ba
mindenki, akár hadbavonult, akár
itthonmaradt munkás, vagy termeA nemzetiségi kérdés
lő teljesen átérezné és tudná, mert
tudnia kell, bogy magunkért, léAma feladatok között, amelyek- sainkkal való viszonyát Magyarortünkért, fennmaradásunkért, törté- kel foglalkoznunk kell, egyik leg- szág már kodifikálta. Mi ezt becsünelmi megmaradásunkért küzdünk nagyobb és legfontosabb feladat- letesen betartjuk és őket arra kérebben a há.borúban. E köré a há- nak a nemzetiségi kérdést tekinti. jük, ezt el is várjuk tőliik, hogy ők
ború köré csoportosulnak a köteles- Nemzetiségeink egy része visszatért éppen ligy tartsák be sokszázéves
ségek mindenki számára. Szívesen és ezzel a magyar gondolat nagy együttélésünk íratlan szabályait,
száll vitába világnézeti kérdésekről, problémája virulenssé lett. Gyors amelyek lehetővé tették, bogy minegyes programpontok végrehajtásá- egymásutánban jöttek vissza az el- den súrlódás nélkül lehettek a manak mikéntjéről, de kérve kér min- | szakított részek és nem magyaraj- gyar államélet legértékesebb tény©
derbit, bogy ebben a kérdésben el- | kii területei és ezek teljes bekapcso- zői között.
lentét ne legyen. A maga részéről lása nemzeti életünkre a legfontoNemzetiségeink öntudatát eligyekezni fog kiszolgálni lojalitás- sabb feladat.
nyomni nem akarjuk, de a magyar
sal más vonalon a lojális közeleNem magyarajkú honfitársaink állameszméhe való teljes belehelyezdést, amit barátsággal viszonoz. és népeink megerősödött öntudatákedésüket éppen igy elvárjuk. Ezt
Kéri most a lojalitást mindenkitől, val, a húszéves különállás következa kérdést csak úgy tudjuk megolamit ba nem kap meg ezzel a ki- ményeivel és a mai forrongó világ
dani, ha ezekben a tételekben a manyújtott baráti jobbal, minden esz- nemzeti, társadalmi és gazdasági
gyar lélekben egységes felfogás
közzel azon lesz, hogy a kitűzött erőtényezőinek jelentőségével szácélnak szabotálói, ellenzői cs clgán- molni kell. Németajkú honfitár- alakul ki.
esolói ne legyenek!

Á magyar politikában nincs változás
Partnereket keres és a partnereknek. ba nem lesznek partnerek,
pusztulniok kell ebből az országból.
A háborút nemzeti öncélnak te-

] n é i : m ~ a g y * a ~ r o r c z~a n
P é n f c k, 1942 m á r c i n s 20. 3

kinti. — folytatta Kállay — és ebben a pillanatban teszi a következő
kijelentéseket: Az ország
külpolitikáját csak a magyar öncélúság szabhatja
meg.

Ennek természetesen alkalmazkodnia kell ama kül- és belpolitikai adottságokhoz, amelyek figyeMa u t o l j á r a t
A mindent elhomályosító, páratlan sikerű magyar film!
Karády Katalin — Bulla Elma
felejthetetlen alakításával

KÍSÉRTÉS
ÍCorfőban

Telefon: 21-Sö

Elszakított véreinkről

A miniszterelnök ezután arra | reinkről meg nem emlékezzék. Kéri
utalt, bogy a nemzetiségi kérdés a | őket, viseljék sorsukat keresztényi
maga elsődleges megnyilatkozásá- hittel és megnyugvással és azzal a
ban elsősorban közigazgatási kér- tudattal, hogy itthon róluk soha
dés és közölte, hogy már tárgyalá- meg nem feledkeznek.
sokat folytatott a belügyminiszterHelyzetünket mindenekellőtt az
rel és kultuszminiszterrel, hogy határozza meg. bogy hadba szállmmmmmmammMmmmmmtmmmmmmmmamw •
szellemi és kulturális vonalon ebben
Változatlan siker és állandó t e l t h á . h
a kérdésben egységes irányítás,
zak mellett fut a szezon legmulatta-*
egységes alapelveken nyugvó matóbh, legkacagtatóbb vígjátéka, a r
gyar nemzeti politika alakuljon ki.
A kérdésnek szociális vonatkozásai is vannak. Szociális téren nem
lehet különbség magyar ember és
nemztiségi között. A szociális problémák az általános magyar szo- | Siessen ön is jegyről gondoskodni
ciális kérdés keretébe tartoznak.
Csak l«éveu felülieknek!
A miniszterelnök ezután rámula)V Ma 5, 7, 9 Órakor
tott arra, bogy nem fejezheti be
ezeket a fejtegetéseit anélkül, bogy
Széchenyi
Mozi
nehéz sorsban lévő, elszakított vó-
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hmk. amely mögé fel kell sorakoztatni itthon is minden erőfeszítésünket és teljes kapacitásunkat.
Azért szálltunk hadba, mert a
magyar nemzet mindig minden erejevei küzdött a bolsevizmus ellen.
Ebben a harcban erőnk végső megfeszítéséig reszt keh] venni, mert
ebben « bnrebnn dől el sorsunk, jövőnk, egész magyar nemzetünk léte, vagy nemléte. Kéri a Házat- úgy
vegyék ezt a. kijetentést. hogy ettől
a pillanattól kezdve s a közeli napoktól és hónapoktól kezdve a nemzet. legfontosabb problémája ez a
háború.
Hadseregünk ütőképességét minden áron meg kell őrizni és meg ís
fogják őrizni. Megőrizzük ezt minden ssnbotázzsal. minden okúiéval
szemben. Hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy nz itthoni frontért
ő

felel. Ahogyan a katona felel azért,
ami a harctéren történik és ahogyan a katona megállja a helvét.,
úgy elvárja, hogy mindenki ebben
az országban teljesítse kötelességét.
A belső munkára szükség van és
ezen a téren eddig semmi hibát
sein tapasztalt. He meg vannak a
megfelelő eszközök és módszerek arra. hogy mindenkit rá is szorítsanak a kötelességteljesítésre.
Meg van győződve arról
—
mondotta —. hogy ez a harc a mi
javunkra dől el és ezért arra kéri
az. országot, hogy egész lelkével vegyen részt ebben a háborúban.
Ezután a zsidókérdésre tért át.
kijelentette, hogy a zsidókérdés
megoldása terén már eddig is történtek intézkedések, ezeket nz intézkedéseket tovább vinni és megoldani ugyancsak legfontosabb feladatai közé sorozza, hogy ezáltal az át
nem eresztő réteget kiküszöbölje.
Az, bogy a zsidóság faj — magától értetődőnek tartja.

fokozása, mind olyan
feladatok,
amelyek
megoldása igen nehéz
pénzügyi problémát is jelent. Ehhez
a pénznek az előteremtésére, mégpedig olyan előteremtésére van
szükség, bogy az káros befolyást
ne gyakoroljon a gazdasági életünkre. Ennek előterében áll az állami és a mngántaknrékosság.
Az államnak minden
fillérrel
gondosan kell foglalkoznia,
amit
kiad, hogy az a legmegfelelőbben
és n maximális hasznosítással helyeződjék el. de a magánosokhoz is
kérőszóval fordul: ne tévesszék szem
elől a takarékosság
szempontjait.
Pénköeyi politikánk elsősorban
bárom feladat előtt áll. Az egyik:
ki

kell

elégítem

a

hadviselés

igé-

nyeit. ez jelenti kapacitásunknak a
mezőgazdaságban és a gyáriparban
egyaránt a maximumra fokozását,
ú j termelési ágak bevezetését a mezőgazdaságban és az iparban.
A második feladat, melyre pénzügyi és gazdaságpolitikánknak fel
kell készülnie: az átmeneti gazdálkodás. Fel kell készülnünk erre az
időre, hogy maid mindent átállítsunk

Hadmentességi adó
Fel kell készülni a jövő szociális
feladataira Is, a hndhavonultnk és
az itthon maradottak
szempontjából egyaránt. Re kell vezetni a hodmentrsségi adót. mert erre az anyagi erőforrásra szükség van. Ez
nem'é-ak azokat érinti" majd. akik
a mai sorozáson, vagy a mai korosztályban nem minősültek alkalmasnak'. vagy a mai katonai szolgálatba behívást
nem
nyertek,
vagv a mni időbon már azon a »ozási, vagy szolgálati korhatáron
túl Vannak, linnem mindenki, aki
bármilyen
olc miatt nem vesz részt
n harcban,
mindenkit,
aki
frontkalonai szolgálatai
nem
teljesít.

A luxus fogyasztás megadóztatása a pénzügyminiszter programjának egyik pontja. Ezen a téren
szükség v a n az örökösödési
reformjára,

illeték

A házhelykérdésről szólva, kijelentette a miniszterelnök, hogy ennek megfelelő rendezését programja egyik fontos pontjának tekinti.
A telepítésbe® tovább akar menni.
Nagy jelentősége van ennek szórványvidékeken is, az ország más részein is. Telepíteni azonban csak
jól, vagy sehogy! Ö jól akarja elvégezni, bogy egé-zsegos, termelni
tudó egzisztenciák
keletkezzenek,
ne statisztikai számadatok.

