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KER ESZTENY

Á CharLovnál bekerített bolsevista erők nagyrészét megsemmisítették — Tunéziában
nem sikerült a MareNvcnal ellen intézett egésznapos brit támadás — Hét amerikai
bombázót lelőttek a csütörtökön négy izben megkísérelt német területek elleni légitámadásnál

Clodlos istanUuSbo érkezei! - Eöen a szovlef-amerikai
viszony iavitűsán fáradozik WastiingtonDan

Őreitől délre a szovjet csapatok
szerdán nagv gyalogos és páncélos
erőkkel széles arcvonalon újból támadtak. A sok hullámban inditott tá-

madások csapataink megrendithetetlen
ellenállásán összeomlottak. A légi crö
által kiválóan támogatott némot csapatok súlyos veszteségeket okoztak az
ellenségnek. Ezekben a harcokban 116
bolsevista páncélost megsemmisítettek.
— Az Ilmen-tótól délre sem sikerült az ellenségnek állásaink ellen intézett támadásai.
— A tunéziai arcvonalon folyó belyi harcok során a német és olasz csapatok foglyokat ejtettek. Déltunéziai
arcvonalunk ellen intézett erős ellenséges gyalogsági támadások az ellenség súlyos veszteségei közepette meghiúsultak. A légi erő nagy erőkkel
avatkozott bele az elháritó harcokba.
— Német vadászrepülőgépek a földközitengeri tér fölött öt ellenséges repülőgépet — közöttük négy torpedóvető repülőgépet _ lőttek le. (MTD
(MTI)

Meolrusult szov ; et tehermentesítő támadások

noksága a súlyos veszteségek' miatt
szerdán az esti órákban beszüntette
támadásait,
amelyek
egyébként
páncélos támogatás nélkül folyték

Meghiúsult a Maret-vona! elleni
egész napos brit támadás
hadosztály egész nap nagy gyalogsági erőkkel
fámadott,
támadása
azonban az egész vonalon
meghiúsult. A britek súlyos veszteséget
szenvedtek halottakban és foglyokban. A 8. brit' hadseree főnarancs-

le. Minthogy a britek a tengerpart
vidékén ujabb erősítéseket vontak
össze, számítani
lehet a brit akció
folytatására.
(MTI)

Német cáfolat
szovjet híresztelésekre
Berlin, március 18 A Német TI
értesülése szerint légből kapottak
azok a legutóbbi időben terjesztett
szovjet híresztelések, amelyek Taganlog vidékén meghiúsított német elö-etörésekről és a petsamói szovjet támadó hadműveletekről szóltak.
Német
részről csak annyit állapítanak meg.
hogy mind a két emlttett arcvonalszakaszon a szokásos felderítő tevékenységen kivül a legutóbbi napokban
semmiféle lér.veges harci tevékenység
nem volt. (MTI)

Négy meghiúsított amerikai
kísérlet
Berlin, tnárcis 18. Miut a Német
TI értesül, az Angliában állomái-o/.ó
észBkamerikai
légierű
csütörtökön
a déli órák folyamán
négyszer kísérelte meg,
hogy nappal megtámadja a német birodalom
területéi,
azonban
ismét
súlyos
vereséget
szenvedett. Négymotoros bombázókból álló ellenséges köteléket, amely

légitámadási

14 óra 30 perc tájban repült bc a
tenger felett, német vadászrepülők
széjjelszórtak. Csak egyes ellenséges repülőgépeknek sikerült a heves légi harcok alatt bombáikat az
északnyugati uémet partvidék
felett találomra ledobni.
Az eddigi
jelentések szerint az amerikaiak hét
bombázógépet vesztettek. (MTI)

Amerikai hetilap
Eden tárgyalásainak problémájáról
Stockholm, március 18. A Német
TI jelenti: A Time északamerikai
hetilap Eden washingtoni látogatásával kapcsolatban
megállapítja,
bogy az Eden és az északamerikai
államférfiak
között megtárgyalandó kérdések
közül a legfontosabb
legkritikusabb az Egyesült-Államok
és a Szovjetunió
közötti kapcsolatok rendezése.
Abban az esetben,
ha Eden
Washingtout
anélkül
hagyja el, hogy az angol—amerikai—szovjet
kapcsolotok ügyében

Berlin, márdus 18. A Nemzetközi kek támadó mozdulatait Kurszktól nyuTájél<07tató Iroda jelenti a keleti arc- gatra és északnyugatra. A középső
vonal helyzetéről:
arcvonal többi részén szerdán emlités— Napokig tartó előkészületek után re méltó harci tevékenység nem volt.
V bolsevisták szerdán Őreitől délnyu-,'
Az Tlmen-tó barcteniletén a szovgatra, délre és délkeletre nagyszabású jet csapatok szerdán már csak Sztafigyelemreméltó
műveletbe
fostak, raja Russza mellett folytatták tömegamelybe nacyohb erősítéseket vontak támadásaikat. Ezrednyi erővel nv«!e
be a szomszédos szakaszokról Erőfe- izben rohantak a német vonalak eilen.
szítéseik célja az volt, hogy a mellék- próbálkozásuk azonban meghiusutt. A
nrcvonalon támadásaik újrakezdésével rémet kötelékek talpalatnyi földet sem
a déli szárnyon tehermentesítsék ma- adtak fel a fearcvonaíbók * Erős repügnkat a német hadmiiveletek óriási lőkötelókek a hajnali szürkületig a
nyomásától. Kétségbeesett fáradozá- már jelentősen meggyengült bolsevis- megállapodást ért volna el, ugy útsaik azonban teljesen meghiúsultak. A ta támadó hullámokban igen sulvos ját meghiúsultnak
lehet
tekinteni.
német csapatok letörték n bolsevistá- veszteségeket okoztak. A német légi i Mióta. Szovjetoroszország az Egyekat. A hadsereg kötelékei 77 bolsevis- fegyvernem a szövetséges vadászokkal
sült-Államok nem várt szövetségese
ta páncélost semmisítettek meg, a
együtt 56 szovie.t gépet lőtt le.
lett,
Washington bátortalan módon
tarepülök "9 harckocsi! romboltok
A keleti arcvonalon szerdán négy
yekszik
azon, bogy
„nagyobb
szét. A bolsevisták akciója semmikén német gép veszett el (MTI)
plomáciai
bonyodalmat" megkeaem tudta hátráltatni a német kötelé5mt.iÖn. (MTI)
Ma — hangsúlyozza a Time — a
Megindult Montgomery támadása
következő tényekkel kell szembeBerlin, március 18. A Nemzetközi nisz délkeleti Vészén. E köto'ékek nézni;
Tájékoztató Iroda a
következőket felvonulását már jóideje figyelem1. Szov.icforosTországnnk' a békejelenti az észokafrikai
harcokról: mel kisérték, igy nem érte váratla- értekezleten éppen olyan
hangos
'A brit 8. hadsereg
jelentős részei nul a német csapatokat, az előretö- szara lesz. mint Nagybritánniának.
kedden este frontális támadásra in- rés. amely esetleg nagyszabású tá2. A moszkvai kommunizmnrí az
dultak Rommel csapatai ellen Tu- madás bevezetője lesz. ( M T I )
angol éé* amerikai nép
többsége

Berlin, március 18. A Nemzetközi
Tájékoztató Iroda jelenti az. északafrikai arcvonal helyzetéről
Mint várható volt a Maret-vonal
©lötti terepen
csütörtökön
ismét
élénk harcok folvtak.
Az 5L brit

P
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\ nemet támadások mindenütt elérték
kitűzött céljukat

Berlin, március 18. A német véderő
főparancsnoksága közli:
A Charkov cs a Kurszktól északnyugatra elteruJő vidék közötti egész
harci szakaszon a hadsereg és a fegyveres SS hadosztályai kelet felé támadnak. Csapataink az ellenség elkeseredett védekezése és a rossz talajviszonyok ellenére mindennap elérik kitűzőit támadási céljaikat, kivetik a
bolsevista csapatokat mindig újonnan
berendezett állásajkból és a légi erővel együtt a legsúlyosabb veszteségeket okozzák nekik. A Charkovtól délkeletre bekerített ellenséges erőket
majdnem kivétel nélkül megsemmisítettük. A bolsevisták harcbavetési kísérletei véres veszteségek közepette
meghiúsullak.

!

gyülöli és fél tőle.
3. A demokráciáknak meg kell falálnok a módot cs utat arra, bogy,
Szovjetoroszországgal
a
háboru
utáni időben békében éljenek, ellenkező esetben fel kell készülniök
uj
világháborúra,
(MTI)

Eden és Litvinov tanácskozása
Genf, márcitís 18. A Német TT
jelenti: Newyorkból jelentik: E á ' n
és Litvinov
találkozása u l á p
a
szovjet nagykövetség felhatalmazta
a Szovjet Távirati Irodát
annak
közlésére, hogy Eden
Litvinowal
ugyanazokat a problémákat beszélte meg, amelyeket az északamerikai
kormánnyal megvitatott. (MTI)
Genf, március 18.
A Német T I
jelenti: Washingtonból jelentik: A
Newyork Herald Tribüné washingtoni tudósítója Eden
wnshinztoni
látogatásával kapcsolatban azt Írja, az egész világ tudja, hogy a
szovjet—brit szövetség
lényegesen
szorosabb, miut a szovjet és az
amerikai kormány kapcsolatai.
(MTI)

A Wilhelmstrasse magjegyzései
Saradzsoglu nyilatkozatához
Berlin, március 18. A Saradzsoglu
török miniszterelnök és külügyminiszter által legutóbb adott Interjúhoz fűzött megjegyzések berlini' megfigyelő
körökben annyival erösebb érdeklődést keltettek, mert nem nélkülöznek
minden birálatot. Már hosszú ideié alia

lehetett Törőkország részéről más politikai megnyilvánulást látni, illetve
államférfiai részéről másirányu nyilatkozatot hallani, mint olyant, amelv
a német—török barátsági megállapodásnak ilyen vagv olyan formában
tőrtént értelmtzésére] állott kancao-

