
Svájc i u íscgok ePerfiYiondó Jelentései 
Spellman vatikáni küldetésének |e entőségéről 
Genf, fehrtiár 26. A Tribüné de 

Geneve római tudósítója SpellniHii 

érsek látogatásáról többek között u 

kővetkezőket jelenti: 

Az általános helyzetben bekövet-

kezett változások indokolttá teszik 

s legkülönbözőbb közvetlen ós köz-

vetett diplomáciai lépóseket. A leg-

utóbbi orosz sikerek hatása alatt 

ma világosan felismerhető a szö-

vetségesek és a tengelyhatalmak 

érdekeinek bizonyos azonossága. Ez 

egyáltalán nem jelenti azt. hogy a 

tengely békét fog kérni, dc a szö-

vetséges hatalmak jól tennék, ha 

számot, vetnének a valódi helyzettel 

és nem létesítenének Európában má-

sodik arcvonalat. 

Bősei, február 25. A Basler 

Nachrichten római tudósítója jelen-

ti: Rómaia semleges megfigyelő kö-

rökben mind nagyobb politikai 

fontosságot tulajdonítanak Spell-

man nemyorki érsek vatikáni láto-

gatásának Azt hiszik. Spellman ér-

sek elsősorban arra szeretné rábír-

ni a Vatikánt, hogy a Szovjetunió 

irányában engedékenyebb Magatar-

tást tanúsítson. (MTI) 

Káliag minlszfcrelnöh elismerő 
nyilatkozató a munkásságról 

a M f P e zév i e l s ő p á r i e r i e k e z l e t t n 

Budapest, február 25. A Magyar, guiartásáröi. Hangsúlyozta, hogy * 

Nyilatkozat Gandhiról az angol alsóházban 
Amszterdam, február 25. A Német, eljárására, ha szabadon bocsátanának 

t í . u : _ t _ i : . L_ i 1 . . x l _ . : I • 1 • .1.11. . r . 1 . n jelenti: Mint a brit hírszolgálati 
iroda jelenti. A m e r y t , az indiai 
ügyek államtitkárát az alsóház csü-
törtöki ülésén felszólították, hogy nyi-
latkozzék Gandhi éhségsztrájkjával 
kapcsolatban. 

— Gandhi bőjtölésének sz „ oélja — 
válaszolt Amery —, hogy ezzel ki-
kén.vszeritae feltétel nélküli gzabadon-
boesátisál Amery utalt arra, hogy In-
diára fontos szerep vár a szövetsége-
sek hadviselésében és kijelentette, 
hogy nem lehetne mentséget találni az 

olyan embereket, akik ezzel a feladat 
tal szembehelyezkednek. Nincs ok ar-
ra, hogy Gandhi és a kongresszuspárt 
többi vezetője között különbséget te-
gyenek. (MTI) 

Roosevelt megbetegedett 
GenI, február '25. A Német TI je-

lenti: Washingtonból jelentik: A Fe-
hérház közli, hogy Roosevelt kőny-
nyebben megbetegedett. A közlemény 
szerint könnvebb gvomorbántalmai 
vannak MTI)* 

Tisztogató hadműveletei' Horvátországban 
a partizánok ellen 

Zágfáb, február 25. Az olasz és( A legutóbbi néhány napon a par-

horvát csapatok folytatják Bosz-

niában a partizánok állásninnk fel-

göngyölítését. Az elmúlt napok 

tisztogató munkájának eredménye-

ként sikerült a nagy időjárási én 

terepnehézségek ellenére Krbava 

vármegye karsztos vidékein sok he-

ly ját megtörni a partizánok SZÍVÓS 

ellenállását. Különösen súlyos hnr-

fipk Jfolytak a Krbava megyei Górni 

l apoe község elfoglalásáért I t t 

helyenként 1000 métert meghaladó 

magasságban folyt a küzdelem, né-

hol 2 méter magas hóban. 