Kijelentette ezután a miniszter-

A

tájvédelmi

zsidó
birtoteljességében
alá
akarja

törvény

alapján

hajtja végre az igénybevételt, mert
ez a törvéuy nfcw ismeri a zsidótörvény kivételeit. Az összes zsidó

kézben lévő erdőbirtokokat is ki
akarja sajátítani. Több, mint 500.000
bokl zsidó erdőről van szó.
'A zsidó földbirtok
500.000 hold.

is több,

mint

A vízügyekről szólva, bejelentette, h o g y szombaton
az Alföldnek
csapásoktól

igazolványai

járuljon a védekező munkálat/okhoz.
Az. iparügyi minisztérium feladatairól szólt ezután. Első sorban
arról kell gondoskodni, bogy az
anyagellátás tekintettel legyen a
kisiparosokra. A kereskedelmi minisztérium ügyeiről beszélve, kijelentette, hogy a minisztérium b
nagyobb feladata: fiatal, keresztény, önálló egzisztenciák megteremtése.

rom kérdést illetőleg legyünk egységesek.
A kormánypárt lelkes éljenzéssel és tapssal fogadta a miniszter
elnök nagyszabású bemutatkozó beszédét, igen sokan üdvözölték a miniszterelnököt a kormánypárt tagjai közül.
A bemutatkozó beszéd ntán szü]
nelet. rendelt el az elnök.
A szünet leteltével megindult. 6
vita a miniszterelnök által elő ter,
josztett program felett.
Lukács Béla. a Magyar Elei
Pártjának elnöke szólt hozzá elsrV
nek a miniszterelnök
programjai

kaphatók a D é l m a g y a r o r s z á g

Nem ellensége az egykéznek, a
szövetkezeti gondolatnak, de ba versenyre kelnek, akkor a keresztény
kisegzisztenciák mellé álL
Foglalkozott a közellátás kérdéseivel. Bejelentette, hogy a közellátási miniszter új Tendszcrf. fog
A

rekvirálásokat

meg-

Beszéde végén arról szólt a miniszterelnök. bogy bizonyos nyíltsággal mondotta el beszédét és ez
annak tulajdonítható, hogy már régebben kivált az aktív politikából,
nem is tekintette magát aktív politikusnak soha, fálhárgyllagosnnk
ismeri magát és a kérdéseket, úgy
tárgyalja, ahogy látja őket. E szubjektív álláspont mellett objektív
álláspontja is van.
Ez pedig:
mindenkit
arra
kér,
kapcsolja
ki a pártpolitikát
a hadsereg. a nemzetiségekkel
való bánásmód és a közellátás
kérdéseiből.

Alakuljon ki nemzeti egység ezekben a kérdésekben), mert küzdelmünk megvívásában legalább e há-

jegyirodában

hoz.

Gróf Teleki Béla. az Erdélyi
Párt szónoka arról beszélt,
hogj
Erdély magyarsága
öntudatosan
vállalja a kormány
külpolitikája?
nak következményeit.
Vitéz Tmrédy Béla. a Magya/
Megújulás
Nemzeti
Szocialista
Pártszövetség szónoka kijelentettél
már személyesen is közölte a mi5
niszterelnökkel, hogy következetes
cs kemény ellenfele lesz, de minden
személyeskedéstől mentesen.
Maróthy Károly, a Nyilaskeresn
tes Párt szónoka helytelenítette
hogy a miniszterelnök a 95 pontr»
hivatkozott, mert ezek a oontoí
már elavultuk.
A Ház legközelebbi ülését pém
tek délelőtt 10 órai kezdettel tartja
napirendjén a vita folytatásával
majd n további teendőkről való határozattal. Az. ülés 2 órakor ért véget.

Kállay beszéde a felsőházban
Budapest, március 19. A felsőház kcs éljenzcssel f o g a d t á k .
csütörtök délutáni illése iránt, ameS z i l á g y i Lajos hangoztatta, hogy
lyen K á l l a y Miklós miniszterelnök , a felsőház tagjai megnyugvással és:
nuitutkozott be kormánya élén. rend- I bizalommal eltelten látják Kállny Mik©
kivül nagy érdeklődés nyilvánult meg. lóst a miniszterelnöki székben.
Az ülést gróf S z é c h e n y i Ber- |
Gróf B á n f f v Miklós is hangsútalan elnök nyitotta meg.
lyozta. hogy a felsőház teljes bizaA miniszterelnök az ország külpo- lommal fogadja Kállay Miklós nite
litikai vezetéséről szólt és megismé- üiszlerelnököt és kormányát.
Több felszólaló nem jelentkezették
telte az ebben a kérdésben a képviseigy az elnök a kormányprogram felőház előtt tett kijelentéseit.
A miniszterelnök beszédét, amely letti vitát bezárta.
10 percig tartott, a felsőház tagjai lel-

Meghalt Szígethy Irén

Belgrádból jelentik

Budapest, március 19. Gyásza van
a magyar színészetnek: hosszú szenvedés után Budapesten elhunyt S z i g e t h v Irén, a Légrády-gyiiiüvel kitüntetett színésznő, a niagyar színészet, fökénl a vidéki színpadok, egyik
legismertebb és legnépszerűbb tagja.
Szígethy Irén a szegedi színháznak is
népszerű tagja volt Sziklai Jenő igazgatása idején. A művészvilágon kivül
nagyszáma családja gyászolja, amelynek tag jai között sok színésznő is szerepel cs közötte van Szigcttiy István
festőművész.

Lapjclcntések szerint a szcrénime©;
gyet lrcg község halárában kommu-«
nista csetnikek, bandabarcosok ütöttek
fel fejüket. A község közelében fok©
szik Krusedol, amelynek görögkeleti
kolostorát a kormány gyermeknevelő
hellyé alakíttatta át. Minthogy a csel©
nikek mindenképp hátráltatták a nevelőintézet működését, sőt veszélyeztették annak létét, egy járőrt küldteti
ki Ircgbftl Krusedolha. Útközben aa
országúton a csetnikek megtámadták)
azt a tehergépkocsit, amelyen a négytagú járőr elfogásukra indult,

Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, bogy hőn
férjem, illetve édesapánk

Á zsidóbirtokok kisajátítása
elnök. h o g y az összes
kakut a magul, egész
kisajátítási
eljárás
venni.

K i a l H t ff t

f C i a r n vasnll

bevezetni.
szünteti.

Biztosítva van a kenyérellátás
A közellátási kérdésekről szólva. megemlített a miniszterelnök,
bogy az. ország kenyérellátása az
új termésig biztosítva van. Lehet,
bogy bizonyos termékekben nehézségeink lösznek, ezeket azonban viselni kell. Megemlítette, hogy a beiig© miniszterrel már tárgyalásokat
Ut. a záróra kérdéséről.
Nem szeret dőzsölő, mulatozó
iiibereket látrii, bár meg van gyn'ődve arról, bogy ez az ország la• i ss&gáuak csak egy igen vékony
léfrgét alkotja. A szociális kérdésekről szólva bejelentette, bogy a
szociális alap felhasználása- első-orbnn a badlinvonnltak irányába
való felhasználása elsőrendű feladat.
Flégi mondá«. hogv a háborúhoz
pénz kell. A pénzügyi helyzetünk
e pillanatban nemcsak kielégítő. de
jzt lehet mondani, igen jó. Bármely európai államhoz hasonlítva
meg lehet állapítani, hogy a pénzügyi politikánk teljes sikerrel dolgozik. Ennek a politikának
igazi
erőpróbája most következük.
A mozgósítás költségei, az ehhez
szükséges anyagok előteremtése, a
hátország mnnknkapneitasának
a

A Mezőgardasági

meglátogatja
sújtott né-

pét. hogy ha tud, valamivel hozzá-

szeretett

Keck József

68 éves
korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése í. hó 20-án, pénteken d. u. 4 órakor lesz a Dugonics-temető halottasházából. Az engesztelő szcnlmiseáldozalot f. hó 20-án
reggel 9 órakQr a felsővárosi tcmlomluin mutatjuk be
a GYÁSZOLD CSALÁD.

A Turáni Vadászok
seregszemléje Kolozsvárott
Az a céltudatos és határozott szervezkedési munkásság, amelyet a Turáni Vadászok Országos Egyesülete
az ország mindrn részében egyre foloaódó tempóban fejt ki, az elinalt
lét végén hozta meg gyümölcsét Kolozsvárott, ahol az egyesület tarjai
sorába jelentkezett és felvett bajtársak hatalmas tömegének részvételéve! megalakult a helyi szervezet.
A kolozsvári alakuló gyűlésen az
országos központ részéről vitéz baráti
Ir. Huszár Aladár felsőházi tag. országos társelnök, vitéz B o é r Tibor, a
gazdasági osztály elnöke, dr. K e ö p e
Viktor, a kulturális osztály elnöke, a
Nöi Tábor képviseletében dr. K e r t é s z Róbertné alelnök, három tagu
íüldötlséggel, B a r t h a János országos főtitkár, valamint B u j t á r Károly a szervezési osztály titkára vettek részt.
A budapesti vendégeket a kolozsvári pályaudvaron a Turáni Vadászok helyi szervezetének egyenruhás
díszszázada fogadta. Külön feltűnést
keltett a felsővárosiak (Hochstadtiak)
szakasza. Az állomásról a menet
zászlóval az élen a Mátyás királv
Diákházba vonult, ahol a zsúfolásig
megtelt nagyteremben zajlott le az
alakuló közgyűlés, A közönség első
soraiban ott voltak a helyi hatóságok
képviselői, közöttük a kolozsvári hadtcstparancsnnk is.
A közgyűlést id. I l a d h á z y T.ász.
ló nyitotta meg. majd a központ részéről vtéz baráti dr. H u s z á r Aladár mondott lelkesitö üdvözlő beszédet. majd B a r t h a János főitltkár ismertette a Turáni Vadászok szervezetét. eddigi munkásságát és az alapszabályt. amelynek értelmében egvhangu
lelkesedéssel a következő tisztikart
választották meg:
Elnök: dr. S u b a Károly városi
fnnáesnok. társelnökök: dr. H a r n y
Béla főorvos és id. C s i k v Sándor,
alelnökök: id. R a f f a y
Tstván. B.
S z a b ó Zoltán és ifj. C s i k v Sándor. titkár: dr. B a r a n y a i Lőrinc
ny. rendőrtisztviselő.
A mégválasztott tisztikar nevében
dr. ó v á r v Elemér disaelnök mondott nngvhatásn beszédet, amelyben
ígéretet tett arra, hogy a kolozsvári
Turáni Vadászok becsülettel és hüréggo! fogják sznlüálni mindazokat az
zszméket. amelyeket ez a hazafias szervezet zászlójára tűzött. Lelki szemeink
előtt örökké ott fog lebegni a legszebb
jelszó; >Mindent a Hazáért!* Hogyha
valaki, akkor az erdélyiek tudják —
mert a 22 éves rabság alatt megtanulták —, hogy milyen hatalmas erő
van az összefogásban, a pártokon felöli szolgálatban. Tudják, hogv csak
n7. önzetlen bajtársiasság képes a
kflnnven szertehulló magyarság összefogására és együtt tartozására.
Dr. K e ö p c Viktor tartotta meg
ezután nagysikerű előadását >Oseink
hadviselése, műveltsége és malija* rimán. majd a közgyűlés szűnni nem
üknró lelkesedéssel ünnepelte vitéz
nagybányai H o r t h y Miklós kormányzó urat és vitéz nagybányai Hort h y Tstván kormányzóhelyettest. Az
alakuló gyűlésen hódoló táviratot küldött a Kormányzó urnák és a Kormányzóhelyettes urnák és táviratban
fejezte ki üdvözletét vitéz S i p o s Árpád m. kir. titkos tanácsos, ny. vezérezredes, a Turáni VadásSok elnökének.
Este a Mátyás király Diákház dísztermében a kolozsvári csoport a metr.
alakulás emlékére nagysikerű Turáni
Estet rendezett. Az est műsorán a
Kolozsvári Nemzeti Színház tagjai,
valamint a kolozsvári művészek szereneltek. Igazi, forró sikerű, hamisítatlan magyar est volt. amelyen igen
sok fiatal érték adta
művészetének
javát. A nívós műsor után töhhszáz fönvi teri'él.-en közős vaesora volt