Magyar diplomaták
autókarambolja Bukarestben

akik a cukorrépa kőtelező termelését
elrendelő kormányrendelet értelmében
nem kötelesei cukorrépát termelni, de
arra mégis hajlandók, az általuk beIáiba*. Erre irányul ez alkalommal is
szállított teljes répamennyiség után a
% Wilbetmstrassc illetékes körei álmegállapítandó
répaáron felül toEgy halott, három sebesült
lásfoglalásának egy része, mert ezútvábbi 10 százalék prémiumban részetal is nyomatékosan aláhúzzák azokat
Bukarest, március 18. Tragikus ki- autóbusznak, amelyet álló helyzetéből süljenek. Azokat, akik az idézett rena fejtegetéseket, amelyeden Sara(tzsoglu maga ezt a megálmodást és menetelű gépkocsiszerencsétlenség tör- tiz méterre sodort el. A gépkocsit ve- delet szerint kötelesek cukorrépát tera török—angol szerződést idézte. Hoz- tént csütörtökön az esti órákban Bu- zető Nagy Emil követségi titkárnak melni és a rendelet szerint kötelező
amelyet mellébe fúródott a kormánykerék, ezen- területen felül nagyobb területeken
záfűzte, hogy mtnd a két megállapodó karestben. Egy gépkocsi,
titkár kívül fején sérült meg súlyosan ugy, termelnek cukorgyár részére cukorréfél Tőrökország területi védelmének N a g y Emil magyar követségi
1
megerősítésére törekedett — s ezt a vezetett és amelyben raj a kivül még hogy röviddel kórházba szállítása után pát, a többletterületröl beszállított rémegállapítást német részről most is T a r n a y István külügyminiszteri fo- meghalt. Zseltvay bordarepedést szen- pamennyiség után szintén 10 százalék
nyomatékosan és mt^értően aláhúzzák. galmazó és Z s e l t v a y Tibor lap- vedett, Tarnay homlokán sérült meg prémium illeti meg.
szerkesztő, valamint Nagv Emil so- könnyebben, a sofőr súlyosan megse
Az érdekképviseleti megállapodásEzzel szemben azonban már Sara- főrje ültek, a sikos uto
megcsúszott besült, életben maradásához nincs re- sal kapcsolatos egyes kérdések szabán
őesogluntk az interjúban az adanai
és teljes erővel nekivágödott egy álló mény. (MII)
lyozása tárgyában a kormány rendetörök-brit megállapodás céljáról kiletei ad ki, amelyet a pénteki hivataadott közlésre való hivatkozása a
los lap közöl. A rendelet a hasonló
Wllbelmsllrassen Wzonyoa vtsszatettárgyban az előző években kiadott ren*»é«tt váltott ki. Nehezményezi ugyanis
delkezések mellett egyben kiegészíti
a Wilhelmstrasse, hogy az említett
azt a mult év nyarán megjelent renadanai közléssel szemben Saradzsoglu
deletet, amely egyéb ipari növények
most módosította
az
álláspontját,
kötelező termelése mellett a cukorrépa
amennyiben rámutat arra a hasonlókötelező termelését is előírja.
ságra, amely Nagybritannia éa az
Budapest, március 18. A Magyar tékig fokozzuk.
arab világ érdekei között van.
A kormányrendelet előírja, hogy
Országos Tudósító jelenti: A MÉP
Krúdy Ferenc nagy tapssal fogadott
Ezeknek az érdekeknek ilyen azo- agrárcsoportja csütörtökön a kora dél- előadásához elsőnek
S z á s z Lajos minden gazdálkodó, aki as 1912. évben
nosítását az illetékes berlini körök az- utáni órákban M a y e r János elnök- közellátásügyi miniszter szólt hozzá, akár szerződés alapján, akár szerző,
zal a figyelemre méltó módon teftt bírá- telével ülést tartott. Az ülés iránt majd beható vita indult meg. Az ag- dés nélkül, cukorgyár, szeszgyár vagy
lattal utasítják vissza, hogy a török mi- rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult rárcsoport mindvégig feszült érdeklő- más részére cukorrépát termelt, köteniszterelnök ilyen értelmű nyilatkoza- meg. Az elnöki megnyitó után Krúdy déssel kisért ülésezése az esti órákig les a folyó évben legalább olyan nagytával olyan meggyőződésének kíván ki- Ferenc, a képviselőház alelnöke tar- tartott. Ekkor már igen élénk klub- ságú területen cukorgyár vagy szesztermelni,
iejezést adni, amely egyezik ugyan a* tott mindvégig feszült érdeklődéssel élet volt a párt helyiségeiben és a párt gyár részére cukorrépát
angol részről kifelé hangoztatni szo- kisért előadást az árkérdésrő|. Azt törvényhozó tagjai igen nagy szám- amely megfelel az 15)41. vagy 1942. évi
kott állásponttal, amellyel azonban a ajánlotta, hogy a párt agrárcsoportja ban voltak együtt. A klubban megje- legnagyobb szerződésszerinti, illetőleg
bevetett területnek. Kimondja továbgyakorlatban as angol politika hommost megalakuló ipari és kereske- lent K á l l a y Miklós miniszterelnök,
bá, hogy cukorrépát általában esak culokegyenest ellen télben Ali.
delmi blokkal a szóban levő kérdések R a d o c s a y
László igazságügy-miEz a politika ugyanis nyilvánvalóan alapos megtárgyalása végett összeül- nisa'er, T ő r s Tibor, a képviselőház korgyártás vagy szeszgyárba céljára
mr, arab népek területeinek minél erö- ve, részletes munkát fejtsen ki és a alelnöke. G e r g e l v f f y András bel- szabad felhasználni, minden más ipari
sebb saétforgáesoláaára irányul, hogy lesziirt közös vélemény és állásfogla- ügyi államtitkár, K ö l c s e y István, a vagy egyéb célra csak a pénzügymiezáltal minél könnyebbé tegye a saját lás mellett támogassa a kormányza- párt alelnöke. A kormány tagjai és a niszter előzetes engedélyével.
A pénteken megjelenő kormányrenbefolyásának lehetőségét.
tot a harmonikus és stabil árrendszer törvényhozók
csoportokba verődve,
Ilyen és hasonló megokolások alap- kiépítésére Irányuló rendkívül fontos élénk eszmecsere keretében foglalkoz- deletben foglaltak végrehajtása tárpénzügyján végül határozottan elutnsKó poll munkájában. Szükség van arra Is, tak az időszerű kérdésekkel és 11 gyában egyidejűleg kiadót
miniszteri rendelet elrendeli, bogy
ti kai álláspontot foglalnak el az inter- hogy a mai rendkívüli nemzeti erőki- óráig maradtak együtt. (MTI)
mindazok, akik az emiitett kormányjúban megnyilvánult említett felfogás- fejtést gazdaságilag a maximális mérrendelet hatálybalépése előtt
valasal szemben. Az Illetékes körök ngyanmely gazdálkodóval a folyó évra cuis végezetül Saradzsogluval szemben
korrépa termelésére szerződést kötöthatározottan kifejezésre juttatják azt
tek, kötelesek azt a rendelet megjelenz álláspontot, amelyet a német vénésétől számított 15 nap alatt a pétudelem alatt élő Nagymufti és Rasid el
ügj miniszternek bejelcntenj és a szcr.
Kaillani képviselőnek, akik egyedül
zödéseket jóváhagyás végett a pénzállanak az arab szabadság Igazi talaügyminiszternek bemutatni.
ján, amelyen a tengely is áll és amely
Ez a bejelentési kötelezettség nem
egyedül adja meg az arab szabadság
Pécs, máricus 18.
Zás/lódiszbon
Az értekezlet ntán a Honvédelmi
vonatkozik a cukorgyárakkal éa a
kivívásának • lehetőségét.
várta Pécs városa
vitéz nagyba- miniszter és
kísérlete a rétuteai szeszgyárakkal kötött cukorrépaterme,
ezoni Nagy Vilmos honvédelmi mi- hadikórházat szemlélte meg, majd lési szerződésekre. A nem cukorgyáOodius Istanbulban
niszter, vezérezredest A minisztert a város saociális intézményeit és a rakkal kötött
termelési szerződé*
hUshal, március 18. G1 o d i u s né- és kíséretét csütörtökön délelőtt ki- Dunagőchajózási
Társaság bánya- alapján, vagy termelési szerződés nélmet nagykövet csütörtökön Szófiából leni órakor a városháza bejáratá- telepeit látogatta meg, abol mele- kül termelt cukorrépát csak a pénztotanbulba érkezett. (MTI)
nál a város tisztviselőkara élén dr. gen érdeklődött a bányamunkásság ügyminiszter előzetes engedélye alapEsztergát Lajos
polgármester és munkafeltételei és szociális körül- " n szabad cukor- és szeszgyártáson
dr. Vörös Mihály helyettes polgár- ményei i r á n t Délben a székesegy
vül más célra felhasználni,
mester fogadta. Esztereár polgár- házat és a környékén folyő ásatási
A kormányzat reméli, hogy ag érmester meleg szavakkal üdvözölte munkálatokat, valamint a Hősök képviseleti megállapodás előnyös felx minisztert aki néhány közvetlen emlékmüvének
elhelyezési helyét tételeivel, valamint a két kormányrenSzabadka, március 18. Feltűnést szóval köszönte meg az üdvözlést
delet rendelkezéseivel sikerül a cukortekintette meg.
répa termelését fokozni. (M IT)
keltő letartóztatás tőrtént csütörtöNagy Vilmos miniszter Csütörtök
Nagy Vilmos honvédelmi miniszkön Szabadkán. A királyi ügyészA német flotta Eszakter pécsi
látogatásának célja az, délután először a világhírű Zsolrég utasítására a rendőrség előállíhogy a város mintaszerű szociális nay gyárba hajtatott, majd a vánorvégiában
totta. majd a törvényszék fogházáintézményeinek megszeniléséle kap- rosi téglaégetőkhöz ment abol küStockholm. március 18. A Budaba kisérték Va*s Jóasef szabadkai
eljárással
készülő
csán tanulmányozza a
háborúból lönleges pécsi
pesti Tudósító jelenti: A svéd lapok
szállítmányi vállalkozót. Az IBUSz
visszatérő leszerelt katonáknak
a téglagyártást tekintette meg. A szerint a német flotta jelentős rétett ellene feljelentést, mert 9L000
polgári és gazdasági
életbe való bányavidék érintésével az esti órák- sze Északnorvógiában állomásozik.
pengőről nem tndott elszámolni.
bekapcsolódásának kérdését és ezzel ban a honvédelmi miniszter a Zri Arra lehet számítani, hogy ez a
Az IBUSz-nak háztól-házig gyors kapcsolatbán az állam
által njnsjt- nyi Miklós hadapródiskolát szemáruforgalmát látta el és ilyen mi- hntó támogatásnak a lehetőségeit. lélte meg. Este szflkkörii vacsorán flotta rövidcsen erőteljes tevékenységet kezd
nemcsak a szövetségenőségben megbízása volt aa ntánA városházán tartott értekezleten vett részt. A pénteki nap folyamon sek, hanem a murmanszbba hal idő
vételos küldemények értékének beez a gyakorlati
hadigondozási a miniszter a megyében tesz láto- hajókaravánok ellen az Észak Athajtására. Már a mnlt év novembeprobléma
volt
a
megbeszélések gatást, majd visszautazik a fővá- lanti-ójüeánon ia. (MTD
rében nehézségek
mutatkoztak az
rosba. (MTI)
anyaga.
elszámolás körül, akkor a megbtza
Zuak«r»sked«l*m
tását meg is vonták. A vállalat
Gibraltárban
azóta tőbhizben sürgette as elszáMadrid,
márcins 18. A Némel T l
molást Vaes mindig meg is Ígérte,
jelenti:
Alsrecirasból
jelentik, hogy;
de sohasem teljesítette.
a
gibraltári
állapotok
mindinkább'
Erre megtették ellene a büntető
tűrhetetlenné vállnak. A cukor- éa
feljelentést ős a szabadkai ügyészdohányszükséglet
annyira égetővé
ség vádiratot is készitett
ellene.
Budapest, március 18. A Magyar Cu- gára nem állapítja meg a cukorrépa
vált,
hogy
ez
nagyarányú
zugkereeMárcius 21-re már ki is tűzték a korrépatermelők Országos Szövetsége átvételi árát, csupán a természetbeni
A!
fő tárgyalást
időközben
azonban és a Magyar Cukorgyárosok Országos szolgáltatásokat, amelyek azonosak nz kedrlem kialakulására vezetett
hatóságok
most
erélyes
ellenintéfflelőző
éyekben
megállapított
feltéteEgyesülete
között
a
kormány
hozzája
foglalási ügyből
kifolyóan végrOhajtáai sikkasztás gyannja is fel- ruíásával az 1943. évben termelendő lekkel. Az á'vételi árakat egy legké- kedéseket léptettek élethe. A matcukorrépára vonatkozóan érdekképvi- sőbb szeptember 10-ig a két érdekkép- rózok és katonák lopásai
annvlrai
merült Vass ellen és igy vált szükseleti megállapodás, jött létre. A meg- viselet által megkötendő ujabb tnegál elszaporodtak,
bogy
a
rendőrség
ségesé a letartóztatása. Vass élénk állapodás általában at előző évekhez lapodás szabályozza majd.
minden házat és váró-negyedet
a
. szerepet játszott Szabadka társas- basonlóan szabályozza a cukorrépa
A cukorrépa'ermelés fokozása ér
ellenőrzés alatt
életében. ezért letárt Áztató sa nagy átvételi feltételeit A msgá'lapodás a dekéber á kormány hozzájárult ahhoz legmesszebbmenő
táltnnéré keltát* (MIT)
cukorrépa termelők kifejezett kiváasá-' hegy mindazok a cukorréDatertn t] Ők,
d e l m
a g y a r o r s z á g
P É N T E K , 1943. március 19.

Beható vita a MÉP agrárcsoportjában
az árkérdésról

Nflgq Vilmos honvédelmi miniszter
látogatása Pécsett

E

Félti nést keltő letartóztatás
Szabadkán

Köielexővé
a cukorrépa

tették

termeléséi

tart-OaH

ta a tudat, hogy mindaz,' d f i t m a g y a r o r s z a f .
Serédi hercegprímás beszéde szörnyű
amit szívszorongva látunk, a világ- P É N T E K , 1943. március 19.
uralomra vágyó sátán pokoli munDe — fejtegeti tovább a püspök
az emberi következetlenségről kája.
— nem kell elcsüggedni.
Krisztus
Budapest, március 18. A Szent
Jstván Társulat csütörtök délelőtt
tartotta közgyűlését székháza dísztermében. A közgyűlésen nagyszá• n t és előkelő közönség jelent meg,
melynek soraiban
ott volt a magyar katolikus közélet számos egyházi és világi kiválósága.
Erdőst
Károly alelnök megnyitója
után
Serédi
Jusztinián biboros-hercegprimás,
a
társulat
fővéduöke
mondott beszédet.
—• Akármeddig él is az ember itt
B földön — mondotta többek között
* hercegprímás —, szellemi és erkölcsi vonatkozásban sohasem lesz
készen, másszóval sohasem jut el a
tökéletességre, mert a bűn következtében
elhomályosodott értelme
gyarló az
igazságoknak elméleti
megismerésében, a rosszra hajlandó
akarata pedig tunya azoknak gyakorlati követésében. Ennek a gyarlóságnak és tunyaságnak kell tulajdonítanunk korunknak egyik nagyon általános hibáját, a követhetetlenséget is. Ezért az ember elméíeti és gyakorlati
következetlenségeire kívánok nagy vonásokban rámutatni.
— Mennyi következetlenséget tómüvelése
terén,
gmikor megfelelő szellemi felkészültség nélkül tudatlan emberek
olyan bátran hozzá mernek nyúlni
• legsúlyosabb tudományos problémákhoz. Az értelemre és az akaratra
gyakorolt
gátló
befolyások
miatt
temérdek
következetlenség
v a n a művészet, különböző
ágaiban
is, hogyha nem az esztétikai szép
ós az erkölcsi jó az irányadó, hanem az ízléstelen divat, amely azért
ér el tömegsikert, mert kevés ember meri őszinte kritikával,
megállapítani
és bátran meg is mondani,
Hogy a kérdéses
műalkotás
nem
szép.
f ű n k a tudomány

— A z emberek magán- 'és társa'éal.mi életében mérhetetlen sok következetlenséggel
találkozunk.
A
közélet bel- és külpolitikai
viszonylatban még inkább tele van következetlenséggel, mert az elhatározások és cselekvések rugója igen sokszor nem az igazság, hanem az érdek. Valóban, bár a közületek rendszerint a többségi elv alapján fejezik ki akaratukat, mégis nem egyszer nagy következetlenséggel engegedik vagy tűrik, hogy törpe kisebbség ragadja magához az irányítást vagy a hatalmat
és a n a g y
többség igazodik a kisebbség akararatához. A következetlenség miatt
látunk embereket, akik már szinte
valamennyi és egymással homlokegyenest ellentétes politikai pártot
egyforma lelkesedéssel kiszolgálták.
Látunk létrejönni és felbomlani szövetségeket a nemzetek között, úgyhogy megbékülnek
egymással
és
halálos ellenségekké lesznek,
azok.

