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Gyapjutorontáll g ö L K u n s á g i n á l
külföldi követségek a finn kormány uta«ita--ára a
fővárosét* kívül helyezkedtek el. A fővárosban
különben zavartalanul folyik tovább a mindennapi
r.tef Közlekednek a \ illamosok és az élelmiszerellátás biztosítva van. Két nap óta
szakadatlanul havazik az egész országban. Mintegy méteres hótakaró hnritja
az erdőket és a befagyott tavakat.
A jégkércg azonban még igen vékony cs nem bir
meg nagyobb terheket. Ilyen körülmények között
szünetel minden régi tevékenység. A repülés igen

veszedelmes és a célpontok*! alig lehet megkülönböztetni a va'tag hótakaró alatt
Nagy nehézségekbe ütköznek még a szárazföldi
Hadműveletek is. A puha, frissen esett hóban elakadnak a harrikocsik és a gyalogság is csak nehezen hatad előre. Így azután as oroszok nem
tudják óriási számbeli fölényüket kihasználni,
képtelenek nagyobb rsapatmozdulafokat végrehajtani és a védekező finneket bekeríteni. Eddig a
finnek mindenütt rendületlenül tartják védelmi állásaikat. Az oroszok sehol sem tudták megtörni,
vagy megkerülni a finn vonalakat.

1700 foglyot cileHck a linneh
rölgiiiilfláK az oroszoh a Icmplomohai
Kiga. december 5. A Stefani iroda jelenti: Jólértesült forrásból jelentik, li'»gy Oroszország a
'.adosa-tó környékére M hadosztályt küldött, ezek
közül ö LeiilnSrádhan állomásozott.
Helsinki, december 5. A Stcfaiii-iroda jelenti:
A finn— orosz háború hadműveleteiről uiubbana
következő részleieket jelentik:
Az orosz csapatok Linaalia mertnél Prtsamo
körelében partraszállottak. A finn repülök megtámadták és szétszórták a Petsanto felé menetelő
orosz csapatokat. A finn légelhárító ütegek súlyos veszteséget okozlak a szovjetgépek között,
amelyek az imntrai vizi i-Icktromosmüvekct akarták bombázni.
\ karéliai orosz csapatok száma SO.WO fö n vidéket védelmező lö.Oöo finn katonával szemben.

Riga, december 5. Helsinkiben megcáfolták azt
az orosz forrásból származó hirt, hogy a finn kormány menekülőben van és a következüket jelentették ki:
— A finn kormány még mindig az ország fővárosában tartózkodik cs onnan csak akkor távozik el, ha Helsinkit a földig rombolták.
Prfsamn környékére 10.000 finn katonát szállítottak. E/en a vidéken nagy csata folyik, hogy
Finnország egyetlen jegcsiengeri kikötője ne kerüljön orosz kézre.
A karéliai földszoroson a finnek 1700 orosz
foglyot ejtettek.
Az oroszok a finnek által hátrahagyott templomokat fölgyújtották.

