Háborús készülődés Indiában
Bangkok, február 17. 'A Német
TI jelenti: Bengáli a miniszterelnöke Kalkuttában elmondott rádióbeszédében hangoztatta, hogy Sin-

geti. A légoltalmi rendszabályok
végrehajtása
érdekében
március

gapore eleste következtében
BengaHa tartomány
tűzvonalba
került és
K alkut tát közvetlen veszély fenye-

gatása többmillió
homokzsákot osztott szét az épületeknek
bombáktól
való megvédésére.
(MTI)
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Bombay város közigaz-

Cyrtin:

Kezdődik Ausztrália élet-halá! harca

Róma, február 17. A
jelentése szerint Curtin

Tribüna
ausztrá-

liai miniszterelnök a következőket
mondotta Singapore elestéről;
— Singapore eleste a keleti Bünkirchennel
egyértelmű
és most kezdődik meg Ausztrália
élet-halálharca. Ennek a Csatának a kimenetele

fogja
eldönteni
nemcsak
magának
'.Ausztráliának,
hanem
valamennyi
angolul
beszelő népnek sörsát. Mi
tudjuk,
hogy elsősorban
magunkra
kell számítanunk,
mert külső segítségben soha sem lehet egészen biztosnak lenni. Ez a segítség gyakran későn érkezik meg. ( M T I )

Csütörtökön
kormányzóhelyettest választ
az országgyűlés
Budapest, február 17. A MTI je- J
lenti: A felsőház háznagyi hivatala
a következő meghívót adta k i :
»Az Országgyűlésnek felsőháza
és képviselőháza 1942. február
19-én, csütörtökön délelőlt 11 érakor együttes ülést tart a következő napirenddel:

A kormányzóhrlycltes megválasztása, eskütétele és annak törvénybeiktatása.
A felsóház tagjai délelőtt fél 11
órakor a felsőház társalgótermében gyülekeznek. Megjelenés zsakeltbcn, fekete zakó, vagy kisniagyar ruhában.*

anyagi feaezet. Szegeden jeieaieg
az a helyzet, hogy a tüdővész elleni küzdelem
anyagi
részét egyedül a belügyi
kormányzat
viseli.

A gyermekklinikán a belügyi kormányzat anyagi
áldozatvállalásával tartanak fenn 12 ágiját tüdőbeteg gyermekek részére s hogy
Szegeden szép eredménnyel tüdőbeteggondozó intézet dolgozik, az ls
a belügyi kormányzat érdeme. I t t
volna az ideje, hogy — a kultuszkormányzat is áldozzon a küzdelem
hatásosabbá tételére. A belgyógyászat hatáskörében nagyszerűen működhetne Szegeden egy tüdőbetegpavillon, dr. Rusznyák
István, illetve dr. Purjesz Béla professzorok
vezetése alatt.
Nagy

szükség

volna

a tüdősebé-

szet felállítására
is. Mint a sebészeti tanszék egyik ága, kitűnően
működhetne. Jelenlfg csupán Kakasszéken működik ilyen intéztnpny, ahol a
hódmezővásárhelyi
kórház egykori, előrelátó főorvosa
létesített tüdőbeteggondozást és sebészetet.

Tüdőszanatór.'umot
Várostanyára
A m a i orvostudomány álláspoutja az, hogy a tüdőbeteget lehetőleg ott kell gyógykezelni, ahol
megbetegedett s ahol munkaköre,
! otthona, begyökerezett életlehetőséi ge van. ?Ezzel kapcsolatosan fel-
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Csak akkor lesz szép a lakása, "•»
bútorát nálunk vásárolja 1

ASZTALOSMESTEREI!
CSARNOKA

Szendrenyl Géza ea Társai
Stagad, Duflonlos-tér IL
l alafoBazám : J 1-28.