Belvárosi Mozi
Pénteken utoljára
Müsortorlódás miatt csak 1 napig!

nevess szeress
Operettfilm fülbemászó muzsikával
Főszereplők:

Joh. Heesiers és Komár Dóra
3, 5, 7 órakor

d

A hét eseménye szombattól:
meghagyta tanítványainak, hogy az
ilyen nehézségek között erősítsék meg
híveiket. Mint apostolutód, a püspök
három dolgot ajánl híveinek: Higyjenek Istenben, szeressék Istent és
szolgálják az Istent.
a testvéri finn nép szabad' Ezeknek a pontoknak részletes,
ságharcának gigantikus filmemelkedett hangú kifejtése utón Czajepik püspök visszapillantást vetett az
Nagyobb, izgalmasabb, mint
első világháborúra és annak szomoa G. P. U. volt.
rú következményeire, majd ezeket
belvárosi
mondotta:
— Ma még az akkorinál is veszedelmesebb időket élünk. Az emberi- moly kitartása. Küzdjétek le a bajok
ség történelme nem jegyzett fel még a okozta keserűséget és tartsatok ki a
mainál véresebb, embertelenebb, ke- rend és a magyar hűség mellett! Érgyetlenebb harcokat és szenvedése- demeljétek ki a gyűlöletnek is paranket. Minden józanul gondolkodó em- csolni tudó mennyei Atya kegyelmét
hittel,
ragaszkodó
— Magyar szabadságharcunk ide- ber tudja és vallja, hogy katonáink tántoríthatatlan
vitézségén
kivül
ketlő
mentheti
meg
szeretettel
és
gondviselő
Istenünk
jén sok nemzet szimpátiája melletnemzetünket: az Isten kegyelmes se- iránt való hűséges ragaszkodástóktünk volt, de azért egyik sem áldoz- gítsége és mindnyájunk hősies, kokal.
ta fel magát érettünk.
— Talán legtöbb következetlenséget tapasztalunk az emberek között
a hit- és erkölcs terén. Nem elég,
ha értelmünkkel csupán
ismerjük
az erkölcsi törvényeket, banem hozzá kell járulnia akaratunknak, hogy
azokat meg is
tartsuk.
Krisztus
Érdekes ítélőtáblai határozat az elsőfokú felmenlö ítélet után
egyházának . közel 2000 esztendős
története bizonyítja, hogy tanítása
megálla(A Délmagyarország
munkatársá- befolyó tiszta jövedelem
elméletben és gyakorlatban, vagyis tól) Jeges-Jerkovics
Zsigmond 48 podásszerű
hányadán
osztoztak.
a kinyilatkozhatott hit- és erkölcsi éves bajai szobafestő- ós mázotóse- Ezért a
törvényszék
felmer.tette
igazságok hirdetésében, magyarázá- gédet uzsora vétségével vádol t i a Jegos-Jerkovics
Zsigmondot
az
sában és alkalmazásában egyaránt bajai kir. ügyészség amiatt, mert uzsora vádja alól.
mindig következetes volt. ' ,
Vető János bajai pékmesternek 1941
A felmentő Ítélet ellen az ügyérz
adott köl- fellebbezett és a szegedi ítélőtábla
— Krisztus
egyháza
mindig ke- juliusában 3000 pengőt
reste és most is keresi a békét más csön péküzem létesítésére azzsi a csütörtökön tartott
fötátgyalásán
vallásokkal és különböző
emberi kikötéssel, hogy a péküzlet haszná- az elsőfokú bíróság Ítéletét, megválkölesönzés toztatva, Jeges-Jerkovics Zsvmouközületekkel, nevezetesen az álla- nak ötven százaléka a
azaz 1917 julius vé- dot bűnösnek
mokkal. Bár a vallási
egység re- időtartamára,
mondotta ki uzsora
ményéről
mi magyar
katolikusok géig kamat fejében öt illeti.
vétségébeu és 1000 pengő pénzbünsem mondunk le, most
mégis ugy
A bajai törvényszék ugy találta, tetésre itélte.
A táblai mérlegelés
látszik, hogy előbb inkább a nem- hogy az uzsora vádja
nem helyt- szerint kimondottan
póozkö'^.öazeti élet terén találunk
egymásra, álló, mert nem kölcsönügylet tör- zétó ügyletről estólt a szerződésük és
ami szintén nagyon értékes és kí- tént. banem egyszerű üzlettá> ,*i vi- kamat fejében a haszon ötven szávánatos eredménye lesz az cgységl szony létesült, ez pedig az elsőfokú zalékának,
igénylése
hu.zamo*ahb
törekvéseknek.
ítélet szerint igen gyakori szerző- időn keresztül, teljes mértékben kiA hercegprímás nagy
tetszéssel dési forma, amely mellett az egyik meríti az uzsora vétségének fogaleszközöl, a másik mát,
fogadott beszéde ntán Erdőst Ká- fél befektetést
roly pápai prelátus, alelnök ter- redig muukaerejét haszuosif-j* is a
jesztette elő
jelentését a társulat
müködésérőL

amelyek azelőtt égift
magasztalták
egymást.
— Igaz ugyan, hogy a keresztény erkölcstan szerint
bizonyos
feltételek mellet egyik ember, például a pap, az orvos, a betegápoló,
a rendőr, csendőr, tűzoltó, a katona stb. hivatásának
hősies betöltése alkalmából akár életét is veszélyeztetheti, illetőleg feláldozhatja a
másikért vagy a közösségért, azonban puszta szimpátiából vagy szerelemből sem egyik embernek a
másikért, sem a nemzetnek egy emberért vagy pedig más
nemzetért
életét feláldozni nem szabad.

III

Hz üzleti haszon ötven százalékának
igénylése kö csön ellenében: uzsora

Czapilc Gyula püspök
pászlorleve e
Veszprémből jelenti a Magyar
Kurir: C z a p i k
Gyula
veszprémi
püspök pásztorlevelet uitézett híveihez.
— Ha pia szétnézek és látom a
szörnyű világégést — irja a veszprémi püspök —, még nagyobb szomorúság fog el. Mert amig a Kálvárián
az Isten Fia halt meg az emberek
miatt, addig ma az embereknek kell
meghalniok a sátán uralma
miatt!
Amig ott a sirok megnyíltak, hogy
belőlük holtak lépjenek elő. addig ma
a sirok azért nvilnak meg. hogy embermilliókat nyeljenek el! Amig olt
megremegett a föld, hogy természetfeletti bizonysága legven az Istenember halálának, addig ma mindent
megremegtetnek az emberi ész gyilkos találmányai! Amig a Golgotán a
megremegtetett emberek számára vigaszteljes gondolat volt, hogy Isten
van a közeiben, addig napjainkban

K o r z ó b a n
Ma is kacagó est!
MALY GERÖ—TURAY
VASZAB,Y—GOLL BEA
HAJMASSY—ILALMAY
v. BENKÖ GYULÁ-val

Családunk szégyene

Szélesebb hereteh KiiiiMi
szervezi meg a Közfjtófi Szövetkezet
az Idei szociális juttatásokat
(A Délmagyarország
munkatársé • A Közjóléti Szövetkezet tevékeuytói) Az a nagyarányú szociális se- Jsége az idén elsősorban arra irágitőakció, amellyel a szegedi K z- ' tiyul — mint értesülünk —, hogy
jóléti Szövetkezet az
idén immár tovább folytassák és kiszé'esitsék a
harmadik esztendeje igyekszik mél- mult évben megkezdett tevékenytóbb ós megfelelőbb
körülmények séget Ez a tevékenység főleg a ki —
közé juttatni az arra rászorulókat existenciák megérőtótésé re irányul,
az idén a mult évinél is szélesebb s háziállatok
juttatásában, a gazkeretek között bontakozik ki. Ezen dálkodás köriili megsegítésben, a
a téren a Közjóléti
Szövetkezet házassági kölcsönök folyósításával
szoros együttműködést tart fenn a a családalapítás megkönnyítésében,
város népjóléti ügyosztályával s a a háziipar foglalkozások elterjedésegitőakciók annak a közösen ki- sének
fokozásban, a terroelvények
dolgozott programnak és a belügy- értékesítésének megszervezésében s
minisztérium
által
jóváhagyott
szociális költségvetésnek keretében
SZeCHIeNYl MOZi
kerülnek
lebonyolításra, amelyek
a megsegítésre érdemes és arra
Ma 3, 5, 7 órakor
tényleg rászoruló
kisemberek szá
Állandóan feltörő hangos kacagás
kiséri
zainak és ezreinek nyújtanak lehetőséget a jobb életkörülmények közé
emelkedésre. Az Országos Nép- és
Családvédelmi
Alap az 1943 évre
olyan széles anyagi alapot terema legbájosabb magyar vígjáték
tett a már jóelőre kidolgozott szomulatságos jeleneteit. Szereplók:
ciális programnak
megvalósításáSZÖRÉNYI ÉVA
SZILA8SY LÁSZLÓ
ra, hogy minden remény meg van
R-ajnay, Vizvéry és a két Petfcee,
a minél nagyobb eredmény; eléréAzonkívül legújabb TTPA HÍRADÓ
sére,

ANNA-HÁMA

üCLMAGYARORSZAG
PÉNTEK,

1943. márclaa 19.

más hasonló törrekvósekben rejlik.
A hangsúly azon van, hogy a mcgBeg'tésre valóban rászoruló és arra
érdemes kisemberek nem segélyt és
nerrj könyörndományt kapnak, hanem lehetőséget
nyújtanak számukra, hogy saját munkájuk és
szorgalmuk révén ők maguk tegyék
lehetővé
sorsuk jobbra fordulását.
Másik
lebonyolításra váró
nagy
feladat a mult évben megkezdett
szociális
épitkezésok
folytatása,
amelyeknek a révén ujabb szegénysorán sokgyermekes családok jutpak majd ismét kellemes, egészséges
psalúdl otthonhoz.
A nagyarányú szociális tevékenység a tavasz közeledtével folyton
nőiesebb keretek közé keriil s a
Közjóléti Szövetkezet igazgatóságát mindezeknek a
problémáknak
megbeszélésére és a szociális tevékenység előkészítése végett péntek
déli 12 órára ülésre hívták össze a
városházán. A szövetkezet igazgatósága ezen az ülésen tárgyalja le
aa össaee időszerű szociális kérdéseket.

Elkészült az ügyészség
vádirata a rézgálicpanama
ügyében
(A ltetmagyarország munkatársától)
A szegedi ügyészségen dr. Mccsér József ügyész február vége óta foglalkozik a »rézgálicpaiiuma< néven ismert
hivatali sikkasztási üggyel, amelyet a
nyomozás és « megejtett vizsgálat
megállapításai szerint Vezér Ernő volt
városi irodaigazgató írnokával, Gábor Miksa ideiglenes városi tisztviselővel együttesni követett el. Vezér és
Gábor a hatóságilag kimalt rézgólicból mintegy 19.090 kilót elvont eredeti
rendeltetésétől és ezt Liliom Károly
alsóvárosi vendéglős, Kohajda György,
valamint Kalmár Jenő és neje utján
feketepiacon hoz'a forgalomba Fokozta a bűncselekmény súlyosságát, hogv
* gyümölcs- és szöllő'ermést biztosító
iwntos vegyszer közszükségleti cikknek minősül.
A nagymennyiségű rézgálic zugáiwtt forgalomban való értékesítése
ugy volt tehetséges hogy Vezér
Ktáő és Gábor Miksa rendszeresen
vm ghamisitották a kiutalásokról szóló
jegyzékeket, kimutatásokat és elszámolásokat, ezáltal okirathamisitások
'ómegát is elkövettél!. A vizsgálat
megállapításai szerint 1730 igényjogosultat károsítottak meg a gyanúsítottak bűnös manipulációkkal, az ügyészség azonban a most elkészült 76 oldalas vádiratban nem teszi vád tárgyává valamennyi esetet, hanem csupán
460 eset miatt emel vádat Vezér Ernő
As társai ellen hivatali sikkasztás,
megvesztegetés, továbbá magán- és
közokiratbamisltás
büntette cimén.
Társait: Gábort, Kohajda
Györgyöt,
Liliomot, valamint Kalmár Jenőt és
feleségét bflnsecédi bűnrészességgel
vádolja a vádirat.
A bünpernek a vádirat szerint tizenegy vádlottja van.

Svájc nam hívja haza
állampolgárait
Bern. március 18. A Német TI jelenti! Illetékes berni helyen meglepetéssel fogadják n. külföldi sajtónak azt a hirét. amely svájci állampolgároknak Bulgáriából való vlszszahlvásáró) vélt tudni. Megállapítják, hogy semmiféle Ilyen Irányú
intézkedés nem történt (MTI)
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HOGYAN HARCOL
A SZOVJET KATONA
(Honvéd

haditudósltószdzad.)

A elevenen

világtörténelem tanúsága szerint nz
ellenfél lekicsinylése mindig végletes taktikai hiba volt. Illetékes katonai körök nem egy«zer hangsúlyozták, hogy a keleti hadszintéren
a világ legelszántabb, kitűnően felszerelt ós legkegyetlenebb ellenségével áll harcban a magyar. A nagy
téli csatával kapcsolatban talán nem
lesz érdektelen néhótiy kapcsolatot
vetni az orosz katonákról, az orosz
harcmodorról...
Az egybehangzó
fogolyvallomások szerint szinte kétségtelen, hogy
az orosz nem szívesen

harcol.

