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Minden eddigit felülmúló támadásra 
készülnek a japánok 

Az angoloh nagy hadgyakorlatot tartanak Keleten 
London, január 20. A legújabb lap jelentések 

a japán császári értekezlet következményeként 
a kínai hadihelvzct küszöbön álló fordulatai-
ról adnak tudósításokat. A legújabb jelentések 
szerint a japánok minden eddigit felülmúló tá-
madásra készülnek, amelynek központja Pe-
lung lesz. Az összes vasulvonalakon kizárólag 
csapatokat és hadianyagot szállítanak, 

a nagy támadás megindulását min-
den órában várják. 

Á kínaiak ágyukat állítanak fel a fontosabb 
magaslati pontokon, a liankaui vasutak körül 
felrobbantják a hidakat s lázas gyorsasággal 
betonerödöket építenek. Arra nézve is történnek 
előkészületek, — hir szerint —, hogy japán 
győzelem esetén a kormány Szinkingbc me-
neküljön. 

Az angol lapok megemlékeznek a tokiói 
Asahi cimü lapnak arról az értesüléséről, liogy 
a szoviet a japán hadpiüvclctek megbénítása 
céljából 

9 hadosztályt és 1500 hadirepülő, 
gépet küldölt megerősítésül a 

mandsukuói határra. 

Ugyané hírforrás szerint az angol kormány el-
határozta, hogy 20 buvámaszádot és nehéz 
ágyukat szállít a szovjetnek. 

Á Daily Telegraph jelenlése szerint 

február 2-án kezdődnek Szingapúr 
környékén a nagy tengeri és szá-
razföldi hadgyakorlatok, amelyen 
27 angol hadihajó, 100 repülőgép 

és 10.000 katona vesz részt. 

Mint Tokióból jelentik, a japánok tovább 
folytatják clőnyoinulásukat heves hóviharban 
a ticncsin—pukaii vonal mentén és az egyik 
hadoszlop elérte Peng-Put. 

Kinai csapatok hankaui jelentések szerint 
körülzárták Wqfu városát, amely a Jangcsc 
mentén Nankinglól 50 kilométerre fekszik. 

Képzőművészeti kiállítások a vidéki váro-
sokban. Székesfehérvárról jelentik: H ó m a n 
Bálint kultuszminiszter leiratot intézett a vá-
roshoz, hogy a kultuszkormány a vidéken nem-
zeti képzőművészeti kiállításokat rendez és 
azok tartama alatt irodalmi, zenei, esetleg 
szinpadmüvészeti előadásokat is tartanak. A 
kulluszkormány az első kiállítást Székesfehér-
várolt rendezteti meg és annak megrendezését 
nz Országos Irodalmi és Művészeti Tanácsra 
biz la. 
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— Agyvérzésre hajlamos idősebh emberek-
nél, akiknél igen fontos, hogy erőlködés nél-
kül minden nap könnyű bélürülésük legyen, a 
természetes „Ferenc József" keserűvíz — reg-
gel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — a 
lehető legjobb szolgálatot teszi. Kérdezze meg 
orvosát. 
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— Vasárnap alakul meg a Magyar Nevelők 
Egyesülete. A Magyar Nevelők Egyesülete vasár-

ap délelőtt 12 órakor tartja alakuló közgyűlését 
Ferenc József Tudományegyetem bölcsészettudo-

mányi karának I. számú tantermében (Baross-uc-
ca 2.). A közgyűlés tárgysorozata a következő: 
Himnusz, dr. Firbás Oszkár gimnáziumi igazgató 
ismerteti az egyesület célját és munkaprogramját, 
a tisztikar megválasztása, az elnök megnyitója, 
az alapszabálvtcrvezet, Iliszekegv. Az előkészítő 
bizottság nevében: dr. Várkonyi Hildebrand egye-
temi tanár, dr. Firbás Oszkár gimnáziumi igaz-
gató és Kratofii Dezső, a gyakorló polgári iskola 
igazgatója hívta meg i szegedi pedagógusokat. 

— Halálozás. Hosszabb idő óta tartó súlyos 
betegség után tegnap meghalt G á s p á r Gyu-
la, akinek a Széchcnvi-téren volt jólmenő, szé-
les körben ismert illatszert ára. Gáspár illat-
szertáros nemcsak a szakmában, hanem a ke-
reskedők széleskörű társadalmában is becsült, 
ismert nevet szerzett magának, halála mély 
részvétet kellett városszerte. Vele ismét a sze-
gedi kereskedőtársadalom egy régi egyénisége 
tűnik el az életből. Munkásságáért, szaktudásá-
ért, egyéniségéért széles körben becsülték és 
szerették. Gáspár Gvula felesége két évvel ez-
előtt hunvt el tragikus körülmények között, 
most rövid időre rá követi ő is feleségét, 
aki 54 éves volt. kél gyermeke és kiterjedt ro-
konsága gyászolja. Halála iránt őszinte rész-
vél nyilvánult meg. 
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ELÖADASOK. Pénteken este fél 8 órai kez-
dettel a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) Csa-
pó Sámuel, a Magyarországi Vas- és Fémmunká-
sok Központi Szövetségének főtitkára „A párisi 
világkiáll ítás" cimen vetített képes előadást tart. 
— Az Egyemet és Főiskolát Végzett Nők Egye-
sületének szegedi csoportja felkérte dr. S z e n t -
G y ö r g y i Albert professzort, hogy a Nobel-dij 
átvétele alkalmából szerzett benyomásairól elő-
adás keretében számoljon be. A kiváló tudós pén-
teken este 6 órakor tartja meg elöpdását a Fe-
renc József Tudományegyetem bölcsészeti kará-
nak auditórium maximumában „A Nobel-dij ki-
osztása" cimen. Ez lesz az első alkalom, hogy a 
Svédországból hazatért világhírű professzor sze-
mélyesen szól Szeged közönségéhez. Az előadás 
során a szegedi közönség megtekintheti a Nobel-
dij oklevelét és azt az aranyérmet, amit a svéd 
király nyújtott át Szent-Györgyi professzornak. 