merül a kérdés? miért ne lehetne
tüdöbetegszanatóriumot
felállítani
Várostanyán, ahol a városnak olyan

szép erdeje van? A várostanyai fenyőerdő valósággal csodája az alföldi homoknak, egy darab szubalpiu panorámát és nagyszerű levegőt varázsol a szegedi föld fülé . . ,
Az alföldi tüdőbetegek száraára okvetlenül gyógyulást jelentene, ha
itt szanatóriumot lehetne tető aló
hozni és a betegek gyógykezelést
nyerhetnének, anélkül, hogy esetleg messze kellene szállitaui őket.
Mindezt meg lehetne és meg kellene csinálni, ha eredményesen
akarunk küzdeni a legelterjedtebb
népbetegség, a tuberkulózis ellen.
A

kultuszkormányzat

segítségére

volna szükség, hiszen a belügyi kormányzat már elindult azon áz úton.
amelyen közös energiával, akarással és segítéssel nagy és áldásos
eredményeket lehetne felmutatni a a
egészségesebb jövendő érdekében . . ,

Tuberkulózis Hét Szegeden

Tüdőbetegpavillont és tüdősebészetet
a szegedi egyetemnek
(A

Bélmagyar

ország

munkatár-

sától) Á legveszedelmesebb' népbetegség, a tuberkulózis ellen küzdelem hetében Szegeden is megindult a propagandamunka. Vitéz dr.'
Tóth Béla városi tiszti főorvos Irányítása mellett nagy gonddal és
körültekintéssel készítették elő azokat a sorozatos előadásokat, amelyek a zöldkeresztes intézményeken keresztül jutnak el ezen a héten a nép minden rétegéhez. Szeged

14 zöldkeresztes

védöintézeté-

brn a Hét tanácsadónapjain a vezetőorvosolr, valamint a védőnők
előadásokat tartanak és népszerű
stílusban oktatják ki az egyszerűbb
embereket is a tuberkulózis elleni
küzdelem fontosságáról és lehetőségeiről. A. zöldkeresztes Intézmények azonban nemcsak a „tuberkulózis elleni küzdelem hetében", hanem

az esztendő

minden

napján,

bármely időszakában' felhasználnak minden propaganda eszközt arra, hogy a tuberkulózist, ezt a legfájdalmasabb Számarányban pusziUtó népbetegséget preventív módon
enyhítsék.
A várösi tiszti főorvosi Hivatal
Ss a zöldkeresztes intézmények talán fel sem becsülhető preventív

BELVÁROSI MOZI
Szerdán, csütörtökön is

Vaskorona

munkája még mindig nem elegendő. Sajnos, az Alföldön sokkal komolyabb ez a népbetegség, mintsem "csupán megelőző módszerekkel
eredményt lehetne elérni. Mint a
város legutóbbi közigazgatási bizottsági ülésen elhangzott tiszti főorvosi jelentésből is kitűnik, Szeged. az alföldi tuberkulózis-góc s
a 'tiidővfisz elleni küzdelem köz-
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A „ G r e n z b o t e " c i k k e Magyarország cselekvéséről