Isme-

retes azonban előttünk is Szta'in
bizalmas parancsa, amelyben végső
ellenállásra
kényszeríti
bizalmas
híveit és golyót igér
minden meghátráló számára, sőt a családjuk kiirtását
fs kilátásba helyezi. J ó l tud-

ják a politrukok és a parancsnokok
Is, hogy mi senj könnyebb Szovjetoroszországban, mint kegyvesztettnek lenni. Ilyenkor egy kézlegyintés elintézi sorsukat. /Tudják: ha
nem sikerül a vállalkozás, halál a
jutalmuk! Ezért alantasaikra is a
legszörnyűbb
büntetést, a kegyetlen halált osztják ki. ha nem engedelmeskednek vakon. Igy az orosz
katona számára nincs más választási harcolnia kell, hiszen ilymódon még mindie fennál a reménynek az a lehetősége, hogy valahogy
megússza a háborút. Olyan, mint a
csapdába esett patkány: küzd, verekszik, harap és karmol utolsó leheletéig, a legreménytelenebb hely
zotben is. Ezért veszedelmes! Nem
meggyőződésből harcolt, hnucm az
életéért!
Az orosz katona a végtelenségig
és SZÍVÓS.
Nem számit
nála. jó-e ruhája, vagy rossz. Elél
heteken át zabpehelylcvesen, vagy
napraforgómagon. Mindegy számára, hol alszik, hová veti a sorsa.
Az emberélet mindig olcsó volt
Oroszországban,
akár a
hírhedt
Ohrana, a cári
titkosrendőrség,
akár a még hírhedtebb GPU intézte
is sorsukat Mostoha és keserves
élete volt a cári abszolutizmus muzsikjának is, de még ke -ervese' b,
mondhat! állati sors volt osztályrésze a bolsevizmus „tovarisénak".
A kan'Csuka és a terror gondoskodott mindig arról, hogy az orosz
kisember életigénye ne nőjjön tul
ezen az álati soron! Érthető, ha az
orosz érzéketlenné vált sok minden
iránt, ha jobban birjn a nélkülözéseket a zord idő viszontagságait,
az éhséget, a koplalást, jobban tűri
a szenvedést, ösi ösztönük vezérlik
a terepen, ugy tud settonkedni
a
vízmosások, bozótok között, mint
valami ordas, napokon át képes
mozdulatlan megbújni a mocsárban. sötét erdők mélyén, vagy éppen
a fák tetején. Láttam, amikor néhány orosz ötlépésre bevárta frissenásott válligérő gödrében a 22
tonnás
harcikocslja'nkat s csak
azután próbálták lőni a harcikocsit
íehézpuskával, dobálták hatástalan
kézigránátjukkal. Nem a hősök halálraegvető bátorsága volt ez részükről. hanem o ragadozó vadak
harcmodora, ösztön,
amely lesből
lenditi támadásra a kiszemelt préda
felá. Az aoélszöjjjyek a afcíör fiaté
hajtottak és 22 tonnás g&fru&al
igénytelen

temették be mindannyiukat.
Csak igy érthető meg az is, hogy
ncm éreznek megindultságot, részvétet. ha mellettük kilövik bajtársukat Az orosz a halált is ugy fogadja, mint az elkerülhetetlen roszszat, amilyenben élete folyamán
elég sok része volt. Eldurvult lelke,
közönyössé vált minden iránt. Náluk nincs meg a hősi halottak iránti
megbecsülés. Elesett bajtársaikat
otthagyják
temetetlenfii és csak
akkor látnak
„eltakarításukhoz",
ha már elviselhetetlen környékükön
a levegő. Ilyenkor valamelyik közeli korhos mélyébe dobják bajtársaik holttetemét s néhány kapa földet szórnak rájuk. A legemberségesebb „végtisztesség", amit az
oroszok részéről tapasztaltam, a tömegsírba való elföldelés. Hatalmas
gödröt ásnak — egy véres Csata
után történt ez, amikor különösen
sok veszteségük volt — és a gödör
fenekére fektetnek fejjel
egymás
mellé öt hullát. A másik őt halottat
keresztbe, ugyancsak
fejjel egyirányban. Majd ujabb ötöt a tetejére, ismét
keresztbe.
Akárcsak
odahaza a fűrésztelepen a farakások. ugy magasodik a hullagula!
Végül mésszel locsolják be a gödröt és betemetik.

fékesebb katona. Este megszáilnak
egy terepszakaszt, reggelre
mát
minden katona beásta magát, ki
építette védőállását! Itt kitartanak
az utolsó percig, közel engedik n a
gukhoz ellenfelüket s okkor fitrek
rajtuk tűzzel. Makacs kitartásuk a
védelemben, évszázado" óta közismert jellemvonásuk.
A tervwrf?
visszavonulásnak valóságos meste
re az orosz katona. Tapasztaltuk
a nagy tavaszi offenzívánál. Foglyot, zsákmányt jelentősebb tételben csak katlanCsata
befejeztével
ejthettünk. Sávhatárunk két szélén
tervszerű ellenállást fejtettek ki az
offenzíva megindulásakor, bogy támadásunk lendületét fékezzék *
visszavonulásuknak időt
adjanak.
A visszavonult részek pedig Tira
előtt a harckocsiárokban foglalták
el a már előkészített védőállásukat
A hidakat felrobbantották, az útkereszteződéseket, a
felrobbantott
hidak környékét aláaknázták.
Az aknát egyébként ls szeretik
alkalmazni.

Elhagyott

házakba

telepítenek be aknákat, hogy ajtónyitásra, vagy valamelyik
butot!
megmozditására felrobbanjanak Ós
levegőbe repítsék aa épületet. Védőállásaikat tökéletes műszaki zárral
erősitik meg. Előfordult, hogy kutyákra szereltek aknákat, amelyek
már gyenge érintésre is robbantak
éa a szerencsétlen állatokat a támadó szövetségeseink közé kergették. Többször azonban
visszafelé
siilt el a terv. mert a kutyák nem
a* ellenség, hanem az oroszok soCsak ilyen eldurvult lélekkel ve- raiba szaladtak, borzalmas pusztítemedhettek arra. hogy 1941 telén tást végezve saját soraikba. LegMoszkva előtt az elesett orosz ka- utóbb pedig — amint már fentebb
tonák

holttetemeiből

építettek

bari- emelitettem

is — m é g

hősi

halot-

kádot! Valhonnan északról, a finn taikat is aknákkal
kötötték
össze!
arcvonalról jelentették nemrégiben,
Alattomos harcmodoruk sok máshogy az oroszok az el temetetlenül ban is megnyilvánul. A moszkvai
hátrahagyott katonáikat elaknásítvörös rezsim már régen felrúgta a
ják, a holttesteket összekötik, hogy
nemzetközi
egyezmény legelemibb
az elföldelés megkísérlésénél felszabályait is. Sokszor támadtak
robbanjanak és balálra sebezzék táidegen egyenruhában megtévesztémadóikati
sül.
Ugyanilyen kíméletlenség és alatRepülőik is túlnyomórészt éjszatomosság jellemzi a
bolsevista ka, alattomosan
támadnak.
Találati
harcmodort is. Azt a nagy küzdel- valószínű égiik
ugyan kevés, hisz
met, amely napjainkban is lankaOroszország elcg nagy ahhoz, hogy
datlan s egyre fokozódó hevességlogyen hely hová esnie a gyilkos
gel tombol a széles keleti arcvonaterheknek. De sokszor nem is a n y
lon, szovjet részről hihetetlen emtiyira találni akarnak, mint inber- és auyagpazarlás je'lemzi legkább ellopni az éjszakai nyugodaljobban. Hullahegyek emelkednek a
mat, rombolni ez ideveket Ha éjszövetségesek
védővonalai
előtt
szaka mégis célzott dobást akarnak
Nem számit az emberanyag!
leadni, ezt is ravaszul csinálják. A
Az orosz általában véve rossz tá- vezérgép elől kioldja a Sztálin-lámmadó. Éppen ezért rendelte el Sztá- pát. Mögötte jön a bombázó, leállítlin a „rohamcsoportok" megszerve- ja motorját és észrevétlenü' a Sztazését. A német hadseregparancslin-lámpa fölé buz. Igy ereszkedik
nokság általános tájékoztatója szea cél felé, csendben, akár kétszáz
rint az orosz főhadiszállás 1942. jaméternyire (s le s csak
azután
nuár 10-én rendeletet adott ki ilyen
dobja ki bombáit
rohamcsoportok alakítására a déli
Tudom: hézagos kép ez, de csak
arcvonal főparancsnokságának. Lénéhány karcolatot akartam vetni az
nyege az volt, hogy a védelembe átorosz katonáról, harcmodorukról,
ment szövetséges csapatoknak nem
harceszközeikről. Am ez a néhány
szabad légzési szünetet adni. E célkusza adat is elégséges ahhoz, hogy
ból a „tüzérségi előkészítés" helyett
rádöbbentsen: valóban mennyire „to„tüzérségi
támogatást" kell alkaltális" ez a háború, nemcsak egyemazni. amely abból áll, hogy nem
temlegességében, hanem
végrehajtüzérségi
előkészítés után. bsnem
tásában. módszereiben isi Talán simár ágyúdörgés alatt támad a gyakerül ezzel is megértetni: mostani
logság!
harcunk az ázsiai romboló düh elAz ilymédofl megszervezett ro- len miért kereszteshadjárat!
hamcsoportok
legénysége válogaKi/fik l>sz)ó főhadnagy.
tott, mindenre elszánt emberekből
á l l Parancsnokaik,
tisztjeik, alTanári kinevazes
tisztjeik rendszerint a bolsevizmus
Budapest,
március 8. A vallás- ét
fanatikusai, elvaknlt emberek, talán éppen hírhedt vörös terror fiuk, közoktatásügyi miniszter B á n f a l v i
Ilona szegedi m. kir. állami vegyiipari
a véreskezű hóhérlegények
a' " álközépiskolai helyettes tanárt az állami
ból valók. A támadást ezek a ro- ipariskolai tanárok létszámában ipari
középiskolai rendet; tanárrá kinevpzte.
Magesoportok
Szelemben
oto«f soktol íme T m t í )
*
. . _ -

Szembeköpősdi
Kedves nyomda, figyelmet kérek,
rem tévesztettem el a szét, hát ne
Javítsák ki szcm-bekötösdire. Az egy
régi gyerekkori jáék volt. Valakinek
már apró korában, megelőzve a házasságát, bekötötték a szemét, azián
a többi ugrándozott körülötte, neki
pedig el kellett az egyiküket fogni.
— Adj hangot!
A megfogott áldozat makogott valiamit artikulátlamil, erről illett kitalálni, hogy kicsoda. Ha kitalálta,
helycsere történt, egyébként véget érni nem akaró derültség.
Hát nem erről a játékról van a
azó, hanem arról, bogy határozottan
terrorizálva vagyok. Egyéni szabadságomat súlyos inzultusok érik s ne
csodálkozzanak rajta, ha maholnap
lefátyolozottan jelenek meg az események homlokterében, vagy a közélet frontján. A tőrök nők letették a
fátyolt, ém felveszem, mert meguntam, hogy egyik-másik ismerősöm, —
Ha nem is előre megfontolt szándékkal, de mégis csak szembe köpjön.
Sok ember ugyanis csak ugy tud
beszélni, hogy egészen közel hajol
hozzám Mi az, hogy közel? Beledugja orrát az arcomba, hogy megtadjam. mit ebédelt. Amatőr humorista
és kivételes okosságu ember lévén —
kérem ezt ő állítja magáról! —, sokat kacag a saját tiéfáin s akkor szsz-sz... o-e-e... elhomályosul a szemem, kereshetem a törülközőt.
— Nézze kérem, mondtam már
szokott szelidségemmeil, nem járok
esőernyővel, aztán kis gyerek sem
vagyok, akire uraságod
rácsodálkozott, hogy utána a varázslat eloszlatása érdekében kénytelen legyen megkőpködni. De mindentől eltekintve én
magam szoktam mosakodni, hogy szivaccsá vált tőle az arcom s kijelentette. hogy a legnagyobb adomány a
gyermeki jó kedély.
Ezt a típust nem pusztíthatod el
soha, minden megcsonkított szerve
ntána nő, mim a galandféregnek
Ezek beszélnek veled ugv. hogy lesodorják a kabátodról a gombot, vagy
kék foltokat hagynak szeretettel teljes karszorongatásaik során a testeden. Amerikában azt mondanák nekik:
— Uram, ha boxmérkőzést parancsol, vonuljunk kl szabad térre.
— Olyan kicsinyes embert sem ismertem, mint a Filkovics Bódít —
mondta ifjúságom kedves barátjára
egy Szeretetreméltó.
Bódi vármegyei aljegyző volt és
főispáni titkár, a világ legrendesebb
embere, hát nem hagyhattam rajta
foltot.
— Miben látod a kicsinyességét?
— Kérlek, beszélgetek vele a hivatalban s közben, mert ilyen a természetem, hozzányúlok egyik-másik oeruzájához. Ott feküsznek azok sorban
az Íróasztalán és szépen alkalmazkodnak hozzájuk a tolltokok. Hát valószínű, hogy nem oda helyeztem
vissza a ceruzát, ahonnan elvettem.
Mit gondolsz, mit tesz erre Bódi?
Nem restelli a fáradtságot, megkeresi a ceruza régi helvét s állítja megint glédúba valamennyit Mégis csak
idegesiti az embert ez a túlzásba csapó pedantérial
Valami ilyesfélét feleltem rá:
— Igazad van. ideigesitö az ilyesmi, de csak arra, aki nézni kénytelen.
Nagy önuralomra vall, hogy Bódi
nem szólt semmit, csak helvreállitotaz Íróasztal megbolvgatott világrendjét, amit te forgattál fel. Az
Ilyesmi vérmérséklet dolga... (Tedd
le, kérlek azt az ollót, n e babrálj vele. mert káprázik a szemem a sok felesleges mozdulattól, ha pedig tetszik
a ceruzám, inkább vidd el. de most
ne üsd vele a taktust ..)
hát mondom, kérlek, én elég türelmes és nyugodt természetű vagyok, nem rajongok a fabábmerevségü emberekért, de
e múltkor lelöktem valakit az íróasztalomról. mikor rátrliénkedctt s
egv magvarázta Mootgomeryt. akit
»ern ls '«rn*rek tehát kiváncsi *>vajrvojt rá. Az Uyeirai. csak a régi

FoTi Klabriászpártijában
fordulhatott elő, mikor még pályája kezdetén
volt a kiss Rott és Steinhardt Szenegál feje előszór jelent meg a félvilágot jelertő deszkákon. Ott feküdtek a
vádlottak a biró asztalára De az humor volt. érted-e te vadállat, nem
ilyen otrombaság, mint amil csinálsz.
Az egész világ dolgát el lehet három
lépésről mondani. De mindig csodáltam szegény jó Bódit — Isten nyugosztalja. élhetne még ma is, legfeljebb te helyettcsilbcinéd a heeskereki
emetőben —, az egy finom lélek

volt, tőle fanultam én is önfegyelmet,
mániám a rendszeretet, akáimilyen
apróságban is, azért tedd le már azt
a plajbásrt, a?• apád mindenit, arra
vársz, hogy tád ugorjak és megharapjalak? Még ha ugy tudnék köpködni, mint te!
Mondják meg ezek ntán teljesen
elfogulatlan urak és orvosszakértők,
hogy nincs igazam?