Magyarország kormányzóiának
névünnepe ^ a Vitézi Székházban
i
(A Délmagyarország
munkatársától)
Mafyaromásr Nagyurának,
vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzónk né ve*, tőjén Csqn.
grád vármegye, Szeged és Hódmezővásárhely
városok Vitézi Széke, a Viíézi Ifetnd székházálíau ünnepélyt rendezett kedden dőlután 18 órai
kezdettel. Az ünnepségen megjelenítek: Tukats
Sáudor dr. főispán, Pálfy József dr. polgármester, Sllley Antal tábornok, Shvoy Kálmán
dr. nyűg. altábornagy, Raskd Sándor pápai prelátus, Baló József dr. rektor, Paljcay Gyula dr.
táblai elnök, Paraszhay Gyula törvényszéki elnök, Tarajossy
Béla dr- ügyészségi elnök,
vitéz Nagyághy Géza ügyészségi alelnök. Tóth
Tibor dr. MÁV- üzletigazgató, Rainer, Ferenc
kamarai elnök, Erich Kampf nőmet kouzul, vitéz Szabó Géza és Katona István dr. tanácsnokok, Baloyh Antal dr. főispáni titkár és még
sokan mások egyházi, katonai és polgári előkelőségek közitI, valamint a Vitczi lícud tagjai
hiánytalan számban.
Az ünnepélyt az egyetemi énekkar a Hiszekegy cléiieklesével nyitotta meg, utána vitéz Sitley Antal tábornok elmondotta ünnepi
beszédét.
— Névnapot jöttünk ünnepelni — mondotta
—. egy nagy család, amelynek
feje Horthy
Miklós.
A kormányzó nevének említésénél n közönség fölállva, percekig ünnepelte Horthy Miklós kormányzót.
— Benne tiszteljük a tsahidföt — folytatta
Silley tábornok —, akinek névnapján legjobb
kiváltságainkat,
szeretetünket, ragaszkodásunkat hozzak magúnkkal. Iftisz évvel ezelőtt indult el Magyarország Nagyura, lwgij a romokból fölépít se az országot. Kérjük a magyarok
Istenét, hogy óvja öt és tartsa meg üt itrkiink
az emberi kor le végső határúig.
Vitéz Slllcy Anfnl tábornok' szaVal titán a
közönség lelkesen ünnepelte Horthy Miklós
kormányzót, majd az egyetemi énekkar Kertész
Lajos karnagy vezénylésévé] magyar dolegyvefogét adott elő művészi*?. Karié? vitéz G'Öreöffy Géza őrnagy „Kormányzó Urunk névnapjára" és ..Szegedi Gondolat" cimü verseit
adta e.lfi. Az ünnepséget az egyetemi énekkar

szereplése zárta He a Himnusz és a Rákócziinduló hangjaival.
Este a Vitézi Szókházban vitézi áldomás
volt, amelyen több pohárköszöntő haogzott el.
Alsóközponton
a Katöna-veudcgiöben
a
frontharcosok a Katolikus Legényegylettel karöltve ünnepelték meg vitéz nagybányai Horthy
Miklós kormányzó névestéjót. Az ünnepi beszédet Balogh István dr. plébános mondotta.
Az egybegyűlt nagyszámú közönség lelkesen
éltette Magyarország Nagyurát.

A Nemzeti Színház ünnepe
Budapest, december. 5. A Nemzeti Színházban kedden este ünnepi díszelőadás volt, amelyen megjelent a kormányzó is családjával.

Horthy-ttnnep
az angol rádióban.
London, december 5. A londoni rádió
kedden esto 21 óra 15 perckor, üuuepélyes műsort közvetített Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának névüunepe alkalmából.
Az ünnepi beszedet Mark Kcrr angol admirális mondotta, A műsor keretében a magyac
Himnuszt is eljátszották.

A fodrászüzletek karácsonyi
és újévi zárórája
Budqpest, december 5. A kereskedelmi és
közlekedésügyi miuiezter jeudeleüleg szabályozta a fodrászüzletek karácsonyi, illetve újévi záróráját cs munkaszünetet. A reudclet értelmében a fodrászüzletek december; 23-án,
szombaton esto 7 óráig maradhatnak nyitva.
December 24-én, vasárnap reggel 7 órától délután 2 óráig maradhatunk nyitva. December
25-én, hétfőn egész napon, december 26 án, kedden pedig déli 13 órától kezdve zárva tartaudók. Pecewbejr 30-áo, szombaton ette 7 órakor
van záróra. íl-éo, vasárnap reggel 7 órától o*t*
A óráig nyitva maradbatuak, jauuár 1-én azonbun egész nanon út zárva turtundóU.