Elöl /„tóit

I; nav)

fillérért

mindennap (>«<>r/lhiűn*li könvvet »
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tárában-

ICiirják a szegedi idegklinika
tervpályázatát
(A Délningyarorsság munkatársától) sen letárgyalt Sz.ily Kálmán államtitA város közigazgatási bizottságának kárral. E tanácskozások során az á!
hétfő déutáni ülésén — mint ismere- lamtitkár a leghatározottabban meg
tes — vitéz M e s k ó Zoltán felsőházi cáfolta a szegedi idegklinika építkezétag napirend előtti felszólalásában sének terve körül Szegeden szárnyraszóvátette, hogy a városban elterjedt kelt híreszteléseket,
különböző híresztelések szerint a Hor— Az államtitkár ur felhatalmazott
thy Miklós-tudományegyetem ideggyó- nnnnk közlésére — mondotta a főis
gyászati klinikájának építésére a kul- pán —, hogy közölhessem Szeged kö
tuszminisztérium költségvetésébe fel- zönségével, hogy az ideggyógyászati
veit összeget más célra akarják fel- klinika tervpályázatát már a legköhasználni. Ezzel kapcsolatban mások zelebbi napokban kiirják. Ennélfogva
tudni vélték, hogy a szegedi ideggyó- szó sincs arról, hogy az erre a célra
gyászati klinika épitési terveinek el- a költségvetésben tartalékolt összegkészítése is halasztást szenved.
nek más helyen, esetleg más célra
Dr. T u k a t s Sándor főispán bu- való felhasználására kerülne sor. Endapesti tartózkodása során a szegedi nek következtében Szeged város kö
ideggyógyászati
klinika építkezése zönségének a híresztelésekkel kapcsoügyében beható tanácskozást folyta- latosan semmi oka sincs arra, hogv
tott S z i Ív Kálmán államtitkárral, dc az egyetemi építkezések állítólagos
ezenkívül a főispán egyéb más szege- elhalasztása miatt aggódjék.
di egyetemi problémákat is részlete-

Megérkeztek
az algyői szivattyútelep
kibővítéséhez szükséges
alkatrészek

A Pallavfcini-uradalom területén tárolják a Fehjr-tóból
kiszorult v a d v i z e k e t
(A

Délmagyarország

munkatár-

sától) Állandóan időszerű téma a
tavaszi belvizekkel kapcsolatos védekezés, amely talán évtizedek óta
nem volt olyan nehéz, dolog, mint
az idén. A rendkívüli havazások
miatt felgyülemlett hó alÜg
pár
napja indult olvadásnak s ma az a
helyzet .hogy a belvízeket annyira
megnövelte máris az olvadás, hogy
nincsen hová tárolni többé a felgyűlt. vízmennyiséget. A Fehér tó
színültig
megtelt, úgy hogy a Pnllavicini-Ura dal ómhoz
tartozó
Irmamajorra
is rá kellett tegnap enged-

ni a vizet. Ez egy
tette a pillanatnyi
ban eruiek ellenére
belvíz-helyzet, hogy

kissé csökkenveszélyt, az.onolyan súlyos a
a sándorfalvi

országutat
minden
percben
elöntéssel fenyegeti és a nemzetközi ú t né-

hány szakaszán már
víz.

átcsapott

a

A védekezés lehetőségeiről beszélgettünk 77 .Papp Istvánnal, az
Ármentesítö Társulat
igazgatójával. aki igen súlyosnak* látja a helyzetet.
— Eddig Hat szivattyúnk működik, hogy a vizet átemeljük és mentsük, ami menthető, — mondotta,
majd rámutatott arra, ti ngy az évek
óta tervezett nagy
szivattyútelep
működése most milyen áldás volna.
— Én már átvészeltem
hasonló
árvizes
periódust,
—
folytatta —
IS 16—17—IS—19~ben is ilyen
tavaszok. járlak
errefelé. M á r a k k o r fel-

vetődött az algyői gátnál létesítendő nagy szivattyútelep tervo és azóta is folyton ezen
fáradozunk.
Azonban ehhez pénz kellett volna,
ami nem volt. Mert mi a helyzeti

ötvenezer
hold belvizes terület védelmére alakult meg az
Ármentesítö
Társulat
és jelenleg 300.000 hold az.
amit
védenünk
kellene.
Természe-

tes, hogv a mi berendezésünkkel és
véges erőinkkel ez lehetetlen. Az állam segítségünkre siet most. már
megérkeztek
az algyői
szivattyútelep kibővítéséhez
szükséges
berendezési aluktrészelt
és n y o m b a n hoz-

zá is fogunk a kibővítés munká'a
Iáihoz, Mire ezzel elkészülünk, április közepetáján, már
valamivel
nyugodtabban nézhetünk majd
a
belvizek elvezetésénpk
lehetőségei
elé. Ha most üzemben állhatna már
ez a kibővített szivattyútelep, sokat segítene a helyzeten.
Az algyői szivattyútelep kibővítését egyelőre úgy tervezik, hogy
másfél, 1.7 köbméter vizet
tudjon
átemelni. Jövőre, ha sikerül, a tervek szerint folytatni a klibövftés
munkálatait, már 3 köbméter vizet
tud majd átszivattyúzni a telep és
így kellene folytatni tovább, amíg
el nem éri a szivattyútelep a kívánt

Péntek,

1942 m á r i l u s

20.

hivatal
szakközegei
Csütörtökön
-éggel tartottak szemlét a telepen
és megállapították, hogy a Csatorva
vizének

betöréséről

szóló

hirek

erő-

sen túlzottak. Mindössze arról vau
szó, hogy az akoltelepi csatornának
a Maty-ér felduzzadása miatt megszaporodott vize. átszivárgott a töltésen és elöntötte a Tapolcsányiuteát. amely a telep szélén húzódik.
Ennek az utcának a házai csakugyan veszélybe kerültek, de itt
sem olyan nagy a veszély, hogy a
házak lakóinak kiköltöztetésére kerülne sor. A mérnöki hivatal intézkedett, h o g y
a
csatorna
töltését
erősítsék meg és a telepre
beszivárgott vizet szivattyúzzák
ki. A töl-

téserősítési munkálatok megkezdődtek és állandóan folyik a szivattyúzás is.
Sokkal nagyobb veszély fenyeget a József-főherceg-telepen,
tthol
a Nagymarostőből botort vadviz elárasztotta a városrész középső részét. Az egész telepet viz alá borítással fenyegető áradás ellen úgy
védekeznek, hogy a mérnöki hivatal gumicsizmás emberei
töltési
építenek

a telep

szélén

és az í g y el-

rekesztett vizet szivattyúzással próbálják majd a telepről kiemelni.

Horváth
István
tiizoltófőparanesnok csütörtökön kintjárt a veszélyeztetett József
főherceg-telepen és személyesen irányította a
töltésépítési, valamint szivattyúzá<i munkálatokat. A csütörtökön reggel üzembehelyezett két szivattyú
nem bizonyult elegendőnek a telep
11 teáit elboritó víz eltávolítására,
mire a főparancsnok intézkedett,
hogv hal vauik
zenek üzembe.

szirntyút
Mint
a

is helyezfőparancs-

noktól értesülünk, a gátépítés péntek estére elkészül és ekkor eredményesebb lesz a szivattyúzás is. Remélik, hogy ilyenmódon sikerül elhárítani az árvízveszélyt n József
főhereeg-telppről.

Fajöyalázásért 5 hónapra
ítéltek egy tisztviselőt
(A

Délmagyarország

munkatár-

kapacitásra aknrják megnövelni n
szivattyútelepet.

sától) A szegedi törvényszék HóHfl.y-tanáesn
csütörtökön
délelőtt
fajgyalázási ügyet tárgyalt. A vádlott Klein Dezső, az újszeged! kendergyár tisztviselője volt, aki ellen
bizalmas feljelentés érkezett a rendőrségre, hogy viszonyt, folytat
a
gyár egyik keresztény női alkalmazottjával. A detektívek a feljelentés
nyomán elmentők Klein lakására,
ahol a fiatalembert bizalma* kettesben találták.