0 tábla nrérsékelte Sallaf cipükereskedc
árdrágításért kirótt büntetését
(A Délmagyarország

munkatársá- börtönre, mint fő, továbbá tízezer
pengő pénzbüntetésre és 5 évi hiva
talvesztésre Ítélte, ezenk vü] 20.001)
pengő vagyoni elégtétel megfizetésére is kötelezte.
Fellebbezés folytán
csütörtökön
tárgyalta az ügyet a szegedi ítélőtábla büntetőtanácsa Csillag László
tanácselnök elnöklósével.
A tábla
az uzsorabiróság
Ítéletének a főbüntetés és a pénzbüntetés, mint
mellékbüntetés kiszabásáról, valamint a vagypni elégtétel megállapításáról rendelkező részét a vádlott
semmisségi panaszának helyetadva
megsemmisítette
és a
főbüntetést
nyolchavi
börtönre, a mellékbünteá r a legfeljebb 21 pengő 60 fillér le- tés összegét 2000 pengőre, a vagyoni
hetett és ehhez maximálisan
28 szá- elégtétel összegét
ped'g 5000 p*n
zaiéle hasznot lett volna
csak sza- gőre
szállította
le. Árdrágitr.si
bad számítani. Az egyesbiró bebizo- ügyekben a másodfoka Ítélet el'en
nyitoltnak véve az üzletszerű ár- nincs helye további jogorvoslatnak
drágítás bűntettét,
Sallait egjévi igy Sallai büntetése jogerős.

tól) A szegedi törvényszék árdrágitási esryesblrája az ősszel tárgyalta
Sallai József szegedi cipészmester
és cipőkereskedó árdrágitási perét.
Sallait Bózsó Julianna tanítónő jelentette fel. mert a mult év augusztus 8-án egy
pár "női cipőért 46
pengő 50 fillért kért, később azonban megtagadta az áru kiszolgáltatását és azt eladta Leblanc Angéllának.
Az elsőbirósági
tárgyaláson az
üzleti könyvek átvizsgálása
során
és a szakértők meghallgatásából kitűnt, bogy a Feljelentés
tárgyává
tett „MBC" márkájú cipő beszerzési

d e l m a g y a r o r s z á g
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dés nem hozza a megfelelő hangulatot Hollandiában ugy segitettek a
bajon, hogy nagy koncerteket naptarszerinti holdfényes estékre tűzik ki.
— Melyek a tervei?
— Magyarországon élni és pih<'BnL Naponta megcsodálni Pestet, a *iiág legszebb városát és ezután . . ,
Nagyot sóhajt a professzor, feláll és néhány levelet helyez az asztalra.
A belga királynő irt személyesen,
Meghívás a bruxellesi királyi akadémia művészképző vezetésére. Az internacionális hegedűversenyek
megszervezésére. Készülődés a jövőre...
békére...
A másik levél Luzernbői jött, az
ottani zeneakadémia vezetésére kérik
F'escht. A régi kulturák haldokolnak
és a mai vajudóvilágban Svájc akarja átvenni az európai zeneélet hegemóniáját És a hegedütánitás koronázatlan királya még nem döntött, hol
foglalja el királyságát
Csodálatos, hogy miért nem lehet
soha senki próféta a saját hazájában.
L. V.

Tárgyalások a lu^kő forgalmának felszabadításáról
Ezen a héten megjelenik az uj szagpanrendelet

Budapest, március 18. A 42-es bizottság legutóbbi ülésén — mint
emlékezetes — Szász Lajos közellátásügyi miniszter részletes tájékoztatást adott a tárcája körébe tartozó időszerű kérdésekről ée be-zámolt az általános közellátási helyzetről. Fejtegetései során a többi
között bejelentette, hogy egyrészt
az olajosmngvak termelésének fokozása, másrészt
pedig a készletgazdálkodás ós az elosztás tokintotében hozott intézkedések következtében a mosó-zappanellátás terén a
Budapest, március 18. Mostanában érzelem és szellem bibora burkolta. közeljövőben javulás várható
nem sokai járják Budapest hangver- De az ifjú titánoknak nincs marudá
senydobogón nagynevű, külföldi he- suk és igy én is engedtem nagyobb
Az u j szappanellátási
rendszer?
gedűsök es valósággal szenzáció- országok
meghívásainak.
Tolsztoj életbelépte tő rendelet a hét végén
számba megy, ha megjelenik egy vi- mondotta — minden embernek legyen jelenik meg. A rendelet szabályozza
lághírű név az utca plakátjain.
mestersége —, ez indilot uj utak fe- a mosószappan fejadag kérdését és
Igy érthető az izgalmas rajzás ze- l é . . , Igy történt, hogy a világhírű
nei körökben arra az eseményre, hogy Curtis Akadenuan
különválaszlbatat- — a miniszter bejelentéséhez híven
— a főváros területén kó,szeresére
F l e s c h Károly, aki, mint hegedűs, lanul lettem művész pedagógus.
babérral, hírnév vei, mint a világ
— A földkerekség minden tájáról emeli fel a mosószappan fejadagot.
egyik legelső hegedüpeaagógusa, or- hoztak hozzám hegedűsöket
foly
A rendelet ezenkívül minden eszszágok, népek bölcsességével és ta- tafta Flesch professzor — és lassan
közzel
megkönnyíti a háziszappanpasztalataival megrakodva tért haza, kiéleződött bennem az igazi pedagófözóst
és
— értesülésünk szerint —
— koncertet ad Pesten.
gus örök törvénye.
folynak a lugkő forUgy mondjuk — hazatért —, mert 1 _ Jónak, emberinek kell lenni. tárgyalások
Flesch voltaképpen magyar és erre Nem az a fontos, hogy csodagyerme- galmának felszabadításáról is. Arbüszkék is lehetünk.
keket produkáljunk, a
passzionátus ról is intézkedik a rendelet, hogy
Ma 70 éves, fiatalos öregúr, aki érdeklődést ki kell terjeszteni minden magas
zsirsavtartalmu, úgyneverájöti, hogy mindenütt szép, de leg- tehetségre, mert milyen ember az. zett bébiszappant hozzanak forgaszebb otthon Elhagyott
országokai aki csak a gazdagokat engedi magá lomba a csecsemők fürösztésére.
és ma oltnatatlan szeretettel, révede- hoz A középszerűségből kitűnőséget
ző lélekkel nézegeti svábhegyi laká- létrehozni, ez izgalmas, termékeny
sából a budai hegyeket.
munka és van benne váteszi gesztus,
Mosonban szüle ett és Európa és amikor a sziklából virágot fakasztok
Amerika minden nagv városa voltak A pedagógus abszolút értékét ezek az
állomásai, ahol hegedült és tanított eredmények adják meg Akiben nincs
Gazdag mult, nagy dicsőségek jelzik szociális gondolat, nem is lehet jó taBudapest,
március
18.
Tamás
útját és ha visszatekint, valami va- nítómester
sárnapi fénvlés Jelenik meg a jóságos
— Müveimet ma az egész világon Ilonka, az Operaház nagyrahlvatott
és derűs muzsikus szemekben.
olvassák. Szisztémáimból az egész vi fiatal drámai szopránja, csütörtöÜgy találkoztunk és igy látttuk lágon tanitarak és talán nincs a vi kön délelőtt kileng órakor a Szeut
Flesch Károlyt.
lágnak olyan pontja, ahol ne hege- István-kórházban
meghalt
1941
— Ebben a ragyogó életben mi dült volna növendékem közül valadecember
14-én
lépett
fel
utoljára,
is volt a legkedvesebb emléke — hány. Nagy nevek, nagy tehetségek.
Mnroellináját énekeltekérdezzük a professzort.
Ámig Flesch Károly beszélt, érez- a Fidelio
rögtön
utána
kórházba vitték, állatem. hogy árad belőle a szeretet
Elgondolkozik és mosolyog.
pota a mult hónapban
válságosra
— A fiatalság _
feleli Azután mindazok felé. akiket veze'ett ..
lassan perdül a kép. Bukarest.
Szemem hirtelen csodaszép Guar- fordult, mog kellett operálni SzáCarmen Svlva kirátvnö mozgalmas nerinsára tévedt Ezen a meslerhese mos repertoárszerepe
volt; mindkulturált udvara . Itt volt a leg dün játszott az ősz mester szerda- egyikben kedvelt és elismert tagja
szebb. Egvütt szonátáztam a királv- esti hangversenvén
volt Operaházunknak. Halálát csanővel, aki remekül zongorázott és
— Milyen a háborús világ koncertládja, vőlegénye,
Udvardy Tibor,
évekig udvaránál tartóit.
Rűbájos élete?
az
Operaház
tenoristája
és az Opeközvetlen
nnevstilfl
szelleme? nő
— Megesenonnt a koncertek sz*
volt a királvnő vsHAmcén
"•>« -ta a iplliesea/.
-agt q ' n y raház arvá-zol.ia. Temetéséről még
körében és az udvart a költészet, ti sotu az első-'éUláa. A délutáni kez-. 1 uem történt intézkedés. (MTI)

Beszélgetés Flesch Károllval,
a világhírű hegedűművésszel
és pedagógussal

Egy ismert operaénekesno
halála

D E L M A G Y A R OK S Z A G
PÉNTEK,

1943.

március

19.

HIREK
Szegedi utmutató
A Somogyi - könyvtárban és az
egyetemi könyvtárban vasárnap é«
ünnepnap kivételével
könyvtárszolgálat

A vároaJ mnzenm egész évben
nyílva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Takács István Kluuzáí tér 3. Just Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 41 b. SpIniepzi Béla Somocvitelep IX. n. 1S9,
Török Márton Onngrádi-sii-rárut 11.
Városi Szinház: M o s o l y
ork á z v
Mozik njiisora: Belvárosi Mozi:
N e v e s s , s z e r e s s . Korrő Mozi:
C s a l á d n n k s z é g y e n e , Széfhenvj
Mozi: A n n a - M á r i a .
-oo®—
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTF
8-KOR, VÉGE REGGEL B ÓRAKOR

, — József-nap a városházán. A mai
'József-nap alkalmából már esüJ'örtöikön számosan keresték fel a polgármesteri hivatalt, hosiy kifejezzék Jóki•vánságnikat dr. P á í f y József polgármester előtt. A polgármester azonlinn mtat ismmvtes, már hónapok óta
nem jár fel hivntalába s igy a gratn7álók csak dr. T ó t h Béla helyettes
(polgármester elflsTobft'ábnn a polgármesteri titkárnál felfektetett lve n fejezhették ki s fejezhetik kl ma is névnapi szrrencsekivánataikat a polgár•ncsterrrk.
— Átmeneti személyi változás a
#itbla Elemy-tonáesában. A tábla második számú tauácsának elnöke, Elemy
Csandor megbetegedett és néhány napItal ezelti t könnyebb természetű gégesipcráeiót végeztek rajta. Az operáció
kitűnően sikeiült, a tanácselnök állapota állandóan javul, betegsége azonban még egyidőre az ágyhoz köti. FalIkuy Gyula táblai elnök intézkedésére,
bogy a táblai büntoő ítélkezésben ne
Jegyen fönnakadás, Csillag László és
ifeurry Richárd tanácselnökök felválí•va fogják vezetni a második számú
liüntetőtanács tárgyalásait mindaddig,
(amig Elemy Sándor tanácselnök ismét
teJfoglaihalja hivatalát.
— A hadbavonultak váltója. Budafpestről jelentik: A Budapesti Közlöny
! • gkőzclc.bbi száma közli a minisztérium rendeletét. A rendelőt elkerülhetővé teszi, hogy a hitelező a hadbavomuJtak lejirt váltóit percsithctni le.
gyen kénytelen. Lehetővé leszi tojvábbá a badbavonultak váltóinak megKirjitáiSát oly módon, bogy erre a jogszabály erejénél fogva rncghatólmatzás nélkül feljogosítja a hadbavonult
házastársát és szülőjét.
— Paprikatermelök figyelmébe. A
iszegedi Ycgykiserleti és Paprikak iaérleti Állomás a jó csirakepességu
paprikavctöroag használatúval
kapcsolatos fontos termelői érdekekre való tekintettel, ter melői engedéllyel renilelkezők részére díjmentesen, .eriueiöi
•engedéllyel nem rendelkezők részere
pedig 2.40 pengőért végez csiiakepesftégi vizsgálatot. A vizsgalat céljára
névvel, lékeimmel, valamint a termelői engedély sorszámával ellátott tointazacskóban legalább 10 dkg mintát
kell állomásunkra beküldeni. Termelői
engedéllyel nem rendelkező a vizsgálati dijat a mintával együtt személyeden hozhatja vagy postán küldheti be
az állomásra Cim: M. kir. Mezőgazdadági Vegyitísérleti és Papnkakisérleti
tAllomas Szeged.
— A TISZA VÍZÁLLASA. A szegedi rendőrség révkopitáuySága jelentése szerint a Tisza vízállása
március JtMíi reggel 7 órakor —269
em, a. levegő hőmérséklete -f-8 fok
Celzlua volt.