BeérKc2ícft a pályditifeű
Ú Községi btröl, az fro<!aseg€<!»
ílszü Cs a mttszahi segediisztt
állasra
(A Délmagyarország
munkatársától)
Kedden délelőtt 12 órakor telt le a külterületi községi bírói, egy irodasegédtiszti és egy műszaki
segédtiszti állásra kiírt pályázat határideje. A
pályázatra jelentkezők valamennyien városi
tisztviselők és alkalmazottak. Az irodasegédtiszti állásra pályázatot benyújtott Kazi Gáspár, Zalányi József. Prágai Ferenc, Ugi Ernő
Szegszárdi Pál, Baráti Pál dr. és Habcrbiichler
Arthur dr. A műszaki segédtiszti állásva pályázik: Szegszárdi Pál, Vajnai Sándor, Kopasz
Imre, Kocsondi Béla, Nyári: János, Barna József és Bokor István. A külterületi községi bírói állásra Árendás György dr., Meleg Mihály
Haberbiichler Arthur, dr. és Baráti
P á l dt
nyújtott be pályázatát.
A november 16-iki közgyűlés a kijelölő vá
lasztmnny javaslata alapján választja meg a!
élj külterületi községi bírót, irodasogédtisztet
és műszaki segédtisztet.

Hatfiónapi börtön a kilencpengős sikkasztás miatt
(A Délmagyarörszág munkatársától)
A sze
gedi törvényszék Sáray-tanácsa
kedden tárgyalta Győrbiró István 52 éves makói szellem?
inségjnuukás bűnügyét- A vádlott egy 0.60 filléres rádiókövetelés behajtására, kapott megbízást; a pénzt fölvette, el is költötte, viszont a
zalogolási jegyzőkönyvbe azt írta, li§gy az adór
nem fizetett.
A tárgyaláson Győrbiró István nyomorával
védekezett. Amiut mondotta; erdélyi menekült,
felesége idegbeteg s a gyógykezelés is sok pénzbe került.
Vidor Dezső dr. tanácsnok, a. Uünpör egyetlen tanuja elmondotta, hogy a vádlott törekvő,
megbízható tisztviselő volt, a bűncselekményi
vajéban nyomora miatt követhette el. A bíróság ezután hirdette ki ítéletét és Győrbirót 6
hónapi börtönre ítélte.
Az ítélet jogerős.

Plagyartinii esi
a Zeneművészen főiskolán
Budajíest, december 5. Impozáns módon ünnepelte meg a Mugyur-Fiuu Társasúg a finnek
nemzeti ünnepet kedden délután. A Zeneművé
szeti Főiskola hangversenytermében
magyar;,
finn estet rendeztek a Fővárosi Népművelési
Bizottság közreműködésével. A
nagyszabású
kultúrünnepségen megjelentek a főváros tudományos és politikai életének előkelőségei,
a
diplomáciai kar képviselői cs a zenei élet vezető egyéniségei. A Zeneművészeti Főiskola
hangverseny lenne zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, hiszen erre az ünnepségre Finnország
minden barátját meghívta a M agyué-Fiim Társaság vezetősége.
\
Az ünnepi program középpontjában kéi
nagyvonulú, irodalmi magaslaton álló előadás
állott: Csrkry István dr. professzor, a szeged?
Ferenez József-Tudományegyetem jogikari prodékánjának „Finnország és Európa" című elő
adása, amelyet lapunk más helyén közlünk é;
Kodolányi Jánosnak, a magyar és finn néplélek nagvgzeifí ismerőjének „Finnországi ké
pek" jFímű fölolvasása. Az est keretében közre
működtek mégí Furka Gizella zongoraművésznő, Lilássy György, az Operaház tagja, Felnin
czi-Takács Alice hegedűművésznél, í 'Umonffr
Margit előadóművószuő ós a budai
énekkara ifj. Lányi Úrnő vezetésével. A íOUSOrakíséreteket A. Balogh P á l és a konferanszié
tisztét GasJíó Dezső űr. látta el.
i
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