Pozsony, február 17. A »Grcnzbote« katonáinak erre a
teljesítményére.
kedd reggeli számában Frank
Riedl Magyarország tudja értékelni azt is,
«Magyarország tudatos
európaiassá- hogy az európai harcközösscg más
ga» cimü vezércikkében a következő- katonái is védelmezik őt. Igy kel életket irja:
re ebben a hatalmas háborúban egy
— A külső és belső arcvonal szi- mindenekelőtt egyesítő és összefogó
lárdsága és összhangja, értékes kin- harcközösség és sorsközösség.
cse az u j Európa egységében össze— Bárdossy beszéde
komolyságáforrt népeknek. Valahányszor magyar ban és határozottságában
valóban
pontja, nincsen
felszerelve
eléggé államférfiak ma felszólalnak, ajku- európai beszéd. Magyarország a felkon mindig megszólal az összhangja emelkedésnek 1938 óta meglevő leheahhoz
hogy
sikeres
küzdelmet
annak a földrésznek, amelynek öntufolytathasson
ezzel a súlyos nép- datos népei biztos győzelmet jelentő tőségét bölcsen és erélyesen megragadta és azt belső megszilárdulásra
betegséggel.
harci közösségbe forrtak össze. Ma- ás külső
tekintélyének
növelésére
gyarország m a tudatosan vesz részt használta fel. E z a megújhodott MaTüdőbeteqpavillon ebben az arcvonalban. A közelmúlt gyarország nagy megbecsülésnek örhivatalos látogatásai, Bárdossy Lász- vend a szövetségesek körében és az
és sebészet
ló magyar miniszterelnök két leg-uj Európában.
A'z a Helyzet, hogy jelenleg Csu- utóbbi beszédének fejtegetései világo— Magyarország miniszterelnöke —
p á n a 150 ággyal rendelkező
tüdősan kidomborították Magyarország te- folytatta a tG'renzbote* most
bejebeteg gondozóban
helyezhetők
el a kintélyét és feladatát az európai kö- Icntettc a magyar nemzetnek, hogy eltub'erkulótikus botegek s Igy hóna- zösség keretében. Európának keleten érkezett a cselekvés ideje. Bárdossy
vivott harcai Magyarország számára beszédének tehát az volt a rélja hngv
pokig kell vámra
egy-egy Ttjabb
mindig önvédelmi harcok voltak. Ez- nyomatékosan megértesse Magyarorbetegnek, amíg ágyhoz jut a tüdőért mondotta Bárdossy László mi- szág lakosságával, milyen
szerepet
beteggondozóban, bármilyen sürgős niszterelnök világos szavakkal: •Euakar és kell, hogy játszék Magyarorszüksége is legyen a kezelésre.
rópa nagy és sorsdöntő küzdelemben szág ebben a kemény küzdelemben,
Szegeden, ahol egyetem műkö- áll a bolsevizmussal, olyan küzde- amelyet a nemzeti és európai felefordul lősség tudatában lévő népek a földdik, amelynek orvosi kara európai- lemben, amelynek eldöltén
hírű tudósokat mondhat magáénak, meg egész Európa és az itt álő né- résznek a bolsevista fenyegetéstől vapek sorsa. A magyarság nem lehet ló megszabadítása
érdekébon viselaz egyetemi klinikákra
'csak a legtétlen nézője Európa sorsa eldönt© nek. Magyarország eurőpaiasságámk
ritkább
esetben juthat
be tuberkusének*
tudatában a saját és általános eurólótiküs beteg. Arra, hogy a klini— A bolsevista barbársággal való pai érdekeknek megfelelő erőkifeUrékák gyakorlatilag is felvehessék a leszámolás Magyarország számára — «el fog elszántan résztvenní ebben a
tüdővész elleni küzdelmet Szege- különösen miután • Magyarországnak közös európai elhárító küzdelemben.
den. nincsen mód, mert
nincsen két évtizeddel ezelőhb magában az (MTI)
ország belsejében kellett levernie a
bolsevizmust — a lét vagy nemlét
K o r z ó b a n
kérdése. Etóőizben viv Magyarország
olyan sorsdöntő küzdelmet, amelyben
Ma
Ma 4, fél 7 és 9 órakor!
nem a saját földjén és nem a saját
JOSEPTTTNE B A C K E R
határain körül kell birtokát megvéCharles Boyer és Bettc Davis
delmeznie. A magvar csapatok 1941.
grandiózus nagy filmje
juniusától
novemberéig elűzték az
ellenséget a magvar kárpáti határoktól, északra fekvő vidékről és ezután
közös arcvonalon küzdve a német, román és szlovák csapatokkal, a Donec
KOLOZSVÁRTÓL ZÁGÓNIG
í
medencéié törtek elörp Magyarország
és Magyar—UFA világhíred i
I joggal büszke sok háborúban bevált

SZÉCHÉNYI MOZI

0 fekete Vénus?

grandiózus filmremek.
Páratlanul szép film.

„Magyarország
tudatos európaisága"
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