77. Papp István igazgató a belvíz-hely/,etrűl jelentést tett szerdán
délelőtt dr. Pálfy József polgármesternek, akivel ismertette a védekezés lehetőségeit és a szivattyúzás
munkálataik

Klein iigyét zárt ajtók mögött
tárgyalta a törvényszék, az ítélet
kihirdetése azonban nyilvános tárgyaláson történt. A törvényszék
bűnösnek mondotta ki Klein Dezsőt
fajgyalázás miatt és öt hónapi fog-

k a p a c i t á s t . Ezzel kapcsolatban
meg
lehetne oldani
az
finliizöcsntorna

kérdését is. a vizet tárolni lehetne,
azonban ehhez is pénz kell. Az Ármentesítö Társulat
igazgatójának
véleménye
ezer pengő

szerint
kellene,

annyiszor
száza h á n y köbméter

Arvizveszély a József főherceg"
és az Aigner-telepen
Szerdán este riasztó hírek érkeztek az Aigner telepről. A központi
lovasőrség jelentette telefonon
a
rendőrség
központi
ügyeletének,
hogy az Aignertelepnól
húzódó
akoltelepi csatorna ríze áttörte a
osatorna töltését é- oeömlött a

1) E I M A G V A K O K N / A t j

lepre. A jelentés arról számolt be,
hogv a töltésen átömlő víz elöntéssel fenyegeti az egész telepet és a
házak veszélhen forognak. A rendőrség központi ügyeletéről a város
mérnöki hivatalát értesítették az
áignertelepi veszélyről. A mérnöki

házbüntetésre

itélte.

Enyhítő

köriil-

ményuek tpdta be a törvényszék,
hogy a detektívek megjelenésekor
nem forgott fenn tettenérés esete.
A sértettként szereplő gyári munkásnő vallomásából azonban tényként állapította meg a törvényszék,
hogy Klein és a sértett között nemi viszony volt é* ez kimeríti a fajgyalázás lé u y á 11 a i lé U á t
Az

ítélet n e m

jogerő*,
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Színészek

i

ragaszkodik ngy a komondorhoz.
A legyezőjével negédesen a kezemre ütött. Még mindig legyezőt
hord magával.
Ja igaz, a szinész, meg a viiág
többi része...
Almássy Endrének olyan volt a
szerződése, hogy minden évben
egy
diszletet kellett festetnie a városnak
Nem tudom, mi a mai szokás, körülbelül másfél évtizede nem járok
színházba. I.ehetségcs, hogy egyesek
nem tartanak ezért kulturlénvnek, viszont nekem is lehet elképzelésem a
kuli uráról.
Egv ilyen kötelező diszlct körül
véleménykülönbség támadt
Almás^v
és a tanács közölt. Hétfői napon keilett a kérdésnek eldőlnie a tanácsülésen, de Almássyt akkor Budanesthez
kötötte valami fontos ügye. Kedden
együtt ültünk a Newyorkban, mikor
felérkezik Hídvégi Ernő, a főrendező-

je és referál az eseményekről.
— Mi van a díszlettel ? — kapja ki
Almássy a szót llidvógi szájából.
— Biz azt meg kell festetned, igy
határoztak.
Almássy elnémul, aztán szinte hörög a hangja.
— Borzasztó! És mit szól ehhez a
váios közvéleménye?
Hídvégi Bligny herceg hideg fölényével felelte.
— Hogy mit? Az egész város fel
van háborodva.
Akkor már ott állt a közelünkben néhány, emeletről való, veterán.
— Szörnyűség! — hebegték egymásra nézve és sápadt volt az arcuk,
hogy ilyesmi is megtörténhetik.

A színész mindig játszik, csak az
a baj, bogy világos, nappal akárhányszor sokkal jobban® mint este a színpadon. Pedig ott 'kellene megmulatnia, hogy mit tud.
Kivétel nincs. Láttam már a legnagyobbakat is, mindegyik életében
elérkezik a pillanat, amikor érzi a
szerepet és csodák csodájára sugo
nélkül eljátsza.
Makó Lajos társulata meg Máramarosszigeten játszott, olt készítettek elő a szegedi szezont, mikor valami zavar támadt a katonazenekar
körül. Azt hiszem, manőverre vitték,
ie az a vesaely fenyegetett, hogy szinhazuyitásig nem érkeznek haza a
muzsikusok. Makó akkor
kétségbeesett expresszfav-elet irt Lázár polfjőrmesternek, körülbelül ezekkel a
s/avakkal:
— 11a nagyságod szivén viseli Szeged kulturajat és jó birnevét, azonnal felutazik a bonvédelmi miniszterhez és ncra hagyja addig
békén,
amig vissza nem vezényli bzegedre a
zenekart.
37 ügyvéd bírói pályára lépett — Hússzal csökkent
Mar nem emlékszünk rá, rohant-e
Lázár polgármester a honvédelmi
az ügyvédjelöltek száma
miuiszterhez, vagy eliazsálta a dol(A DclmagyarOrszág munkatársá- szatért Délvidékre való kiterjesztégot, — ha azonban néha gáncs éri
Szeged jó hírnevét, bizonyára itt ke- tól) A szegedi ügyvédi kamara most sére.
Igen érdekesek a jelentésnek azok
resendő az alap-ok.
. küldte szét közgyűlési meghívóit, a
Minden
mellékes és alárendelt j kamara ugyanis a közeljövőben két a7 adata, amelyek az ügyvédi kar létszerepű a szinész szemében az ő közgyűlést tart, az elsőn megválaszt- számának folyamatos és állandóan
mestersége mellett. Sok évtizedes ta- ják az ügyvédi gyám- és nyugdíjin- tartó csökkenéséről számoj be. Az elpasztalatom és bőséges anyagom van tézett közgyűlésre kiküldendő ü dele- múlt évben a kamara ügyvédi léterről, ismertem a vidék minden fi- gátust, majd megtartják az évi ren- száma 456-ról 417-re apadt. A csökguráját. Szó sincs róla, voltak pá- des közgyűlést. A gyakorlatban vol- kenés oka az, hogy a kamarából 37
ratlan művészi nrvón álló színtársu- taképpen egy közgyűlésre gyűlnek ügyvéd tag közpályára, leginkább bílatok, nagyvonalú igazgatók, de is- össze az ügyvédek, mert mindkettőt rói pályára távozott. Hasonlóan tomertem olyant is — főleg a Dunán túl március 25-én délelőttre, illetve ha- vább tartott az ügyvédjelöltek száműködött egy dísznókupeo külsejű tározatképtelenség esetére április má- mának csökkenése, az ügyvédjelöltek
sötét alak —, aki
Virágvasárnap sodikára hivták össze, mivel az uta- közül közületi, illetve bírói pálvára
előtt egy táskára való fotográfiával zás elég körülményes és a vidéki ügy- 14-en távoztak, ugy, hogy az ügyvédvizitelte végig a szinügyi bizottság védek csak körülményesen
tudnak jelöltek száma 103-ról 82-re csökkent
tagjait.
Szegedre érkezni, valószínű, hogy a az elmúlt évben. Közli a jelentés a
kilépett ügyvédek és jelöltek névsorát
— Melyiket parancsolja, hogy közgyűlést április 2-án tartják meg.
is, amelyből megállapítható, hogy a
szerződtessem?
Az évi rendes közgyűlés napirend- jelzett arányban a szegedi ügyvédek
A szerződéseket ugyanis akkori- jén szerepel a szokásos előirányzatoközül számosan cserélték fel az iigvban Virágvasárnap kötötték a pesti kon kívül a tagdijak megállapítása,
védi szabad pályát járásbirói árvaszinészbörzén. Aki nem látta az ott a kamara ügyrendjében az igazságszéki elnöki, járásbirósági
jegyzői,
összezsúfolódott művészi tömeget, öt- ügymfniszter által kivánt
ügyrendi törvényszéki titkári, ügysézségi
alven éves kacér naivákat szájcsucso- módosítások megtárgyalása, ezenkívül
elnöki. törvényszéki tanácselnöki álritva, tajtékpipás, csizmás Rómeókat, a kamara évi működéséről szóló terlásokkal.
inirnár
szemérmetes,
felszalagozott jdelmes jelentés. Ez a jelentés több
matrónákat, — az nem látott semmit érdekes és feltűnő adatot tár a nyilés fogalma sincs a hajdani vidéki szí- vánosság elé. A jelentés foglalkozik
nészetről. Mert itt egy.tömegben kap. az ügyvédi kar problémáival, elsőheBattonyai árdrágítók
ta az egészet.
lyen emlékezik meg a Bácska visszaUtolsó mohikánjaik a Newyork- téréséről, a bácskai ügyvédek husz
a törvényszék előtt
kávéház emeleti részében találhatók. éves kitartásáról és töretlen maA női tábor azonban csak karácsony gyar hitéről, rámutat arra, hogv a
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
előtt jelenik meg a >Kövesi-várban« szegedi kamara igyekezett a viszo- Érdekes árdrágitási ügyet tárgvalt
a hagyományos ozsonnán, a szeretet- nyok szabta nehézségek ellenére se- csütörtökön a szegedi törvényszék N o,csomagokért. Mennyi egykori híres- gítségül szolgálni az újvidéki kama- vák-tanácsa. Battonyai cipészek és
ség, mennyi regény, a dicsőségük fel- rának a magyar ügyvédi autonómiák cipőkereskedők az ügy vádlottai, akik
sorolásának se vége, se hossza. Leg- szellemében való felépítésénél. Hó- az ügyészség vádirata szerint pótnagyobb bánatuk,
hogy ilyenkor dolattal emlékezik meg a jelenlés kor- anvagokkal készített lábbeliket drágínem hozhatják magukkal
szeretett mányzó urunk országgvarapitó or- tottak. O r d ó d i György 36 éves batállatjaikat Mert mindegyiknek van száglásáról, majd hangsúlyozza, hogy tonyai cipész, Kovács János 32 éves
kutyája, vagy macskája, annak a jó- >a kar tagjai sorából el kell távolí- j cipész, S o ó s Imre 43 éves bőrkeresvoltáért élnek. (P. N. egykori hires tani azokat, akik a hivatásbeli fel- . kedő. S z t a n o j T.ászió 19 éves cipőprimadonna például nyolc macskát adatok teljesítésében a magyar ügy- ' kereskedő, P o l á n y i
Jánosné
41
lart kegyeiben.)
védi kar hagyományait és a magyar éves budapesti bőrkereskedő ellen árVonz valami 'hozzájuk, szeretem ügwédségnek emelkedett szelleméből drágító visszaélés büntette miatt emelt
vádat az ügyészség. A vádirat szerint
őket látni, bár önkéntelenül tör kl folyó tekintélyét veszélyeztetik*.
Ordódi és Kovács 1941 tavaszán, nz
belőlem a szomorúság:
felhasználásával
— De cudarul
megvénülhettem
Rámutat a jelentés arra, hogy az általuk pólanvagok
én is.
elmúlt év az egyes ügyvédek helyze- készített cipőket és sz.andoletteket a
Minden idők legbájosabb drámai tére súlyosan hatott, mert a készlet- méltányos hasznot magában foglaló 12
szendéjét kérdeztem meg egyszer, aki gazdálkodás következtében a javak pengő 73 fillér és 13 pengő 08 filléres
hordárra bizta a nagy fehér kutyá- cseréje csak korlátozottan és az ál- ár helyett 15 pengő .50 fillérért, illetját, mig ő a kávéházban tartózkodott lami szerveken keresztül történt és ve 17 pengő 50 fillérért adták Sztanoj
— Művésznő, hisz a lélekvándor- igy a gazdasági élet forgalmából a László kereskedőnek, aki 20—22 penkötelmi jogi ügyek jórészt elmarad- gőért adta tovább vevőinek. Soós Imlásban?
lak, ezeknek kárpótlására aligha le- re bőrkereskedő a beragasztó vászon
— Dehogy biszek— Már pedig az az érzésem, hogy het számottevőnek jelentei például az méterét 3 pengő 80 fillér helyett 4
n hordár R. U.-t tartja odakünn pó- árdrágitási ügyek jelentkezését a bün- pengő 50-ért árusította, a szürke betetőjog területén. A jelentés kéri a ragnszló vászonért pedig 3 pengő 08
rázon.
Csak a szeme maradt szép, azt továbbiakban a hadbavonult ügyvé- fillér helyett 4 pengő 70 fillért kért.
dek további támogatását és pedig i Soós a diplon-ruganvt is megdrágitotrám meresztette.
nemcsak adóelcngedéssekkel.
hanem i ta. amennyiben az előirt 8 pengő 70
— Milven tréfa ez?
— Komoly dolog, nem tréfa. Em- a hadbavonult ügyvédek feleségének | fillér helyett 10 pengőt kért érte, a
lékszem még, mikor negyven egyné- és gyermekeinek segélyezését is. Rá- ! szeghegynek 9(5 fillérről 1 pengő 06
hány év e.lőlt B. B. azt hajtogatta, mutat a jelenlés arra, hogy fontos fillérre, a prinia külföldi krokó bőr
Hogy szívesen lenne magáért juhász- volna a szegedi Ítélőtábla ősi terüle- kvadrátfának 3 pengő 24 fillérről 3
kutya. Az a vizióm, hogy most be- tének a csonka táblához való vl«z- pengő 54 fillérre, a szürke köppernek
teljesedett * vágya s maga is . ezért szatcrcsc. a szegcdi táilának a visz- ' pedig 2 pengő 05 fillérről 2 Dengő 15