— Perzsa láb bundák 200 pengőtől, háromne-
gyedes bundák 80 pengőtől nagy választékban 
Blau Ignátznál Kelemen-ucca 5. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után fél 5 órakor. Hétköznapon reggel fél 7 és 
délután fél 5 órakor. 

— Uj Stauffer dobozos rochefort jobb cseniegc-

és szaküzletekben kaubató. 

— Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalan-
ság, mint gyulladásos pirosságok, pörsenések 
és pattanások, amelyek elégtelen bélmüködés 
és emésztési zavarok következtében támadnak, 
a természetes „Ferenc József'' keserűvíz hasz-
nálata által — reggelenkint egy pohárral — 
rendszerint rövidesen eltűnnek. Kérdezze meg 
orvosát. 

A cigányvajda 
feljelentése a rendőr-

ségen Pocok Feri ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Egy va-

lóságos cigányvajda tett a napokban feljelentést 

a szegcdi rendőrségen lopás miatt bizonyos Fo-

ezok Feri nevü cigány ellen. A panaszos vajda 

kistermetű emberke. Aliig érő, koromfekete ba-

juszt. csúcsos fekete kalapot visel és a szeme 

mindig mosolygó. Az a típus, akiről a cigányvic. 

Cck szólnak. 

Előadta panaszát, amely szerint az a bizonyos 

Poczok Feri ellopta az unokája négykerekű bi , 

ciklijét, ellopta azonkivül az ő metszőollóját is. 

A panasz során kiderült, hogy a vajda neve. 

zeles ember. Közel huszonöt esztendeig volt stand-

beli katona, végigszolgálta a világháborút a hu-

szároknál, mint ezredkürtös. Négyszer megsebe-

sült, legutóbb szemlövést kapott. 

— Nagyon igycs gyerek voltam, dicsekedett 

a rendőrségen Farkas János, mert igy hívják. 

Kicsi gyerek voltain, mégis én értettem legjob. 

ban a lovakhoz, mert az apám lókupec volt. Sok. 

szor csak ugy csodálkoztak rajta, hogy a leg-

nagyobb ló is reszket a közelemben . , . Mert én 

elkötöttem a lábán az eret és ezzel elvettem a i 

erejét - . . Nagyon igycs gyerek voltam, szakasz, 

vezető lettem, — jegyezte meg büszkén. 

— Na, itt irja alá a jegyzőkönyvet. — mondta 

a panaszfelvevő rendőrtiszt. 

— Jáj, de szégyelem magamat, — felelte a 

vajda. Nem tudok írni . , . 

— Hát akkor hogy lehetett sarzsi?! 

— Mert nagyon igyes voltam, kenyergem, 

nagyon szeretett az alezredes ur . . . Dc a lányok 

is nagyon szeretlek, amikor Aradon szolgáltam, 

négyen is szerettek ós nagy batyukkal hordták 

nekem az élelmiszert . . . 

A vajda belejött a dicsekvésbe. 

— Ma is olyan rugalmas vagyok, mint húsz-

éves koromba. Tessék elhinni kapitány ur, sok-

szor azt hiszem, hogy rugók vannak a lábúm, 

ban . . , 

Ezzel nagyot ugrott az öreg vajda, hogy meg-

mutassa a lábában lévő „rugókat". 

Amikor búcsúzásra került a sor, a vajda 

sokáig sodorgatta a kalapja karimáját és látszott, 

hogy még valamit mondani szeretne. 

Asztán jól szorongassák meg a Poczok Fe-

rit, kenyergem, mert én is tartozsom neki egy 

kicsivel , . , 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak; 1 bog-
nár, 1 köszörűs, 1 kötélgyártó, 2 kifutó, 1 nőtlen 
gazdasági mindenes, 1 csapos. Nők: 1 kalapos-
leány. Háztartási alkalmazott: 1 szállodai szoba-
leány, 2 mindenes főzőnö. Hadigondozottak részé-
re fenntartott munkahelyek: 1 molnár, 1 takács 
vidékeD, 1 stabil gépkazánfülő. Állást keres: 1 
könyvelőnő, 2 gyors- cs gépírónő, 2 kiszolgálónö, 
2 ápolónő. 

— A Színházi Élet legujabb számában össze-
gyűjtötte a Kirply Szinház girljci karrierjének 
történetét. Ezek között a girlck között volt Haj-
mássy Ilona, Bársony Rózsi, Csikós Rózsi, Mc-
cséry Ila, Vágó Mürv, akik mind nagy karriert 
csináltak. 


