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Élénk
délnyugati szél, változó felhőzet, több helyen, főleg keleten, futóeső, vagy havazás. A hőmérséklet kissé süllyed.
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Győrffy-Lengyel Sándor
gyalogsági tábornok:
a honvédelmi miniszter
helyettese
Budapest, február 25. 'A Honvédségi Közlöny közlése szerint a Kormányzó 1941. február
*24-ével Gyürffy-Lengyel Sáudor gyalogsági tábornokot, a honvédelmi minisztérium katonai
főparancsnoksága főnökét jelenlegi szolgálati
állása alól felmentette és a honvédelmi miniszterj helyetleséül, —< vitéz Liltay Andor gyalogsági tábornokot a honvéd vezérkar főnökének
helyettesét jelenlegi szolgálati állása alól felmentette és a honvédelmi minisztérium légügyi Csoportja főnőkévé kinevezte. (MTI)
—oQo—
™ 27-én bocsátják vizre az »Ungv£r«-t UngvSitóI jelentik: A Duna Tengerhajózási Rt. a
Ganz-gyárban most épített tengerjáróhajóját Kárpátalja visszatérésének emlékére »Ungvár« névre kereszteli. A hajó keresztelője és vlzreboesátésa február 2.7-én történik még. Ungvár városát a polgármester képviseli az ünnepségen. (MTI)
— Mozarl-szobor Budapesten.
Budapestről
Jelentik: 'A zenei világ Mozart-jubileumot ünnepel az idén. Az évforduló alkalmából a Mozart Egyesület elnöksége felkereste Szendy Károly polgármestert és előterjesztette azt a kérést, Hogy Budapest városa állítson
szobrot
Mozartnak. A polgármester megértéssel fogadta a kérés előterjesztését és annak teljesítését kilátásba Helyezte.

Dr.
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Lószló-hészifmtiiueK

békebeli minőségben kaphatók

Vatda

drogériában

(Bokor)
Kárász-utca 12.
S z a p p a n f ő z é s h e z zstrszódát
az „UNIO"-szappanfőző tökéletesen helyettesíti

— Az insulin feltalálójának tragédiája. Newforkból jelentik: Sir Frederick Banting,
az
Itisulifi feltalálója az újfundlandi
repülőszerencsétlenség alkalmával két másik utassal
ógyütt meghalt. A halálhírt Ottawában hivatalosan is megerősítették. Banting Kanadában
született, 49 esztendős korában Mjj Leod-del és
Best tel, a íorentói egyetem tanáraival együtt
felfedezte a cukorbetegek kezelésérc szolgáló
inmlint.
Felfedezése sok tízezer emberi életét
mentette meg. 1923-ban Banting Mc Leód táfisaságábaű elnyerte az Orvosi Nobel-díjat.
— öttagu családot maga alá temetett a beomlott ház. Budapestről jelentik: Súlyos szerencsétlenség történt Rákospalotán. Éjfélkor a Zápolyautca 117. számú ház, mely J u r á n y i Zoltán tulajdona, összedőlt. A kis családi házban M e z e v
Istvánné lakott négy gyermekével és a szerencsétleneket a beomló ház maga alá temette. A ház
összedölésének zajára felébredtek a szomszédos
házak lakói, akik értesítették a tűzoltókat A
szomszédok és a tűzoltók megfeszített munkával
mentették ki a ház romjai alól Mezeynét négy
gyermekével, akiket a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak a kórházba.
— Halálozás. M i h á i k a Lajos magántisztviselő február 21-én 51 éves korában elhunyt. Temetése 26-ikán, szerdán délután 2 órakor lesz a
városi közkórház halottasházából.
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Konyhakerti és virágmagot
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szaküzletben vásároljon!

fikos György magkereskedés

fUSS-BTCA (Párisi Nagyáruházzal
Kiváló fajazonoa külföldi magvak
, laszfékban.