Északi rokonaink az észtek

— Elnapolták •
wllvafzdrágité
szatmárnémeti kereskedők táblai főtárgyalását. Ismeretes, hogy a szegedi törvényszék árdrágító
ügyekben
Ítélkező egyesbirája a Peternelly József utóda szegedi cég feljelentésére
20.000 kiló szilvaíznek a maximális
áron felüli árusitása miatt árdrágító
visszaélés bűntettéért 10 hónapi börtönre ítélte Hochstadt Mártón szatmárnémeti kereskedőt, Káhán Dániel
és Eisner Mihály nevü társait pedig
bünsegédi bünrészesség cimén egy-egybavi fogházzal
sújtotta. Ezenkívül
Hochstadt 5000 pengő pénzbüntetést
kapott és kötelezte a biró 10.000 pengő
vagyoni élégtétel megfizetésére, valamint az el nem kobozható ára értéke
fejében 54.000 pengő megfizetésére.
Társai közül Kahán 2000 pengő, Eisner pedig 4000 pengő pénzbünte ést kapott mellékbüntetésként. A vádlottak
fellebbezés folytán a szegedi Ítélőtábla csütörtökre tűzte ki az árdrágitási
ügy fellebbviteli fötárgyalását, ezt
azonban a védő előterjesztésére Csillag László tanácselnök április lC-ára
elnapolta.

(A Délmagyarország munkatársától)
Az Egyetembarátok
szabadegyetemi
előadássorozatában csütörtökön délután az egyetem aulájában vitéz dr.
N a g y Iván miniszteri
osztálytanácsos >Északi rokonaink az ész)1 ek< címmel vctitelt képes előadást tartott. Dr.
B a l o g h Ányos tankerületi főigazgató
mondott bevezetőt, amelybeD rámutatott az észtekkel való ka)>csolatainkra.
Az előadó az észtek és magyarok
életviszonyairól szólott, majd történelmi cs földrajzi helyzetükre mutatott rá. Északi rokonainkkal az észtekke) az Ural-hegvség nyugati lejtőjén
4000 évvel ezelőtt éltünk együtt. Elszakadva egymástól, mi Európa szivébe, a Kárpátok medencéjébe kerülünk,
mig ők lassú vándorlással körülbelül
a Krisztus utáni első században érték
el mai hazájukat, a Pejfiisz-tó környékét. Kicsiny nép, mindössze f,200.000 a
számuk. Akkora területen élnek, min!
a Dunántul, ami azonban azt jelenti,
hogy mégis nagyobb az országuk,
mint Belgium. Dánia vagy Svájc. A
XII század végén német térítő szerzeElőadás a vegyipari középiskotesek vetettek országukra szemet és lában. Érdekes ismertető előadás
20 éves kemény harc után nemcsak színhelye volt szerdán défután 5 óramegtérítették, hanem le Is igázták kor a vegyipari középiskola. A szeőket. Ettől kezdve 7 évszázados rab- gedi vegyipari középiskola az ország
ság volt a sorsuk. A német uralmat első ilyen típusú iskolája, három éve
a XVI. század során svéd impérium működik és értékes szakembereket
követte, a XVTIT század elején pedig nevel a magyar ipar számára. BeNagv Péter orosz cár tette rájuk . a r e c z k Ferenc, az intézet tanára iskezét. Közben magvar fejedelmük is mertette a meghivott vendégekből álvolt: Báthory István lengyel királv ló hallgatóság előtt az iskola tanterhódoltatta országuk déli részét és vét és célkitűzéseit és igen élvezetes
Tartó városának ö adott cimert.
e'őadásában érdekesen
domborította
Az orosz forradalom kitörése ntán. ki, hogv mennyire az életre neveli az
1917-hen kezdett szervezkedni az észt ifiúságot a vegvipari középiskola. Az
értelmiség, melvnek eredménye lett. értékes és szinesen fogadott előadás
hogv 1013 február 24-én kikiáltották a után a hallgatóság megtekintette az
független észt szabad államot, melv- intézet kiállítását, valamint a műhenek élén nem köztársasági elnök, ha- lyeket és munkatermeket. Az előadáson megjelent dr. B a l o g h
Ányos
nem ugvnevezett államvén állott
tankerületi
főigazgatói
dr
K
e
meAz uj finn-ugor államnak azonban
még kemény harcot kellett folytatnia n e s y Tibor tanácsnok a város képMihály a
részint a megszálló német csapatok, viseletében, dr. C s e r z y
Kereskedelmi
és
Iparkamara
ügyverészint a bolsevista hordák ellen. Az
ésset Mannerbeim tábornok, I.aidoner zető titkára, valamint több szegedi
tábornok a semmiből sereget teremt- középiskola igazgatója,
ve, az ősi csatahelyen, Narva mellett
nemcsak feltartóztatta, hanem szétverte a bolseviki támadókat, akik
1920 februárjában kénytelenek voltak
a tartui békében elismerni az elszakadott Észtország függetlenségét.
Az észt nép 68 százalékban földművelő Az ország földje termékeny.
Iparok azonban igen kezdetleges és
kevés. legnevezetesebb az olajpala bányászata. amelyből benzint nyernek és
vonatok íütésére is leihasználják. Fővárosuk Tallin, ami annyit jelent mint
»Dán város*. Nevét a hódító dán seregektől kapta, amelyek ott szállva parira, a várost alapították. Gusztáv Adolf
Tartóban 1632-ben egyetemet alapított
számnkra. Azóta a műveltség állandóan fejlődik, kultúrájuk gyarapodik.
Vitéz dr Nagv Iván miniszteri osztálytanácsos előadását vetitett képekkel illusztrálta és végigvonultatta a
nagvszámu hallgatóság előtt az észtek
múltját és jelenét. A hallgatóság hoszszantarió tapssal jutalmazta az érdekes előadást
—oo"—

— Lőgyakorlat A szegedi honvéd
állomásparancsnokság közli: Apriiis
12-én és 13-án reggel 8 órától este 9
óráig és 1, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 29. és 30 án
reggel 8 órától délután 5 óráig a
szegedi helyőrség csapatai a bakiéi
harcszerű lőtéren éles tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. Fenti napokon
jelzett idő alatt a szeged—sándorfalvi
utat a közlekedés elől lezárják.
Megjelent a Magyar Szárnyak
március lö-iki száma. A magyar repülésügy népszerű folyóirat e számában két teljes képes oldalt szentel
a keleti arcvonalon szereplő bős bombázórepáilőiiik harci tevékenységének,
bemutatására, eddig még nem közölt
képekkel. Bisits Tibor repülőalezredes a légibáboru krónikáját irja meg
szinesen, Udvary Jenő repülőőrnagy
az egész világon történt repülővona'kozásu eseményeket foglalja egy
csokorba Vitéz Hefly Frigyes repülőink tavaszi üzemkezdetéhez mond
időszerű gondolatokat. Raczkó Lajos
Vastagh György kiváló szobrászművészünknél ten látogatása nyomán beszámol a készülő vitéz Horthy Ist— Halálozás, Lusztig (Vighl Györpv ván-szoborról. Székely Mihály a hadtragikus körülmények között váratla- orőnkivüli repülőkiképzés
fejlesztési
nul elhunyt. Temetése f. bó 17-én volt lehetőségeihez szól hozzá, László IstBudapesten.
ván a légierők orvosi szolgálatának
_ Kétszáz pengő büntetés _ hitel- vezetőjét szóialtatja meg a lap harontásért. Imri Julianna 33 éves ma- sábjain időszerű repülőorvosi kérdékói fodrásznő hitelrontás vétségének sekről Nagy Ernő érdekes repülővádjával került csütörtökön a tör- műszaki vonatkozású adatokat közül.
vényszék Molnár-tanácsa elé. A vád- A'talánosan érdekes a lapnak azon
lott Makón január 6-án Bolygó Elek cikke, amelyben egy Középeurópa elmakói fényképészről azt a valótlan leD intézett repülőtámadás
lehetősébírt koholta, hogy rossz fényképeket geit taglalja tárgyilagos,
szakszerű
csinál, az övét is elrontotta. A tör- adatok alapján. A képes részben kivényszék bűnösségét megállapítva, jog- tűnő képeket kapunk, a futárgépről
erősen 200 pengő pénzbüntetésre ítélte készült képriport készi'ője Urbán Gáés 12 pengő kártérítést, valamint a bor. A lap grafikai része Méhely
perköltség megtérítését szabta ki bün- Iván és a repülőkarrikaturisták: Tatetésül. Az Ítéletet 8 évTe felfüggesz- más L., Horvátit A., Ágoston J., Betették
besi F. kezét dicsérik. A lap uj szá— Orvosi hir. Dr. Fellegi György mának ára 50 fillér Mutalvánvszámot
belgyógyász hazaérkezett ás rendelé a kiadóhivatal készséggel küld. ( V I I ,
sét ismét megkezdte Zriovi-u. 5. ala't.i Kiralv-u 93.1

ZENE
Pataky Kálmán
és ^zi.vássy Margit
hangversenye
A Harmónia bérletsorozatában csütörtökön este ritkaszép hangversenynek lehettünk fültanúi. Pataky Kálmán,
a magyar énekművészet büszkesége és
Szilvássy Margit, az Operaház kiváló
készültségé, pompás oiganuinu hősi
szopránénckesnője ária- és dalestelt
tartott. Patakyt az idei szezonban
több izben volt alkalmunk bailani, ugy
operaszínpadon, mint hangversenydobogón, de olyan pompás diszpozícióban, mint csütörtökön csie, nagyon
régen hallottuk őt énekelni. Gazdag
változatú bangja teljes ércében és fényeben tündökölt ezen az estén és
majd szétvo ette a Tisza nagytermének
sok sikert látott falait. Láthatólag
nagy kedvvel is -énekelt és áriáival,
de különösen dalaival nagy élvezetet
szerzett a hallga óságának, amely sajnos, nem tul nagy számban gyülekezett össze a nem mindennapi eseményre. A lelkesedés azonban, amelyet a
kiváló
énekes
kiválto't,
annál
nagyobb
volt és különösen a dalok: Mozart Altatódalának poétikus
előadása, Strauss Heimliche Aufforderungja, Kodály >Busán csörög a
lomb>
cimü
dala
arattak
nagy
sikert,
de magával
ragadó
ba*
tásrt váltolt ki a Don Jüan, a Márta, W
Tosca áriának interpretálása is.
Szilvássy Margit méltó társa volt *
nagynevű énekesnek. Szárnyaló és nemes szenvedéllyel zengő hangja sok
kifejező erővel szólaltatta meg a Bohémek, a Tosca, a Carmen, a Garabonciás diák áriáit. Duettet is énekelt
a két művész a Toscából és a Garabonciás diákból. A közönség zajosan ünrepclte mindkeit tőjüket és számos ráadást követelt.
A zongorakiséretet Antos Kálmán
'ájtia el finom illeszkedéssel.

Bélyeget, gyűjteményt
tekintet nélkül a lanybaságra maga*
áron veszek. BÉLYEGKERESKEDÉS,
fogadalmi templom téren. Tel. 39-03,

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezárlat. Barátságos irányzattal, mérsékelt forgalommal nyitott a csütörtöki értéktőzsde. A
részvénypiac nehéz értékeit folytatólagosan keresték, mig a kisebb értékcsoportnál az árukinátat volt többségben. A zárlat végeredményben a
szokott árhatárok között maradi. Árfolyamok: Hitelbank 130—. Magyar
Bank 92.—, Nemzeti Bank 430.—> Kereskedelmi Bank 239.5, Pesti Hazai
168.75, Magyar Kender 70.—, Szegedi
kenderfonógyár
, Szikra 513.5.
Zürichi di'vizazárlat. Páris 4.175,
London 17 32,5. Newvork 131—. Srflszszcl 69.25, Milánó 22.66 fél, Amszterdam 229.375, Berlin 172.55, Szófia
537.5, Bukarest 237.5, Madrid 39.75,
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45—
1175, líra 17.40—17.90, svájci frank
76.60—8" 60 «véd kor 71 70—82 70.
Csikágói terményőzsdezárlat Buza
szilárd. Máj. 145 ötnyolcad, jul. 146.25^
szept. 117.75. Tengeri tartott. Máj. 101,
jul. 103, szept. 105. Rozs szilárd. Máj.
87 egynyolcad, jul. 89.75, szept. 91 hétnyolcad.
A budapesti terménytőzsdén csekély forgalom mellett az árak váltó
zatlanok.

Purimi istentisztelet

a zsinagógában f. hó 20 án, szombat este egynegyed hétkor, vasárnap reggel féJ hétkor.