tizánok 800 halottat és sok sebesül-

tet vesztettek. Nagymennyiségű 

fegyvert, lőszert és egyéb hadiszert 

zsákmányoltak töltik. azonkívül 

felgyújtották élelmiszer- és egyéb 

raktáraikat. A partizánok helyzet-

napról-napra snlyosabh és az olasz-

horvát műveletek ellenük továbbra 

is folyamatban vannak. Az egész 

országban a partizánoknak a leg-

utóbbi harcokban 5000 hal'.ttjuk és 

körülbelül ugyanennyi sebesültjük 

volt. (MTI) 

PJegielcnf a fermlngbeszolgáitótósi 
Kötelezettségről szék) rendelet 

Gazdokönuv o f f szolgáltatás ellenőrzésire — A hadba-
vonultok es o sohiiuerinekes gazdOh hcdvezmenui kupitok 

o űcszolsjuitolosnoi 

Elet Pártja csütörtökön este tartotta 
ebben az évben első pártértekezletét, 
amelyen a kormány tagjai K á l l a y 
Miklós miniszterelnökkel élükön a 
gyengélkedő A n t a l István miniszter 
kivételével teljes számban megjelen-
tek. 

Vitéz L u k á c s Béla tárcanélküli 
miniszter, a párt országos elnöke 
nyitotta meg az értekezletet, majd be-
jelentette, hogy az újonnan szervezett 
és megválasztott felsőházi tagok közül 
ötvenketten léptek be a Magyar Élet 
Pártjába. Az uj párttagokat szeretet-
tel köszöntötte. 

Ezután V a s v á r y Lajos ország-
gyűlési képviselő szólalt fel és a mun-
kásság időszerű kérdéseit tette szóvá. 
A legnagyobb elismeréssel méltatta a 
magyar munkásság magatartását 

Az interpellációra K á l l a y Mik-
lós miniszterelnök válaszolt. Maga is 
örömmel, megelégedéssel és elismerés 
sel szólt a magyar munkásságnak a 
nemzeti sorsközösségbe harmonikusan 
beilleszkedő példás és fegyelmezett mn-

Az egyetemi épületbe 
költöznek vissza 

a tábla biintetőtanácsai 
(A ü álmagyar ország munkatársá-

tól) A szegedi Ítélőtábla, mint is-

meretes, 1921 szeptember I óta mű-

ködik a mostani helyén, a régi is-

kolaépületben. A táblai épületben 

ugyanis ettől az időtől kezdve ka-

pott otthont a Kolozsvárról mene-

kült egyetem- Most a jogi karai k 

Kolozsvárra történt visszahelyezé-

sével a Dugonios-téri palota máso-

dik emelete nagyrészt megürült é., 

igy a táblai hivatalok egyrésze 

visszköltözhet régi helyére. Egye-

lőre csak a büntető tanácsok és 

ezek irodái költöznek át a Dugo-

uios-térre, mig a tábla többi hiva-

talai továbbra is a helyükön ma-

radnak. A feketesasutcai épület 

üresen maradó helyiségeiben a pol-

gári tanácsok egyrésze nyer elhe-

lyezést A Délvidék visszatérése kö-

vetkeztében ngyanis a tábla pol-

niagyar munkásság megbecsülésében 
sem a kormányzat, sem a törvényho-
zás részéről nincs hiány, A magyar 
munkásság fegyelmezett magatartását 
a magyar rend és nyugalom egyik leg-
biztosabb alapjának tekinti. 

A lakáskérdést az üzemek foglal-
koztatásának fejlődésével óriási mó-
don megnevekedett munkáslétszám ál-
lította előtérbe. Tudja, hogy a nagy-
ipari vállalatok lakásépítő tevékeny-
sége mögötte marad a szükségletek-
nek, de kétségtelen az is, bogy ma ne-
héz lépést tartani azzal az ütemmel, 
amelyet a szükséglet diktál. Bár-
mennyire nehéz is azonban a megol-
dás, kizárólag ezen a gondon, ameny-
nyire lehetséges, segíteni fog. 