szemben)
nagy yá-

— Tisztittassa ruháját Dugasznál, KároJyi-ti, 3.
- — A természetes iFerene József* kcseráriz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan batő hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és azétvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Pedagógiai szakülcs, A Délmagyafországi
Nevelők Egyesületének középiskolai szakosztálya
szerdán délután 5 órai kezdettel az állami Baross Gábor gyakorló jellegű gimnáziumban szakosztályi ülést tart Az ülésen a szakosztály üdvözli a tankerület uj főigazgatóját, majd Balogh
Ányos tankerületi főigazgató szólal fel, utána
Firbás Oszkár »A mai tanuló* cimü előadása következik, majd Krarnmer Jenő »Csoportalakitás a
harmadik osztályos német nyelv tanitásábanc cimü előadása.
—- Janik-vcndéglöbcn ma flekken és vargabéles.
— Az Osztály sors ját ék tegnapi húzásán a
10.000 pengős főnyereményt a 66479. számú 8/8
sorsjeggyel Neu Ernő bank- és váltóüzlel szerencsés vevői nyerték.
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— A Szegedi Kereskedők Szövetsége 'értesiti
tagjait, hogy a textil- és rövidáru, stb. bejelentőlapok a szövetségnél beszerezhetők.
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FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Muhkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 késes,
1 késcsiszoló, 3 kovács, l motor- és villanyszerelő, 1' kerékpármüszerész, 1 famegmunkáló gépmunkás, 1 bognár, 1 kosárfonó, 1 böröndös-bőrdiszmüves, 1 belekötő, 1 cipész, 1 kötélgyártó, 3
borbély, 1 fatelepi napszámos, 1 favágó, 2 érettségizett gyakornok, 1 magányos gulyáslegény, 2
gazdasági mindenes, 10 pályamunkás. Nők: í cipőtüzőnö, 2 cipöfelsörészragasztónő, 6 hölgyíodrásznő, 1 kávéházi felirónő, 1 éttermi kézileány
(salátás), 1 varrónő kötszövő üzembe, 4 perzsaszönyegcsomózónö, 1 fogorvosi asszisztensnő. —
Foglalkozást keresnek: 1103 ipari
szakmunkás
(76 különféle szakmában), kereskedők, éttermi
és kávéházi alkalmazottak, tisztviselők, 1239 segédmunkás, napszámos, szolga, őr, stb., 168 ipari
szakmunkásnö (kereskedelmi alkalmazott, tisztviselőnők, stb.), 218 segédmunkásnő és. háztartási
alkalmazott.

A inag; arság helye és feladatai Európában. Érdekes és aktuális problémát vetett fel »A
magyarság helye és feladatai Európában* cimen
tartott előadásában dr, S o ó s Géza miniszterelnökségi osztályvezet a Bethlen
Gábor-Köi
íKcdd esték* sorozatában. Elöljáróban rámutatott arra, hogy a magyarságnak a Duna-medencében történelmi múltja van, helyzetünket azonban az adott lehetőségekhez képest nem mindig
aknáztuk ki a legmegfelelőbben. A mult mulasztásainak a pótlására erősen fel kell készüloi,
Természeti, fizikai, szellemi és lelkieröket keli
gyűjteni, speciális és gazdasági problémákat megoldani. Ezután történelmi fejtegetéseiben , rámutatott dr. Soós Géza arra, ha a magyarság a
germán és a szláv törekvéseket kellőképpen ellensúlyozni tudja Európában, nagy és új feladatok várnak a magyar nemzetre. Előadását meleg
tapssal fogadta a hallgatóság.

SZÍNHÁZ
KS
MŰVÉSZET
= A Kamarazenekör Y. estje ma este háromnegyedé órakor a zeneiskola termében,
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Hőrmonia hangversenuck

Holnap Tisza 8,
Harmónia YL Mesterbéllet. A tüneményes hangfl
magyar koloraluisztár;

Qyurhovlcs Mária
Műsorán: a legszebb

holoraí ur-áriáh és dalok
Mozart: Figaro házassága, Flotow: Márta, Puccini: Manón, Rossini: Sevillai borbély, WebwS
Bűvös vadász áriák, Yeraciui, Benedict, Lavotta?
Fricsay dalok, J. Strauss keringőt stb,
JegJ
Délmagyarország jegyirodában.
—oOo—
A YÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:

Ma 26 éve

Szerda: Szentlvánéji álom (B-bérlet 19. P á s *
tor János vendégjátéka).
Csütörtök délután: Tokaji aszn (Népica el®i
adás. Filléres belyárak).
Csütörtök este": Arany Griff (Filléres h e l y
árak).
Péntek: Eszter (Prózabemutató. Premicrbérltf
20. Dayka Margit vendégjátéka).
Szombat délután: Kck Duna (Filléres h e l y
árak, népies előadás).
Szombat este: Eszter (A- és B-bérlet kivfitfia
lesen. Dayka Margit vendégjátéka).
Vasárnap délután: Csavargólány (Esti helyárak. Dayka Margit vendégjátéka),
Vasárnap este: Eszter (Dayka Margit vendég*
játéka).
Hétfő: Három Huszár (Filléres helyárak).
Kedd: A Szegedi Képzőművészeti Egyesületei
Élötárlata.
Szerda: Mágnás Miska (OperettfelujitásJ.
Csütörtök délután: Kék Duna (Katönaclöadásk
Filléres helyárak).
Csütörtök este: Mágnás Miska,
Péntek: Fiatalság bolondság (OpercttBemÜtáfljl
Premierbérlet 21.).

1915. II. 28. Ezen a napon foglalta el a volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred I. és
111.
zászlóalja, 25 fokos hidegben és félméteres
hóban végrehajtott lendületes támadással, a
lupkovi szorostól északkeletre húzódó Dzial
háton fekvő és bástyaszerűen
kiemelkedő
906-os magaslatot. Támadása közben llajmási
Lajos őrmester, kiváló körültekintéssel vezette szakaszát, amennyiben az oroszok előretolt és igen erősen megerődített állását oldalba támadta és vitéz rohammal elfoglalta.
Az abban volt orosz félszázad véres kézitusa
után megadta magát. Későbben az orosz lőállás ellen intézett rohamnál llajmási elsőnek tört be az orosz főállásba, ahol egymaga két géppuskára vetette magát és azokat
zsákmányul ejtette. Kimagaslóan vitéz és
bátor személyes magtarlásáért, valamint szakaszának kiválóan ügyes és elszánt vezetéséért már csak azért is aranyvitézségi éremmel tüntették ki, mert 7 havi arcvona'szolgálata alatt minden korábbi alkalommal is
vitézül é3 bátran viselkedett, kitüntetést
i ^ . ) még , nem kapott..
<
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A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI.'
Ma este hatodszor és utoljára kprül Siluré
Shakespeare vígjátéka, a Szentivánéji álom. A
mai előadáson is fellép Pásztor János, a Nemzeti Sziuház kiváló fiatal művésze, akinek Pucfc
alakitása az idei szezon egyik legszebb művészi
sikere volt. A Tihanyi Vilmos újszerű rendezésében szinrekeiülő darab a bemutató pompás sze*
reposztásában megy. Rendes helyárak.
Csütörtökön kef filléres előadás. Délután: Tokaji aszú, este: Arany Griff Kardoss Gézával.
Pénteken: Eszter Dayka Margittal. Péntekéi
este lesz a bemutatója a szezon egyik legszebb
darabjának, Bibó Lajos Eszter cimü drámájának)
amely iránt igen széleskörű érdeklődés vjllrk 4
r ti 1 hieg. A címszerepet a szerep eredeti alakit®'
ja: Dayka Margit játssza. Annakidejéu mind ^'?
darab, mind Dayka Margit lélekbemarkoló alakítása kivételes siker aratott. Horváth Jenő rendezésében és kitűnő szereposztásában az Eszte
pénteken este premierbérletben kezdi meg
gedi előadássorozatát.
Vasárnap délután 4 órakor Csavargólány r**Davka Margit felléptével* i
•• •••>.

Berndorfi alpakk?
evőeszközök kaphatók
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Hungária edényházban
Tisza Lajos körút 55.
(Mihályi fűszerüzlet mellett)