SZÍNHÁZ
A mosoly országa
(Felújítás)
L e h á r Ferenc legnépszerűbb és
zeneileg is leggazdagabb
daljáléka:
»A mosoly országa? csaknem minden sziniidényben felújításra
kerüli
Szegeder s bamutató óta. Olyan sikeres s különösen zenei szempontból
kiemelkedő felújításra, amilyen a
szerdaesti volt. nem emlékezünk. Komolyan összetanult
együttes, élén
vendégművésszel vitte diadalra ezúttal Le h á r Ferenc bűbájos melódiáit s az előadás pergő ütemét is a
zenéi részek kidolgozottsága biztosította.
R a f í a y Erzsi bájos megjelenése
mellett szép koloraturája operai magaslatra emelte Liza szerepét. Az első felvonás fináléját és a másodikbeli nagyáriáját diadalmasan győzte
Zengő és erőteljes szopránjával s a
második fináléban is győztesen szárnyalt a bangja. Hogy a belépőjénél
még nem volt bizitos a dolgában, bőven kipótolta.
Madarász
László Szu-Csong
hercege minden részletében kidolgozott alakitás Behizielgő, lágy tenorja az első felvonásban kifogástalanul
szólaltatta meg a finom szépségű Cseresznye virág-dalt és a bájos teatfuett melódiáit. A második felvonás
rtagv duettjében is egyenlő érlékü
partnere volt Raffay Erzsinek, a népszerű nagyáriánál azonban biznnvos
fáradtságot éreztünk hangján A közönség ennek ellenére háromszor ismételtette az áriát, amellyel forró
sikert aratott.
H a r c z o s Irén finom, bájos és
énekben is bizfos Mi-je, M á r k u s
I.ajos kedves, snáidig hnszárfőhadna
gva és S o W m n s s v Imre kacagtató
főcuptichja osztozott még a szép sikerben. amelynek oroszlánrésze ezúttal is a bravúrosan vezénvlő F r iC.sov Ferenc knmagvot illette A
második felvonás hatásos díszletét
37 első felvonás rthanvagolt színpadképe etlensulvozta A kitűnő zenekar
_ különösen a fúvós- és ütőhangszerrészleg _ szépen játszotta a soha
nem öregedő Lehár-melódiákaf
(cs. p.)
—no«v—
= Három évre adják ki a budapesti
'zinigazgatói engedélyeket. Budapestről jelenük: Nagyjelentőségű választmányi ülést tartott az Országos Színművészeti Kamara. Döntöttek arról,
Kinek adják ki a jövő évadra a színigazgatói engedélyeket illetve kiknek
a kérvényéi terjeszttk fel pártotoana
polgármesterhez A választmányi ölés
döntése szerint a jelenleg Budapeslen
működő összes színigazgató kérvényét
cártolóan terjesztik fel. tehát ugvanÜrnka' a direktorokat javasolják, mint
akiknek a mult évben engedé'v' adtak
A változás csak annyi, hogv az uj
mgedélvek nem c.sy évre hanem há
romra bizzák meg a színigazgatókat
színházaik vezetésével
Ezzel a hároméves koncesszióval biztosítani kívánják n szinháznk nvngodt és zökkenésmentes kulturális tevékenvségét A
magánszínházak közül csak az Uj Magvar Színházra akad" uj pálvázó Bn
bik Árpád szemétvében, azonban vein
szemben ismét vitéz Rárkv Róbertnek
javasolják odaítélni a szinház bérletét
—oOo—
4 S7inházi 'rfF'a

köz'pményei

HETI
MŰSOR:
Péntek este: A mnsolv országa
(Tisztviselőhérlett.
Szombat délután: Hófehérke és a
hét törpe (Gverraekelőadás. Mérsékel'
' helyárak).
Szombat este: A mosoly országa.
Vasárnap délután: Ártatlan / vagyok /Mérsékelt belyárak).
Va.sárcaD este: A mosoly országa.

Ma este tisztviselői bérletben ke
rül szinre A mosoly országa a beniuihIó nagyszerű szereposzlásában. A
mosoly országa még szombaton és vasárnap es'e kerül szinre bérletszüne'ben, mérsékelten felemelt helyárakkal

BUDAPEST II.
7.05: Gyorsirótanfolyam.
Tartja
Szlabey Géza. 7.35: Könnyű muzsika.
7.55: Amíg a napraforgómagból margarin lesz. Dr. Zomborv László előadása. 820- Ré'hy Eszter dalestjének
Szombaton délután; A hófehérke és II része
a hét törpe cimü gyermekoperctt kerül szinre, melyet Inczédy Kálmán
rendez. Az előadási a ní) gy érdeklődésre való tokintettel jövő hétén, szerdán megismétli a szinház. Mérsékel!
helyárak.
JANKÓVLCS MARCELL:
Vasárnap délután a nagysikerű 3

KOHYV1K

felvonásos bohózat, az Ártatlan vagyok
van műsoron mérsékelt helvárakkal.
Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni
Hétfőn este nuinkásetőnd.l«! A szinház kiváló prózaf együttese a következő munkáselőadást hétfőn este tartja meg. Színre kerül Koncz Antalnak
nagy sikerrel bemutatóit SzivárványMd cimü darabja. A népi problémákat
tárgyaló darab Iráni óriási érdeklő
dés nyilvánul meg. Csonortos jegvigénvlések a színházi nénz'ámál
a
szokásos olcsó helvárakkal. Telefon:
26-90
Március 26-án: Szöktetés a szarálvból. A szinháj: Igazgatósága értesíti
a mélyen tisztel' közönségei hogv a
március 12-éről elhalasztót: Rigoletto
cimü ór.era helyeit, amelv az operaházi
müsortcchniknj okok miatt egyelőre
elmarad s amelv ánrilis folvamán ke
riil szinre. nénteken. március 26-án este 6 órakor Mozart vigoneráln. a
»Szöktptés a szerélvhólf kerül előadásra. a főszerepben Pntakv Kálmán
kamarsénel essel Az ovpnclőadás T
f-emntatóbérlcthen kerül szinre és a
nígnlettőra megvál'ott iegvek erre o*
előadásra érvénvesek
Amcnnvihen
valaki e^t nz flőadá.sf a megváltóit
iegvével nem óhaítja megnézni. kivánsárára a színház nénztára a mai
narfél ke7dre visszaváltja a ipi-vek"*
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BUDAPEST 1.
540: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtórsi rádiószo'gálata.
6.40:
Ébresztő, torna. 7: Hirek, köziemé
nyek, reggeli zeDe. 10: Hirek. 10.15:
A Rádiózenekar
müsorábol.
UJO:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
11.15:
Kőry Erzsébet hegedül. 1140: Gyógyszerügy a háborúban
Dr. Henszel
mann Aladár előadása Felolvasás 12;
Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10;
Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred
zenekara. Vezényel Seregi Artúr. 12
óra 40: Hirek. 120: ídőiclzés, vízállásjelentés 1.30: Honvédeink üzennék. A Vöröskereszt batjársi rádió
szolgálata 2: Szalonölós 230: Hirek
3: Arfolvamhirek, piaci árak, élelmi
szerárak 3.15: Operet részletek. 4:
Szentelekv Kornél zombori évei. Herczegh János előadása 4 20: Hirek. német. román, szlovák és ruszin nyelven. 4.45 Időjelzés, hirek 5: Alkat
ma* vagvok-e pilótá.rtak Közvetítés»
m. kir. Honvéd Repülőorvosi
vizs
gálóintéze'bői 5 20: Tánczene. 5.50:
Sportközleménvek. 6: Német hallgatóinknak.
Für unsere deulsohen
Hörer 6 20: Magvar népmuzsika. Dr
Molnár Imre előadása Közreműködik
Szecsődi Irén és Csongor István ri
gánvzenekari kisérettéj 6 50: Hirek
7.05: Réthv Eszter dalestiének I -észe Közvetítés a Zeneművészeti Fő
iskola nagvterméből 8: Aielvlk iobh
_ melyik szebb? öt világhírű vers
többrendbeli magyar fordítása
Lo
vass Gvula előadása Felolvasás
A
verseket elmondia Simonffv Marci'
8 30- Melles Béla-zenekar
Vozénvei
Vincze Oltó. 940; Hirek 1010: Ma
gvár nóták. Farkas .l'.ska rlgánvzenekara muzsikát ttfortl Lains éneke'
a Rndó-kávéházból 11: Olasz hanghráézék- 11.45: Hitét.

hve

4cvasz

nélkül

Most jelent meg a kiváló írónak,
Jankovics Marcellnek
»Évek tavasz
nélkül' ciroii uj könyve. Ez a muuká
ja is az elszakitóti Pozsonyt állítja
a ragyogó regény központjába. Ez a
rendkívül vonzó régi magyar város
kinek ne dobbantaná meg a szivét, ha
csak emlékezik ls reá A cselekmények. az élmények, a hangulatok, ame
Ivek oly szinessé teszik ezt a regényt,
e régi várostól kapják erejüket, zama'jukat
Hogv mennyire egységes
magatartású Pozsony, hogy
milyen
görcsösen ragaszkodnak a legegyszerűbb vasutasok, a hivatali altisztek
sőt még a magyar szivü pozsonvi
némef polgárok ls, e rcndkiviil mozgalmas. élénk cselekményü regényből
mint egv tükörből ragvog vissza A
magyar diákok, akik
Récs. Brfinn.
Prága városokban étnek
dolgoznak
és szeretnek fiatalos lendülettel é?
élénk szinekkel aranvozzák be Jankovics Marcell e ragyogó maevnrsággnl
mpgirt nf könvvét. amelyet minden
olvasónak a legmelegebb szeretettel
ajánlunk figvelmébe.

DE L M A G Y A R O R S Z Á G
P É N T E K , 1943. március 19.

•
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uj elemeket kever belé, jelképeket,
ilyenformán nem is annyira a mitológiai Európa a kis regény hőse, hanem a valóságos Európa, amelyen ml
élünk. A második kis regényben Kolumbusz Kristóf felfedező útját irja
le és mély lélektani érzékkel elemzi
Kolumbusz lelkiállapotát a hosszú ut
alatt. A harmadik kis regény, mint
különös cime is mutatja, a fan ázia
birodalmába röpiti az olvasót, a Ilippogriff szárnyain a cime s egy különös sziget még különösebb lakói a
hősök A fantasztikum azonban nem
önmagáért vpló mindegyre azonveszsziik észre magunkat, hogy a szerzi
nem mindig a sziget lakóiról, hanem
nagvon gvakran mirntnnk beszél.
A könvvek a Franklin-Társula*
kiadásában Ielentck meg

KözqYÜ ési m e - p i v ó

Hűtőház és Élelmiszerszállito rt.
f a. szegedi bej. cég közgyűléséi
1943. évi api ilis hó 2. napján déli 1
.órakor taitja Budapesten, a VI. Audjrássy-ut 6. Ili. 9. szám alatti helytIségében a következő tárgysorozattal;
!
1. A felszámoló és fclügyeiőbizoU•ág jelenlése.
2. Az évi mérleg megállapítása és
határozathozatal veszteség árgyábaú
3. Határozat a felszámolóknak és
a felügyelöhizottságnak adandó fel
mentés tárgyában.
4. Esetleges indítványok.
Jegyzet: A közgyűlésen való rész
vételre minden részvényes jogosult,
aki a részvényeit a társaság pénzlá
ránál legalább 3 nappal a közgyűlés
előtt elismervény ellenében leteszi.
HANS OAROPSAMérlegszámla 1941. évi decembei
Eivcrázso t v rát
31-én.
Vagyon: Pénzkészlet: 12.44 P,
Hans Carossa, a mai németországi irodalom egyik
legjelentősebb Adósok 219846 32 P, 1940. évi vesztemestere lép ezzel a müvével először ség áthozat 24.563.21 P, 1941. évi vesza magyar olvasó elé. Az rElvarázsoít teség 6730.81 P, összesen: 251 152.81
világ« a hatvanadik életévén <ui járó P, Teher: Részvénytőke 200 000 P,
214.54 P, Hitelezők:
kiváló iró legbensőségesebb munká- Tőketartalék
ja. Saját gyermekkorának
őszinte if0 908.27 P. összesen: 251.152.81 P
feltárása ez a regényes önéletrajz.
Eredményszámla 1941 dec. 31-én.
Ha tekintetbe vesszük, bogy aGoetheVeszteség:: 1910. évi veszteség átrd
dijjal jutalmazott kitűnő német i
hoza! 24563.21 P, Adók és illetékek
közismerten zárkózott életet élő orvos 5154.02 P. Különféle költségek 157081
is, meglepődünk az őnleleiplezésnek e P. összesen: 3129405 P, Nyereség;!
teljességén A munka első része Ca- Veszteség 1940 évi áthozat 24.563.21
rossa gyei mekkorának szülei körében P. 1941 év' veszteség 6730.84 P, Őszeltöltött idejéről szól
A gyermek ízesen: 31 294.05 P.
testi és lelki természetének színes,
A felszámolók.
érdekes és a legapróbb jelenségeken
Megvizsgálta és rcndbentalálta á
felépülő mesteri rajza után a máso- fplfitrveiőhizottság
dik részben »Egy ifjúság változásai'
címen, a landshuti gimnáziumba viKözellátási közlemények
szi az olvasót Forró Urával, döbbenetes őszinteséggel jeleníti elénk a
1. Szegeden a friss tyúktojás legmutáló ifjúság legtitkosabb kérdéseit. magasabb v iszon-eladoi es fogyasztói
A mélyen hivő iró egész életre ki- ára kiloua.nl 3.50 pengő.
ható Telki és testi fejlődése bomlik
2. A Ouigouyakioszias újból megki e ragyogó irás egyre szélesedő kezdődik Minthogy a burgonyaszallttáradásában. A gyermeknek, az ifjú- manyuk még vontatottan érkeznek, eznak szembeállítása a világgal, a ter- ért egyelőre csak az egyes városrémészettel és az Istennel ilyen mély, | szek kereskedőit tudja a közellátási
ilyen nyilt. ilyen őszinte formában
lnvatal burgonyával ellátni. Bevát ásalig olvasható. Thurzó Gábor ragyoI ra keiül a kenyérjegy R. jelü szelvégó fordításában kapja először a magyar olvasó Hans Carossa első ma- nye, fejadag 1 kiló Beváltás és elszámolási határidő március 31.
gyar nyelven megjelent müvét
Felhívja a közellátási hivatal a
kereskedők és vásárlokőzön&cg figyelmét, hogy mindenki türelmesen
RONTEMPELLI:
várja meg a megtelelő sorrakerülesétt
A n a p u cn
A torlódások elkerülése végett a keA híres olasz írónak, akinek reskedők csak a rendszeres vásárlóikmunkáit csaknem valamennyi európai nak adhatnak ki burgonyát és a ványelvre lefordították s akinek lEzüst sárló is csak attól a kereskedőtől igékakas? és 'Világszép asszony Adria« nyelhet burgonyát, ahol rendszeresen
cimü regényei nagy feltűnést keltet vásárolni szokott.
tek nálunk is, — ebben a kötelében
3. Kukoricavelőmag kiosztása. Kohárom művészi kis regényével is- rai érésű vetőmagot kaphatnak azok a
merkedünk meg. Ezekben a különböző gazdák, akik a Hombárhoz előzetesen
tárgyú kis regényekben egy vonás az igényelt mennyiségnek megfelelő
közös, az a nagy és . döntő szerep szokiványminőségü kukoricát beszol-i
amelyet a nap visz valamennyiben gáltatnak és azti a Hombár igazolja,
Innen a kötet elme. A voltaképpeni továbbá azok a gazdák, akik hatósági
'éma tehát a minden élet forrása és bizonyítvánnyal igazolják a gabonafenntartója, a nap. Az első kis re- lap alapján, hogy kukorica-vetőmagjuk
gény tárgya a közismert mitológiai nincsen. A tengeri vetőmag ára 26 (hurege, ameiyben a szépséges Európát szonhat) P 90 fillér múzsánkint, igéJupiter bikának. öltözve
elrabolja nyelni pedig az illetékes belterületi és
Bontetnpelli azonban
nem efég&zfk tanyai elsőfokú közigazgatási hatósámeg a történet puszta kidójgozásával, goknál lehet.