A miniszterelnök válaszát Altalá-
nos helyesléssel vették tudomásul. 

Kállay Miklós miniszterelnök a 
pártértekezlet utón beható megbeszé-
lést folytatolt a felvidéki törvényho-
zókkal és főispánokkal a Felvidék kü-
lönleges gazdasági, kulturális kérdé-
seiről. (MTI) 

sem a vidámságra nem lehet okunk. 
A Dunavölgyében mindenki, de külö-
nösen itt Szabadkán, ahol évszázadok 
óta élünk együtt, mindannyian fogjunk 
össze, mert vállalnunk kell minden 
kockázatot félelem és megalkuvás nél-
kül, sorsunk közös. (MTI) 

IWre^orio Ottone előadása 

a Dolomitokról 
(A Déimagyarorezág munkatársától) 

A szabadegyetemi előadások sorozatai-
ban csütörtökön pegregorio Otíooc 
egyetemi lektor tartott magyar nyelvi 
előadást a Dolomitokról. Az előadón 
megkezdése előtt dr. K o l t a y - K a s L 
n e r Jenő egyetemi tanár üdvözölte a* 
illusztris előadót, aki a nekünk annyi-
ra kedves Itália szülöttje, de hosszat 
magyarországi tartózkodása alatt —» 
ugymoud — leiekben és •zivbea 
maga ia magyarrá lett. 

Az egyetemi aula széksorait zsúfo-
lásig megtöltő közönség lelken üdvözlő 
tapsai között lépett az előadói emel-
vényre dr. Degregorto Ottone, aki 

Budapest, február 25. A hivatalos 

lap pénteki száma közli a közellá-

tási miniszternek az egyes mező-

gazdasági termelőket terhelő be-

szolgáltatási kötelezettség megálla-

pítása ét teljesítésének ellenőrzése 

tárgyában kiadott rendeletét. A 

rendelet szerint a hatóság minden-

kit, aki szántóföldön gazdálkodik, 

gazdakönyvvel lát el. A gazda-

könyvbe bejegyzi a hatóság a gaz-

dálkodó Rsaládjúra és a gazdálko-

dóra vouatkozó adutokat, továbbá 

a hőszolgáltatási kötelezettséget. A 

gazdakönyv a beszolgáltatás telje-

sítésének a bejegyzésére it ét a 

vámőrlési jogosultság igazolására 

is szolgál. A rendelet részletesen 

intézkedik a haszonbérbe, valamint 

részes müvelésre adott ingatlanok 

beszolgáltatás! kötelezettségének el-

bírálásáról. Meghatározza h hőszol-

gáltatási kötelezettség teljesítésébe 

beszámítható munkabér, vagy 

ogyéb eimoken juttatott természet-

beni járandóságokat. Azok a 

szántóterületek, amelyeken a gaz-

dálkodó hagymát. paprikát vagy 

más közellátás szempontjából fon-

tos növényt mér huzamosabb idő 

,ót* Uxntel. mentesíthetik a kenyér-

gabona és zsirbeszolgáltatás alól. 