JW

Egy év alatt negyvennel csökkent
a szegedi ügyvédi kamara tagjainak
száma

fillérre csapta TW ar HTflT mélerenSfBfJ
Polányiné ugy került a vádlottak
közé, hogy bőrhulladékot
adott el
Kovács Jánosnak Battonyára 86 filléres kilónkinti ár helyett 97 fillérért,)
majd egy másik fajta hulladékot
>
pengő 10 fillér helyett 2 pengő 90 fillérért. Ez utóbbi eselnek az az éidekessége, hogy a bőrhulladék ára Dincs
rendeletileg maximálva, mégis az
ügyészség árdrágítás cimén adott ki
vádiratot Polányiné ellen és a tőle
vásárló Kovács ellen is, mert olyan
árat számítottak fel közszükségleti
cikkért, amely méltányos meghaladó
nyereséget foglal magában.
r
A csütörtöki főtárgyaláson a vád®
lottak tagadiák az árdrágítás vádiát
és azzal védekeztek, hogy jobb anyagot adtak, mint aminek az ára alapján ellenük az eljárást megindították.
R ó k a Gyula bőrkereskedő, törvényszéki szakértő kihallgatása után ai
törvényszék bizonyitáskiegészitést rendelt el annak megállapítására, hosy
milyen minőségű anyagok voltak azok,
amelyeket a vád alá helvezetl cipészeit
és kereskedők felhasználtak, illetve
forgalombahoztak és a bizonvilá-i
anyag előterjesztéséig a tárgyalást elnapolta.

Lakóházak légoltalmi felszerelésén qá eiienorzese
A honvédelmi miniszter 1U7.5M eln.
35. 1042. 11. M. sz. alatt a lakóhaz légoltalmi felszerelések, eszközök es
anyagok beszerzésének
ellenőrzését
elrendelte.
Az ellenőrzést a Légoltalmi Liga
szakközegei, oklatoi végzik, akik igazolvánnyal cs vörös szinü, Légó felírással es a liga szines címerével díszített fehér karszailaggal vannak ellátva.
A város polgármestere ismételten
felhívja a háztulajdonosokat, megbízottaikat, házfelügyelőket és a házörségparancsnokokat hogy közülük valaki állandóan tartózkodjék otthon és
az ellenőröknek a szükséges felvilágosításokat adják meg. Ha az ellenőr
nz első alkalommal a háztulajdonos
vagy megbízottja távolléte miatt az
ellenőrzést megtartani nem tudná,
egy időpontot jelöl meg, amikor másodszor jelenik meg. Ha ezen alkalommal az ellenőrzést teljesíteni nem tudja, olyannak tekinti, mint ahol a rendelkezésnek nem tettek eleget és
a
kihágási eljárást meg fogják indítani.
A felszerelések beszerzéséről és el.
helyezéséről a háztulajdonos köteles
gondoskodni.
Padláson kizárólag a padlástér tűzvédelmi felszerelést: víztartó edényt,
homokot, lapátokat, vödröket, mig a
többi felszerelési tárgyakat az óvóhelyen, a riadógyülekező helyen, vagv
bármely más, tárolásra alkalmas helyiségben, de nem a padláson és ami
a fő, egy helyen kell tárolni. A háztulajdonos vagy megbízottja köteles
minden felszerelést készséggel megmutatni az ellenőrnek, mert csak neki
lehet hátrányos, ha esetleg meglevő
tárgyat is hiányzónak vesznek fel.
A házőrségparancsnok köteles a
felszereléseket és eszközöket, felszereléseket és berendezési tárgvakat
csakis a honi légvédelmi készültség
elrendelésekor, továbbá
légoltalmi
gyakorlatok alkalmával és kiképzés
céljából, továbbá tűzvész vagy más
elemi csapások esetén szabad használatba venni.
A padlástér tűzvédelmi felszereléséhez tartozó viztarló edényeket március 15-től november 1-ig és a honi
légvédelmi készültség ideje alatt vízzel megtöltve kell tartani.
Aki a honvédelmi miniszteri rendeletben előirt kötelezettségének nem
tesz eleget, az előirt felszereléseket
nem szerzi he. kihágást követ el rá 2
hónapig terjedő fogházzal bűnteleadű^
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Szegedi utmutaté
A
Somogyi-könyvtárban
és
az
•gyetemi könyvtárban vasarnap és
finnepnap kivéteievel
könyvtárszolgálat.
A Városi
Muzcum egész évben
nyitva,
Szol? ílatos gyógyszertárak: l>;nzingrr örök. k,
Tukats
Sándoruó
Horváth Mihály n. 9, P ó s a Balázs
Kálvária ti. 17, Kocsis J . Endréné
Földműves n. 17, Selmeczi Béla Somogyi-telep I X . «. 4b9.
Színház és mozik műsora: Belvárosi Mozi: K á d á r c o n t r a
Ker e k e s , Korzó Mozi:
Kísértés,
Széehenyi
Mozi:
Kölcsönkért
f é r j e k , Városi
Szinház:
pénlek:
B é c s i g y é m á n t o k , L á z á r Mária felléptével, szombat este: B é c s i
g y é m á n t o k , vasárnap délután és
esfe : B é c s i g y é m á n t o k , Lázár
Mária vendégfelléptcvel.
—oOo—
— Glallfelrler G v u l a P n l f v polgármesternél.
Csütörtökön
József napin
rnJt
a
Városházán.
T)r, P ál f y József
polgármestert az egész város őszint ón megnyilvánult
szeretete vette
körül
ezen a napon s a névnapi
köszöntök efjész délelőtt
egymásnak
adták
a polgármesteri,
élőszóba
kilincsét.
Köszöntötték
a polgármester dr. Tóth
Béla
helyettes
polgármester
vezetésével
a város
tisztviselői,
a,
különböző
egyesületek
díszküldöttségei,
valamint
a társadalmi,
élet
egyéb
vezető emberei. Sajnos, dr. Prílf y József
egyéb
elfoglaltsága
miatt
rövid
ideig
tartózkodott
hivatalában
és fgy
a
névnapi
üdvözletek
helyett legtöbben Csak
névaláírásukkal
tisztelegh ettelá
a polgármester
előtt.
Személyesen fejezte ki gratulációit
Szeged
város polgármesterének
dr. Glattfeldef Gyula megyéspüspök,
aki
felkereste dr. Pálfy
Józsefet
hivatalában
és névnapja
alkalmából melegen üdvözölte.
A polgármester nagy örömmel fogadta hivatalában
a
megyésftpdszfort,
akivel hosszasan
elbeszélgettek.
— A M O V E szegedi előadása, A
MOVE Szegedi Társadalmi és Sportegyesület elnöksége Zerge-utca 11. sz.
alatti székházában minden
hónapban
kulturelöadásokat rendez, hogy a bajtársakat és a keresztény, nemzeti gondolkodású polgárokat az arra illetékes előadók igyekezzenek lelkileg megerősíteni
az
esetleg elkövetkezendő
nehéz időkre. Fel kell készülnünk nemcsak testben, hanem lélekben is, meit
csak igy tudunk eredményesen küzneni szeretett hazánkért s ellenállni
a
sötétben bujkáló és a
felbomlasztás
minden eszközével dolgozó halálos ellenségeink ellen. Jelszavunk csak egy
lehet: »Elég volt már egyszer a vörös
bolsevizmiisból!« Az előadás szombaton este 8 órai kezdettel lesz a Zergeutca 11. szám alatti székházban. Közremiiködnek: vitéz dr. Górgván Imre,
Márton Imre gimnáziumi tanár, Bárány Pál, Bárány Pálné, Márky Júlia. Butter Béla és Csóti Klárika. Belélődij nincs.
«
— Olcsóbban »cin szabad adni a fát
maximális árnál. A hatóság érellcnőrzö közegei feljelentették a rendőrségen G e r a Jánosné
somogyitelepi
kereskedőt, mert
a
tuskózott
fát,
amelynek
ára ti pengő 18 fillérben
van megállapítva. C pengőért adta A
konkurrencia ezt sérelmesnek tartotta
és panaszt emeli Geráné ellen. A kereskedőné ellen megindult az eljá.ás
Ifcztességtelen verseny miatt.