A

vasárnapi

Szegeri-Ferencváros E H

mérkőzés jegyei « l ő v é t « l l k e d v n s z o m b a t este 6 ó r á i g a
gyarorszáf* Jegyirodában.

SPORT
xMM^ríX

"íli; ..Áí*

Társadalmi ünnepség keretében vasárnap adja át
Tukats főispán
Ábrahám Szilveszternek a Magyar Sportérmet
Amint ismeretes, tavaly decemberben az ifjúság országos vezetője a
Kormányzó ur névünnepe alkalmából
Magyar Sportérmet alapított. A Magyar Sportérmet azok a sportolók
es sportvezetők kapták, akik jelentősen elősegilették a sport fejlődését
Szegeden egyedül Ábrahám Szilveszter. az ismert és áldozatkész sportvezető. a Móravárosi TE elnöke kapta
meg a magas kitüntetést amennyiben
az ifjúság országos vezetője nz I.

osztályú Magyar Sportérmet adományozta neki. A kitüntetés most érkezett meg Szegedre a főispáni hivatalhoz és azt vasárnap
széleskörű
társadalmi ünnepség keretében maga
dr. T u k a t s Sándor főispán adja át
a népszerű sportvezetőnek. Az éremátadási ünnepség vasárnap
délelőtt
11 órakor lesz a Széll-ulcai Sántaféle vendég'őfcen és képviseltéli magát azon az MLSz is. valamint a, város valamennyi sportegyesületa.

Bodnár és Nagy a Szeged szélsői a Ferencváros ellen
Régen mutatkozott otyaD nagy érdeklődés
Szegeden
fulballmcrkőzés
iránt, mint a vasárnapi Ferencváros—
Szeged iránt. A Fradi név varázsa
megmozgatta a szegedi sportközónséget és titokban az a remény is hozzájárul az érdeklődéshez, hogy a Szeged talán éppen most fogja megmutatni nagy ellccfelével szemben, hogv
mélló az NB I. osztályra. A nagy érdeklődésre jellemző, hogy a beírna
gyarország jegyirodája a mérkőzés jegyeinek árusítása első napján rekordforgalmat csinált.
A Szeged csütörtökön délután kétkapus edzéssel készült a vasárnapi ta.
lálkozóra. Az első és a második csapat játszott egvmás ellen. Az első.csapat győzött 5:3-ra Harangozó (2). Nagy
(2) és Gyuris góljaival. Az edzésen
Báló kivételével minden játékos részt
vett A szélső sérült, ezért vasórnao a
következő csapat játszik a sportbizottság elhatározása szerint: Akna
völgvi — Dóra, Gvuris — Barótl. Szabó Lakat _ Bognár, Harangozó, Kaibár. Vörös. Nagv.
A Ferencváros is tartalékoson áll
I I vasárnap, amennviben nélkülözni
ji>z kénytelen a sérült dr Sftrosit He
ívelte Toldi vagy Finta já'szik középcsatárt.
*

A Fcrenrv'áros —SíCgerl mérkőzés jerveit elővételi kedvezménnvet szómba f éstp 6 óráié árusítja a Délmngyarország jegyirodája.
—oo»—

Tihanyi uira közéocsafcr
a SzVSk-ben
A SzVSE csütörtökön délután második csapatával tartott
edzőmérkőzést Mindkét csapat jó formában játszott. sürün hullottak a gólok Különösen nagv kedvvel és jó formában
játszott TThanyi, újra a középcsatár
helyén. Ennek megfelelően a vasárnapi összeállítás ez lesz Vásárhelyen a
HTVE ellen: Papp _ Sebők III., Varga
Balogbi, Koppány, Kalocsai —
Pnkos, Dimák, Tihanyi, Pakó, Kecskés.
A Vasutas vasárnap az ebédutáni
vonattal megy át Vásárhelvre és este
érkezik vissza. A TI. csapa* délelőtt a
Vasutas-stadionban játszik T. osztálvu
balnoki mérkőzést a HASE-val. az ifinsági játékosok nedig Félegvházára
mennek Horthv-kups
mérkőzést látszani.
—oOo—

A budaoesti „Koszorú" válogalott kosárlabdacsapata a S z E A C
es a 1 F S K hölgyei ellen
Érdekes kosárlabdamérkőzés lesz
március 21-én, vasárnap délelőtt féi
ti órai kezdettel a Klauzál-gimnázium

tornatermében. A budapesti »Koszoru?
elnevezésű
hölgysportegyesület országosbirü kosárlabdacsaj>ata vendégszerepel cz alkalommal Szegeden. A
• Koszorús válogatott együttese jön le
Szegedre és itt a SzEAC, valaminl a
TFSK hölgycsapata ellen játszik egy
egy mérkőzést. Az egyetemista és főiskolai lánvok Sárav Paula testnevelési "tanárnő vezetésével nagyban ké
szülnek a nagvszerü sporteseménynek
ígérkező találkozóra.

Varsa Mihály
keitderktfcésrftA,
kőtélért*
gyár ét necfaeiUksi bálégyár

SZEGED. Aradi* ntea 4. n .

X Harmadik lett a SzVSE mezei
csapata Budapesten. A Budapesten
megrendezett mezei
futóbajnokságon
a SzVSE csapata is elindult. A kiváló szegedi futók nagyszerű eredményt
érlek el a népes mezőpyfi versenven.
amennyiben a MAC és az HTE után
a harmadik helvet foglalták el. A
SzVSE ifjúsági fu*ói nem indultak.
X Szeneden lesz n tankerület tornász bajnoksága. A dióksport jelentős
eseménye zajlik le április 4-én Szegeden. Ekkor rendezik meg a Barossgimnázium torracsarnokában a szegedi tankerület
toroászbajnokságát
amelven részt-esz a kernlet csaknem
valamennyi középiskolájának válogatott tornászgárdája. Eddig Újvidék.
Szabadka és Szente® diáktornászal
neveztek I«? a küzdelembe.
X Az UTC mezei futóversenye. Az
UTC vasárnapi propaganda versenvének sikerén felbuzdulva, most vasárnap uiból mezei futóversenyt rendez
A versenvt ezúttal Felsővároson. nz
egyetemi kertészet melletti terepen
honvolitUk le ifíusási és szeniorfu'ók
körött A versenyre nevezni tebe' n
helyszínen vasárran délelőtt 10 órakor. IndnlWűak KTSOK- és leventeversenvzők is.

I!*7 II ^ ÍI *
Olvass a a

^mauvarorszáenf
hirdessen a

ns maivarorszánbar !
>«*

hoki**i!

X A pécsi ipariskola csapatával
mérkőzik a Klauzál-gimnázium kosárlabdaegyüttese. A szegedi Klauzáigimnázium kosárlabdacsapata, amely
megnyerte a szegedi tankerület KISOKbajnokságát, most a pécsi tankerület
bajnokcsapatával, a pécsi ipariskola
együtteséve] kerül szembe az elődöntő
küzdelemben. A nagyjelentőségű mérkőzést két bét múlva rendezik meg
Szegeden az ipartestület
nagytereié
ben. A mérkőzést azért rendezik ezen
a helyen, hogy minél nagyobb nyilvánosságom biztosítsanak ennek a közönség részéről eddig kevéssé ismeri
sportágrak.

X Befejeződött * Baross-gimnázium kosárlabda bajnoksága. A Baross Gábor-gyakorló
gimnáziumban
Zsedényi István
testnevelési tanár
irányítása
alatt szépen fejlődik a
kosárlabda sport. Most rendezték meg
az intézet osztályok közötti kosárlabda bajnokságát, amelyben minden
osztály külön csapattal vett részt. A
körmérkőzés formájában
lebonyolított intézeti bajnokságon első lett •
VITT. osztály második a VII. osztály,
harmadik pedig a IV. osztály csapata. A többi osztályok is mind jö játékkal szerepeltek.

APROHIRDETESEK

Eladó

Wdel&l

családi és bérházak, s z ö l l ő
és szántó tanyásbirtokok t

a másnapi lap

U-T S Z E G E D E N
adómentes
3
szobás
számára csak
családi ház nagy gyümölcsössel sporttelepnél 28.000 P. — Háztelek 280 n. öles autóbusznál 14.000 P. — Adómentes ház 2 lakással Kálváriánál 14 000 P. — Adómentes 2 szobás családi ház 18.000 P. — Adómentes emeletes ház
üzlettel és 2 szobás, fürdőszobás lakással kov e s z fel a
szárnyánál 32.000 P. — Emeletes ház jókarban
ft lakással, nagv kerttel Kossuth Lajos-sugárut
kiadóhivatal
mellett 36 000 P. — Emeletes ház jókarban füszerüzlcttel. 2 szobás lakásokkal, közműves
uton,
kőrútnál
36.000
pengő
—
Emeletes ház 9 lakással Mars-tér közelében 45 nálam aranyát, ezüstezer P. — Sarokház üzlettel 2 szobás és 4 szo- jét, brilliáns ékszereit!
bás komfortos lakással, kerttel zárdánál 72.000 Igen magas árat fizetek
P. — Emeletes ház üzletekkel, fürdőszobás lakásokkal körúton beliil 65 000 P. _ Adómentes Laczkó órás-ékszerész
emeletes ház, pincés 3 szobás komfortos laká- Kárász útra 14 (üel-Ka
cipőüzlet mellett),
sokkal 82.000 P. _ Belvárosi üzletes ház 7 lakással. megosztható telekkel 100.000 P. — BelALIG VISELT
városi üzletes bérház komfortos lakásokkal 100
TAVASZI
ezer P. — Adómentes háromemeletes helvárosl
KOSZTÜM
bérház komfortos lakásokkal 11 000 P bérrel világos szürke, csíkos
250000 P. — Belvárosi nacy sarokbérház, kom- szövetből, hosszú kafortos lakásokkal, nagv raktár- és mühelvhe- bátos, divatos szabású;
Iviségekkel. pincével 275 000 P. _
4 holdas középtermetű hölgy szászántóföld kübeki útnál holdja 4000 P. 10 hol- mára eladó. Megtekintdas szántóföld Vedreshózán, holdia 2500 P, 30 hető o délelőtti órákholdas szántóföld tanvával holdja 2700 P, 84 ban. Tömörkény utca
holdas szántóföld tanyával holdja 3000 P. 103 2c. I. cm.
holdas szántóföld tanyával holdja 2200 PBontásböl kikerült tégALKALMI VÉTELEK
lát, lábazati és falazókövet vennék.
Sürgős
ajánlatni
-Rontásból'
F. M. ingatlaniroda által, Horthy Miklós ntea 1 jeligére Szeged, postafiók 170.
(Kultúrpalotánál)
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5 éráig

Most adja el

Mézerné

mSSSSSSá Lap-

kihordót

Háznál dolgozó

Régi bérű
SZOBA-KONYHA8,
(férfit vagv nőt) fel- vagv bútorozatlan szovesz
a kiadóhivatal
bát »Aprilis l-re? jeli(Aradi-utca 8.)
ó p keresel?
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gyékényionó

munkásokat
állandó
munkára magas fize• ess el "felveszünk. Honvéd tér 3 sz. és Somogvitelep IX. u. 52. szám
Kézilányt felveszek —
alatt.

,

Bcrakónő magasabb fizetéssel és tanulólány
heti 10 pengő kezdő fizetéssel felvétetik a
Szózat-nvomdában, —

! Foreuesik Erzsébet Kossuth Lajos-r.ugárnt 81.
i sz. vendéglője jó és
rendes

Kossuth L. sugfirut 8

3Srtr».
Mozivá' szemben.

r

T

_
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Jókarban levő gyermek

CIGÁNY-

ZENÉSZEKET
megvételre
Bejárónő d u. 2—7 ig sportkocsi'
azonnalra
felvesz.
keresek.
Cim
kiadófelvétetik. Tisza Lajosa
325
ban.
köret 57

Felelős szerkesztő és felelős Uiadój
B e r e r
G é z i
Főmunkatárs:

Temesváry

József

Szerkesztőség: Szeged. Kölcsey-utca 10, 1. em. — Éjszakai szerkesztőség:
Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-ulca 8. — Telefon (szerkesztőség. kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Nyomatott" ABLAKA GYÖRGY körlcrgógépén Szeged, Kálvária-utca 14,
telefon: 10-34. — Felelős üzemvezető: A b l a k a l e t . v á n .