Ketjvezn » uyt nyújt a rendelet 

azoknak is, aki szerződéses alapon 

termelnek vetőmagokat. A lóte-

nyésztő gazdálkodók részére is be-

számítási lehetőséget állapit meg a 

rendelet. Külön figyelmet érdemel 

a rendeletnek az az intézkedése, 

amely a sokgyermekes és törpegaz-

dák részére kedvezményeket bizto-

sit és a hadbavonultak otthonmara-

dottait mentesiti a beszolgáltatás 

meghatározott része alól. Meghatá-

rozza a rendelet azoknak a gazdák-

nak a jutalmazását, akik az elő-

írásnál nagyobb mennyiségű ter-

ményt áfcolgáltatnak be. ezek ré-

szére a rendelet a beszolgáltatott 

többlet minden száz bnzaegyscgo 

után az elszámolás időpontjában 

métermázsánként érvényes hatósá-

gi búzaár egyharmadának megfe-

lelő jntalmat biztosit, viszont azo-

kat a gazdálkodókat, akik beszol-

gáltatás! kötelezettségüknek nem 

tettek eleget, a beszolgáltatásból 

hiányzó buzapontérték háromszoro-

sától nyolcszorosáig terjedő pénz-

büntetéssel sújtja, umelyet közadók 

módiéra kell btkiütaui* jttíTI) 

kája is megszaporodott. 

gári ügyforgalma is jelentékenyen' előadása első részében a Dolomitokat 

megnövekedőit és igy a polgári K episzkopiku.an vetített 
- , , , . i n , ? • „ , „ tcstői képekhez fűzve magyarázó s*a-
ngyekkel foglalkozó tanácsok muu- . A J ^ k é t jellemző sajátsá-

gát: alakját és színét ismertetve, né-
ipies legendákat idézett, amelyek a 
hegység két legjellemzőbb sajátságá-
hoz: alakjához és színéhez fűződnek. E 
legendák iegbájosabbja arról szól. 
hogy a hegytörpéi a hold sugarából 
szőnek ezüstös fátylat, bogy azzal f»-
bér fénybe öltöztessék a Dolomitokat 
Kedves és poétikus Laurin király é* 
rózsakertjének legendája is. 

Ezután az alpinizmus örömeiről é* 
veszélyeiről beszélt, elősorolva annak, 
eredményeit, a turistabravurok bosz-
szu sorát. A Dolomitok megmászásá-
nak úttörői között jeles magyar sze-
mélyiségek is voltak, akik sorából 
E ö t v ö s Lóránd és leányainak; H»* 
lacdának és Ilonának fáradozásait éa 
eredményeit emelte ki. A vetitőernyőn 
egymásután jelentek ineg az Eötvösök 
alpinista sikereinek emlékei: a Croda 
di Lago-n huzódo Eötvös-ut, melyet a 
nagy magyar geofizikus 1884-ben járt 
meg, a Tofana di Roces déli falán 
húzódó Eötvös-ut, az ördögtorony, 
amelvet az Eötvös-lányok másztak meg 
először 1908-ban. 

Reök Andor szabadkai 
iőispán beszéde a délvidéki 

nemzetiségekhez 
Szabadka, február 25. Dr. R e ö k 

Antal szabadkai főispán, a MEF 
sezrvezetének választmányi ülésén 
beszédet mondott, főképpen a Szabad-
kán élő nemzetiségek felé intézve sza-
vait. Hangoztatta, bogy ebből a há-
borúból az a nemzet kerül ki győzte-
sen, amelyik nagyobb áldozatot tud 
bozni és megadással vállalja a szen-
vedéseket és nélkülözéseket. Elet ós 
halál kérdéséről van szó. Legyünk 
tisztában azzal, bogyba számunkra 
rosszul végződnék a háború, sorsunkat 
illetően nem lenne különbség köztünk, 
nem lenne nemzeti különbség sem. 
Amikor a hatalom megszerzéséről és 
biztosításáról van szó, a Szovjet nem 
tesz különbséget, a Dunavölgyét ille-
tően pedig az a szovjet elgondolás, 
hogy az itt élő embereket kitelepítsék, 
a lakosság 70 százalékos kiirtását je-
lentené. 

— Kijélejjtbetem — mondotta a f 

iaoán hogv sem «•'•'• rifredá.ni., barátügak. 

A mindvégig lebilincselően érdeken 
előadás után a közönség szűnni nem 
akaró tapsokkal fejezte ki bálájál a 
népszerű ée köztiszteletben álló élt-
adónak, a magsarféAé* Saegfid neme. 