Papp

Ferenc

meghalf

Csütörtökre virradóra rövid szenvedés után meghall (17 éves korában
P a p p Ferenc nv. delcktivfőfelügyelő,
a szegedi rendőrség delektivtcslühtének hosszú időn át volt vez.clője. Papp
Ferenccel egy régi szegedi rendőr 'ávozott el az élők sorából, aki egyéniségével és munkásságával még a nem
könnyű deleklivi pályán is általános
népszerűséget tudott szerezni
magának. Azt lehetne mondani, hogy tulajdonképpen mindenki ismerte
Szegeden (és nemcsak azok, akik egy-egv
bűnügy nyomozása során elébe kerültek) és ő is ismert mindenkit Szegeden, enélkül nem is működhetett volna két évtizeden keresztül olyan nagy
eredménnyel, mint ami
munkásságát
jellemezte. Kitűnő detektív és
emellett jószivö mpgértő ember volt, aki
hivatásának maradéktalan
teljesítése
közben is. akin csak lehetett, segített.
Érdekes alakja volt a szegedi életnek,
nélküle hosszú ideig nem lehetett elképzelni nemcsak a szegedi rendőrség
detektivszobáit. hanem minden
na.
gvobb társadalmi, közéleti vagy politikai eseményt. Nagy körültekintéssel
számos kényes ügyet oldott meg tapintatosan. de mindig a szolgálat érdekeinek figyelmével. Egyénisége predesztinálta arra. hogy számos esetben
bizalmas ügyekkel bízták meg felettesei. amelyeket mindenkor
eredményesen oldott meg.
1920-ban
került
Szegedre, éveken keresztül a nemsokára megszervezett szegedi
kerületi
főkapitányságon működött, abol
dr.
Szalav József kerületi
főkapitánynak
volt egyik bizalmas embere. A m i k o r a
kerületi főkapitányságokat
megszüntették. átvette a szegcdi
kapitányság
detektivtestiileténck vezetését, ebben a
minőségben hosszú éveken át mint dr.
Borbnln J e n ő főtanácsos, a büniigvi
osztálv két évtizeden át volt vezetője,
jelenleg győri főknnitám helyettes, legközvetlenebb munkatársként működött
számos nagy bűnügy
nyomozásában,
fsmert és népszerű ember volt, aki
kedves, mindenkihez jóságos egyéniségével széles körben szerzett
rokonszenvet. J a n u á r elsején vonult
nyugalomba. amikor betöltötte a korhatárt. de elhárított magától minden ünnepélyes búcsúztatást, mert meg volt
győződve arról, hogv
a
nyugállományból még szerep vár rá ezekben
a rendkivüli időkben az anrugy is kisebb létszámmal dolgozó szegedi rendőrség kebelében. Nyugdiját
azonban
nem sokáig élvezhette és már nem kerülhetett sor ujabb
megbízatására
sem. Nemrégiben elvesztette
fivérét,
Papp Józsefet, az I P O K elnökét, felesége már régebben
beteg,
mindez
erősen megviselte. Nemrégiben gyengélkedni kezdett, súlyos betegség támadta meg veséjét. Eleinte még bizakodott. azonban állapota egyre súlyosbodott, ugjr, hogy be kellett szállítani
a diagnosztikai klinikára. Ekkor m á r
látszott, hogy vesebaja egyre jobban
megtámadta szervezetét, segiteni már
nem lehet rajta. Rövid szenvedés után
csütörtökre virradóra meghalt. Haiála őszinte részvétet keltett
nemesük
kollégái, a szegedi rendőrség kebelében, hanem mindenütt, ahol ismerték.
Pénteken délután 4 órakor
szentelik
be holttestét a közkórház ravatalozójában. majd a holttestet Makóra szállítják. ahol a családi sírboltban
helyezik nyugalomra. A szegedi rendőrség
testületileg
képviselteti
mását
egyik kiváló tagiának, mindenki »Feri
bácsijának» végtisztességén.

— o O — Kiütött » villamos egy innsgye.
rekef. Csütörtökön délben fél 1 éra
tájban
viÜaniosszerencwMlenség
történt a szinház előtt; a gedoi villamos
elütötte Farkas Árpád 15 éves Dugonics-utca 9. szám alatt lakó iparostanoncok Farkas Árpád jobb
combján
ficaniodást szenvedett. A mentők a sebészeti klinikára vitték. A rendőrség
megindította a nyomozást annak megállapítására. hogy
a
szerencsét'eusr'aért kit terhel a felelősség.

_ A Szecdi
KrjMfku?
Nővér!"
Egyesület nagyböjti
lelkigyakorlaiát
P. Wimmer Anselm szervita atya tart.
ja a fogadalmi templomban. A lelkigyakorlatok március 22-én délután C
érakor kezdődnek és a következő napokon folytatódnak. A befejező szentmise és közős áldozás 25-én lesz a fogadalmi templomban. A r eggel 9 órai
elmélkedés és a szentmise azonban
változatlanul a koronauteai székház
ban marad. Az egyesület tagjai részére iilőheiyék biztosítva vannak, A lelkigyakorlatokon való részvételt minél
nagyobb számban kéri az elnökség.
Továbbá felhívjuk tagjaink szives figyelmét az Anyák Köre és a háztartási alkalmazottak
lelkigyakorlatára,
amelyet március 29. 30. és 31-én a fogadalmi templomban tart dr
Halász
Pál espces-plébános ur
dé'u'án 5
órakor. A közös szenláldozás
április
1-én reggel 6 órakor
lesz Kérjük,
hogy alkalmazottaikat küldjék el
a
lelkigyakorlatokra
nrinél
nagyobb
s7.ámban.
— Serényi Gusztáv gyásza. Jelentettük tegnap, hogy hosszú szenvedés
után meghalt
dr. I s t v á n f f y lstváuné S e r é n y i
Jolán,
Nagyvárad
ny. árvaszéki elnökének felesége. Az
elhunytban Serényi Gusztáv kollégánk,
a kiváló köziró, a »Szabadság» bátor
tollú, nagyképzettségü
főszerkesztője
nővérét gyászolja. Gyászában őszinte
érzéssel áll mellette a magyar
sajtó
minden katonája és bajtársi szeretettel kér részt fájdalmából. Dr. Istvánlfy
Istvánné férjével együtt az összeomlás
után került Szegedre, ahol széles körben tiszteiét vette körül. IIosszu ideje súlyos betegség támadta meg szervezetét, amely most nehéz szenvedés
után végzett veie. Barátai és tisztelőt
kisérik el utolsó útjára,
Budapesten
helyezik holttestét nyugalomra.
— Bizonyitáskiegészitést rendelt cl
a tábla egy bonyolult
hamisfanuzási
perben. S z i k l a i Géza csongrádi volt
városi tisztviselő, aki jelenleg Máiamaros vármegye fegyelmi utón felfüggesztett tisztviselője, akinek neve az
emlékezetes csongrádi
>Bomba-per<böl ismeretes, csütörtökön hanristanuzással vádolva került a szegedi ítélőtábla Elemy-tanácsa elé.
Vádlottként
szerepelt az ügyben Sziklai vadházastársa, K a t ó Jánosné is. Sziklait és
Iíatónét özv. B á r d o s Lajosné csongrádi lakosnak K o v á c s Ferenc és
T a k á c s István ellen inditott rágalmazási bűnügyében tanúként hallgatták ki. Mindkelten vallották és esküjükkel is erősítették, hogy Kovács és
Takács súlyosan
rágalmazó kijelentést tettek Bárdosnéra.
Hivatkoztak
két tanura, akik szintén hallották a
rágalmazó kijelentéseket. A két tanú
kihallgatása
során
bebizonyosodott,
hogy a sértő és rágalmazó kijelentések
nem hangzottak el, ezért Sziklai
és
Katóné ellen hamistanuzás miatt indult meg az eljárás. A szegedi törvényszék bűnösnek mondotta ki őket
a vádbcli bűncselekményben és hamtstanuzásért fejenkint 2 és félévi fegyházbüntetésre Ítélte. A csütörtöki fellebbviteli főtárgyaláson a két
vádlott arra hivatkozott, hogy a két tanú, akiknek vallomása után ellenük a
hamistanuzás miatt eljárás megindult,
nem szavahihető. Erre
vonatkozólag
tanuk kihallgatását kérték. A
tábla
helytadott kérelmüknek és elrendelte a
bizonvitáskiegészitési
eljárás lefolytatását.
— J a v u l a svéd király állapota.
Stockholmból jelentik: Mint
a svéd
sajtó jelenti, Gusztáv király állapota
szabályosan javul. Szerdán közzétett
orvosi jelentés szerint egészségi állapotáról nincs semmi jelenteni való.
— A Légoltalmi Lign «/i'gcdi csoportja máicius 22 én delelőt' 11 óra
kor tartja közgyűlését a
Városháza
közgyűlési termében dr. Páify József
polgármester elnöklete alatt.
A liga
szegedi tagjait és minden érdeklődőt
szívesen lát a vezetőség.
— A TISZA V Í Z Á L L Á S A. A szegcdi rendőrség r é v k a p i l á n j s á g a jelenti: A
Tisza vízállása márei is
10-én reggel 7 órakor 717 cm, hőmérséklete 1 fok Celzius, a levegő
hőmérséklete 3 fok Celzius volt.

H E L M A G Y A * O K 5 Z AT ,
Póntik.
1942 m á r c i u s 20.

fl
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— Elhízott, vérmes, makacs székrekedésre és aranyeres hántalmakra
hajlamos egyéneknek reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes
»Ferenc József« keserűvíz
általában
nagyot jót tesz. mert hashajtó hatása;
biztos, alapos és
rendkívül
enyhe»
Kérdezze meg orvosát I
— Baleset. H o r k i c s Lajosné 63
éves bejárónő
csütörtökön
délután
munkahelyén megcsúszott, eleseit
és
elvesztette eszméletét.
A rpcritök
a
közkórházba vitték, ahol
iriegál'apltották, hogv Horkicsné sa'vos k o p ó
nyaalapi törést szenvedett
— Szeged sz. kir. város
Árverési
Csarnoka 1942. évi március 20. és 21-én
árverést tart, mely alkalommal
az
összes szegedi zálogházaknái 1912. január végéig lejárt és nem
rendezett
tételek kerülnek árverésre. Első nap
délután fél 4-kor ékszerek, másnap ingóságok árvereztetnek.
A
Szombati
nagy forgalomra való tekintettel ajánlatos
a
zálogjegyeket kellő időben
rendezni. Magánosok árverési
véteti
és eladási megbízásait 21-én délig fogadja el az árverési csarnok. Igazgatóság.

ZENE
A Hitler-ifjusáq bécsi rádiócsoporljónak hangversenye
A szegedi német kulturintézet rerfdezésében csütörtökön este a
Városi
Színházban tartotta hangversenyét
a
Hitler-ifjúság bécsi rádiócsoportja A
30 tagu vegveskarbó] és a béttagu kamarazenekarból álló csoport Gottfried
P rei nfa 1 k
vezetésével
Peuerl,
Ilaende),
Othmayr,
Isaac,
Hassler,
Donáti, Mozart,
Di
Lasso. Seandejli és egyéb müveket adott elő.
A rendkívül jól begyakorolt
kórus
előadását a biztos és tiszta hangvétet,
a tökéletesre csiszolt technikai tudás,
a zenei finomságok iránt kifejlett határozott
érzék
jellemzi,
a
kis
zenekart
pedig
tagjainak
muzikalitása és ugyancsak preciz technikai készültsége teszi elsősorban dobogók épessé. Az egészen fiatal
leányokból és fiukból álló kórus
igeit
nagy hatással,
a hallgatóság é l e i k
tetszésnyilvánításától kisérve énekelte
a német kamarnkórusirodalom néhány
finom gyöngyszemét. Különösen nagy
sikert aratott a Heidenröslein, amej lyet meg kellett ismételni.
|
A hangverseny iránt nagy érd"kj Iridés nyilvánult meg, a magyar nemzeti színekkel és a
horogkeresztes
zászlókkal díszített nézőteret egészen
megtöltötte a közönség, amelynek soraiban nagy számmal voltak
képviselve a szegedi német kolónia és
a
környékbeli németség tagjai. A pompás kis kórus és szuggesztív eszközökkel dolgozó dirigense.
Gottfried
Freinfalk sok tapsot kapott a lelkes
hallgatóságtól.
—oOo—

Harmónia hangversenyek
Kedden, Tisza. 8.
Egle

Jernnutti

Rocchi

(hárfa)
W a l f e r Margit (ének)
nagyszabású
együttes hangversenye.
Zongoránál: Antos Kálmán. Jegy D-'lmngyarországnál.
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Szeged sz. kir. város közellátási
hivatala
118—912. k. é. szám.

Z s i r k v o s z t á s !
F. évi március 21-től 31-ig terjedő
időre esedékes zsiradag kiadása a 18.
számú zsirjegyre történik és pedig
síemélyenkinl 22 dkg zsir, vagy 27.5
d k g olvasztani való szalonna.
Polgármester.

a SzVSE—Nagyváradi AC.

SPORT

vasárnapi

u t o l s ó

SXVSE
e l ő k é s z í t é s e

a N a g y v á r a d ellen

I Budapestre Hesser Tibor edző vezetésével.
Toldi játszhat vasárnap

A késő esti órákban láviralot kapott a bzeged Fiala Antaltól, az egyeA piros-kékek, nyugodt hangulat- sület budapesti képviselőjétől. Fiala
ban készülnek a yasarnapi Nagyvárad- Antal táviratában csak annyit közölt,
cl a szerepelleni mei kozesukU'e, hiszen
nincst n hogy Toldii nem tiltották
1
veszteni valójuk. JA vezetőségnek az léstől. Ez azt jelenti , hogy Ipkli vaaz allaspontja, luiyy hátralevő mér- sárnapi szereplése elé nem gonlüll
kőzésekén úgynevezett kísérleti cgyut- semnufélc akadaly, jóllehet, az Sii'lC
teseket jelöl ki, illieívc olyan csapatot, elleni mérkőzésen kiállította a játékamely elsősorban JiataloKbúl áll és vezető.
amelyre jövőre is, alapozni lehet, A
—oO<»—
ísz VM1 már most, pzcrelné megtalálni
azt a csapatot, tamclyikkel jövőre Az SzTK kardversenye
ratjolha}. Ez az együttes ugyanis jul
A siegedíc ieu kívül a Gamma,
összeszokott garu&ura lesz és mega uSl ni a Detektív AC nevezett be
szerzi aZ 1. osziáúu rutint, amely bia Küzdelemre
zony az idény éltjén nagyon hiányzott a piros-kckekpiél. Mint jeleztük,
A vivófdény egyik
legkiemelkevasázuapra is válttizasok várhatók az dőbb eseményének ígérkezik az SzTK
együttes összetetclfeben és értesúlé- vasárnapi
országos III. oszlályu
snnk szerint már nincs sok vitás kardversenye. A küzdelemre a szekérdés a csapat összeállítása ban. Ta- gedieken kívül benevezett Budapestlan csak' az kérdés^ liogy Korányi I I , ről a Gamma, a BSE és a Delektiv
vagy Domonkos Ic^ycn-e a jobbliát- AC. A budapesti gárda nemcsak vived. Ilyen körülmények között cz a vőt, hanem nagy mezőnyt is biztosit
valószínű együttes a Nagy varad el- a versenynek, amely éppen ezért az
len:
1
esti órákig elhúzódik. A küzdelmeket
l'ulai—Korányi II.
(Domonkos,, már délelőtt ÍJ órakor megkezdik és
Sajtos 1.—Kalocsay, Varga, Sebők 111. a döntőkre a jelek szerint délután 5
—Nyerges, Borbély 1-, Tihanyi, Bor- órakor kerül sor. A versenyt a HTSE
vívótermében (Zsólcr-ház, II. emebely 11, tlalasi.
ila tényleg ez: az együttes játszik let) rendezik meg.
vasárnap a NAC| ellen, akkor a Szol—oQo—•
nokon Szerepelt csapatból
kimarad
Bakos cs esetleg „Domonkos.
X Az alföldi kerület pártolja n
A SzVSE nymípdtságával tisztában Szeged kérelmét az OSK-nál. Jelenvan a Nagyvárad! is, mert ezen a tettük, bogy a Szeged panasszal formérkőzésen csak ők, kizárólag ők dult az OSK-hoz a vigalmi adó felveszthetnek. A piros-kékek ebben a emelése miatt. A piros-fehérek a kétudatban fognak a pályára lépni, ép- relmei az alföldi kerület utján terpen ezért szép és nivos mérkőzésre jesztenék fel az OSK-hoz. Martonosi
van kilátása a közönségnek.
József ügyvezető pártoló javaslattal
A SzVSE csütörtökön délután tar- továbbította a kérelmet Budapestre.
totta szokásos kétkapusedzését, ezut
X A SzEAC szombaton és vasárial egymás ellen játszollak a piros- nap rendezi meg Szeged város asztali
kékek. Az edzés megfelelt a kivána;
teniszbajnokságait. A bajnoki küzdelniaknak.
mekkel
kapcsolatban
bemutatóverÚjság még a SzV'SÉ-ben az, hogy senyt tart az országos
válogatott
Kecskés, aki a napokban távozott el együttes, amely vitéz dr. Bánkuthy
Szegedről, esetleg hamarosan vissza- I.ászló. a szövetség ügyvezető-elnöke
tér együtteséhez, vasárnapi szerepel- vezet Szegedre.
tetéséről azonban természetesen legX A rsongrádi birkózók óvása a
feljebb a második garnitúrában ie- SzVSE ellen. Kádár Mihály, a Csonhot szó.
grádi Levente Egyesület elnöke ter•
jedelmes beadványt intézett
Kádár
A SzVSE—Nagyvárad NB I. osz- Sándorhoz, az MBSz déli ügyvezetőtályú, valamint a Postás—JIMIE és jéhez. A beadványban nem másról
•> SzVSE II.—Magyarkanizsa I. oszt«. van szó, mint arról, hogy a csongrádi
iyu nrontőrbajnoki mérkőzés jegyeit
egyesület megóvja a Szegeden, a
••lovétcli kedvezménnyel szombat es- SzVSE ellen 1:6 arányban elvesztett
'e 7 óráig árusítja a Délmagyarország birkozócsapatbajnoki mérkőzéséi. Kádár Mihálv óvását többek között a
j- gy irodája.
rendezés körüli hibákra, a mérlegelés
—oOo—'
elégtelenségére és bírói tévedésekre
alapozza. Az óvás elé nagy érdeklőAz Újpest reméli,
déssel néznek a déli birkozókörökhen.

K e c s k é s v.ssaaiév

Sxegedre?

hogy a Szeged elleni
mérkőzéssel megszűnik
pontveszteségsorozata

Szegedi sportkörökben nagy érdeklődéssel várjók a Szeged összetételét az Újpest ellen. Ebben a kérdésben nem tudott határozott választ
adni a vezetőség. Teljesen bizonytalan az összetétel, nemcsak
azért,
inert Toldi fegyelmi Ítéletéről
még
nincsen tudomása, hanem azért is,
inert Kalmár sérült, de más posztok
körül sem talál egyelőre megnyugtató
megoldást. Ennek ellenére setn tap.isztalható semmiféle idegesség a
piros-fehéreknél, mert a Szeged mindig
jól játszott az Újpest ellen.
A piros-fehérek csütörtökön délután az eredeti tervtől eltérően, nem
nz SzTK-pályán, hanem az ujszegedi
sporttelepen tartották erőnléti edzésüket. l'.nnck nz volt nz oka, hogy a
llunyadi-téri pálya igen nehéz különböző gyakorlatok elvégzésére és a
játékosok esetleg kifáradtak
volna,
mintahogyan a szerdai tréningmeocs
lilán is érezték a ragadós sarat.
A eonat vasárnau reggel utazik

I.

mérkőzés

jegyei

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Lanyha volt a budapesti értéktőzsde irányzata cs az árak nyugodt hangulat mellett általában olcsóbbodtak. Az üzletidő folyamán a kínálat a piac egész
területén fokozódott és a kezdeti tartózkodás miatt mind alacsonyabb árak
kerültek felszínre. Végeredményben a
Kőszén 18.—, Fegyver 9.—, Magyar
Cukor 7.—, Rima 6.—, Bauxit pedig
5— pengővel olcsóbbodott. Az általános irányzattól eltérően a Leszámítoló
Bank 2
pengővel javította meg ár*"
folyamát.
Zürichi devizazárlat. Páris 9.57,
London 17.26, Newyork 431.—, Rrüszszol 69.—, Amszterdam 229.—. Berlin
172.55, Szófia 5.25, Bukarest 2.25.

a

J e g y i r o d á b a n .

A Magyar Nemzeti Bank valutaárs
folyamai. Szlovák kor. 11.45—11.75, lej
1.95-2.05, lira 17.40—17.90, svájci tr.
79.60—80.60, svéd kor. 81.70—82.Ai.
Budapesti gabonatőzsde hivatalét
árjegyzése. Buza 81 kg-on felül 31.50,
80 kg-on felül 31.—, 78 kg-os 30.- P.
Rozs szokvány 71 kg-os 28.—, kélsz©res 28.—. Takarmányárpa 65 kg. Budapest 24.50, Szeged 24 30, Zab 41
kg-os Budapest 26.50, Szeged 26.5U,
Tengeri csöves 17.10, szemes 21.60.
A budapesti terménytőzsdén az ösz®
szes terménycikkek árai változatlanok*
Csikágói terményfözsdezáxlat Buza
alig tartott. Máj. 126 hétnyolcad—127,
jul. 128.75—hétnyolcad, szept. 130 háromnyolcad—fél. Tengeri alig tartott,
Máj. 87 háromnyolcad, jul. 89.75, szept,
91.75. Rozs lanyha. Máj. 78 háromnyoL
end, jul. Sl háromnyolcad, szept. 84.

El a d ö

14—15 éveg
ház, pincés. 8. 3. 4 szobás lakásokkal piacnál
főúton. 55000 P Nagy
tidzfeikcK, csnfödíi üzletes ház. lakásokkal
űztetek és raktárakkal,
es bérházait, ipar- nagv forgalm" piáénál saját kerékpárral felBelvárosi, vétetik a Délmagyariciepeh, szeiib és 56 000 P
kiadóhivatalászép. emeletes ház 5 ország
szántó birtokok
szohás. komfortos. 3 és ban.
Háztelek 20 méter utca- 1 szobás lakásokkal,
fronttal, egvetemnél 15 kerttel. 68 000 P BelM UNKAJKÖZVET1TE3
városi. mnga«tölds7.in- Munkát kaphatnak al
ezer H. Háztelek vix
tes ház, pineés fürdő- Hatósági Munkaközvevillannval
KAlvária
szobás lakásokkal, eme- títő utján (Mércy utca
templomnál
5000 P
Adómentes családi há* ietépitésre alkalmas. 39 és Mars tér sarok, te2 szobás.
Felsővé ra éves adómentes részen
lefon: 19-73): Férfiak:
75.000 P Szép emeletééi 1 fémcsiszoló helyben,
son 10000 P. Adómentes
esaládi ház 2
Szobás bérház 6 lakással, für- 1 kommenciós kovács
dőszobás. kertes, alsó
Rokuson. 12.000 P. Körvidékre, 3 lakatos helyntnn 2 szobás ház, épít- városi kőrútnál. 90.001 ben, 2 bádogos helvben
Belváros legszebb ós vidéken. 1 vasöntő
kezésre Alkalmas utcai P
telekkel 14.000 P. Adó- részén emeletes bérház helyben, 1 géplakatos
mentes 2 szobás, fürdő- 2. 3. 4 szobás komfor- helyben, 1 autószerelő
tos lakásokkal 1000(0 I helyben, 1 üveges helyszobás és 1 szobás In
P. Belváros legszebb ben, 2 asztalos helyben,
kás. kertes, Kálváriatemplomnál. 16.500 P. részén adómentes, hét- 1 kádár helyben, 2 autó
Magasföldszintes hál 3 emeletes modern bér- karoszszéria
javitó
szobás. 3x1 szobás la- ház komfortos lakáhelyben,
2
bognár
vikással. felsővárosi kői sokkal 160 000 P. Foga
déken,
1
kárpitos
helyútnál 18.000 P.
Adó- dalmi templomnál mn
ben, 2 kötél fonó vidémentes emeletes ház dern bérház, komfortos ken, 1 cipész helyben,
lakásokkal, nagv bér- 3 fodrász helyben és
öztettel. fürdőszobás lakás és kert, kaszárnyá- iöveüetemmel 20OOOO P. vidéken, 2 napszámos
nál. 22.000 P Emele- Ovíimftlesöa. szöllő és (fiatal) helyben, 1 kites jó ház. kőrútnál. 5 szántó, tanvás birtokok futó helyben, 1 kocsis
átka Imi vételek.
lakással, nagv kerttel,
helyben, 8 szöllőmun24 000 P. Családi ház.
kás helvben, 1 gazda2x2 szobás lakás, nagy
sági kocsis helvben, t
gyümölcsös, kert. víz.
gazdasági
mindenes
vfllairv, köves utca 28 K. M. ingatlanirodánál helvben. — Nők:
l
ezer P Adómentes esa- Horthv
Miklós n. t fehérnemű varrónő helv
ládi ház 3 szobás, für- (Kultúrpalotánál.)
ben, 4 vnrrólánv helvdőszobás. kerté*. Mnrs
ben, 4 fodrásznő helytér közelében 26 t*XJ P
ben é.s vidéken, 15 minEmeletes bérház 6 ladenes, 3 mindenes főkással, kőrútnál.
viz,
z/inö. 6 bcjfcírónö. —
villannval
32900 P.
ranonehelyek:
1 nsztrv .
Lakótárs
kerestetik
—
Adómenfes ház 4 lakással. nagy ipartelepnek ! csinosan bútorozott szo- los. t bognár, 2 szabó,
alkalmas telekkel, köz. bába, ellátással is. Bol- 2 pék. 1 szobafestő, 1
mfires. Mars térnél. 32 dogasszony sugárut 13. varrólánv.
ezer P. 8arokház ven.
dérlővel. nagv termekN
kel. kerttel 40.000 P
Nagy emeletes bérház
Egy jó állapotban lévő
jókarban. 10 lakásén!, Belvárosban kisebb üztrencskó és felöltő (14
—16 éves fiuknak) elrmgv
bérjövedelemmel lethelyiséget átvennék.
adó. Kölcsey u. 10, I.
közműves. 40.000 P Kel- >Öskereszlény« jeligére
em. 9 sz.
város legszebb részen a kiadóba.
nagv ház lebontásra és
építkezésre
alkalmas,
Vennék jó állapotban
nagv telek. 42.000 P
levő stelázsit, 3 m hosz
Adómentes esaládi ház
szn, 2 tn magas, 2 ka4 szobás, fürdőszobás, Lakatos segédet felve- rosszéket, kis asztalkát
főúton, villamosnál. 50 szek. Frischmann, Báró
futószönveget,
«Cipöezer P Szép emeletes Jósika ii. 13.
üzlcD jeligére.
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Eelelős szerkesztő és felelős kiadó*
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kenderkíküiitS, kötélárutryár és meebettiktii báSógjrár
S Z E G E D , A r a d i a t e a 4. s í .

kedvezménnyel

APRÓHIRDETESEK

X Mérkőzéslemondás. A SzFIE
bejelentette az alföldi- kerületnek,
hogy a IIASE ellen vasárnapra kitűzött II. osztálvu bajnoki mérkőzését
lemondja. Ilyen köriiWmények között
a mérkőzés két pontját a honvédcsapat kapja gólarány nélkül. A Bácska
H. elleni I. osztáivn mérkőzésre természetesen kinllanak a felsővárosiak.
X KakuSzi (SzTK) sérült. Jelentettük, hogv Kakuszi, az SzTK válogatott csatára az egyik edzésen megsérült a vállán, de sérülése ellenére
szerepelt az újvidékiek ellen NB III.
osztályú mérkőzésen. A mérkőzés
után kiújultak fájdalmai és az orvosi
vizsgálat, valamint
röntgenfelvétel
esnntrepedést állapított meg a vállában. Ez azt jelenti, hogy Kakuszi szerepeltetéséről cgvelőre kénytelen lemondani az SzTK.
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elővételi
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NB

I

zerkesztőség: Szeged. Kölcsey.otea 10. I. em. — Éjszakai szerkesztőség?
Kálvária-utca 14. _ Kiadóhivatal: Szeged. Aradi utca 8 — Telefon (szerkesztőség és kiadóhivatal és nvomda): 13-06.
Nyomatolt: ABLAKA GYÖRGY körforgogépen Szeged. Kálvária o. 14.
telefon: 10-84. Felelős üzemvezető: Ablaka István.

