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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

Százötven milliós blokk
Narviktól Líbiáig
Mussolini ismét kifejezésre juttatta a tengelyhatalmak
biztos hitét fegyvereik győzelmében
Róma, november 18. A szankciók ülődik évfordulója alkalmából a Duce a Veuezia-paloLáoan a fasiszta kormány ós a fasiszta uugytaoáös, a fasiszta direktórium tagjainak, valamint 1075 fasiszta vezetőnek jelenlétében nagy
beszedet mondott. Hangsúlyozta, hogy ucm véletlen, ba éppen a mai napra hívta egybe a
a fasiszta párt vezetőit. Ez a uap — mondotta
Mussolini — annak a napnak az évfordulója,
amikor a fasiszta Olaszország sikeresen kezdte a harcot 52 nemzet fojtogató gyűrűje ellen.
Eámutatolt arra, hogy ezeknek az elavult
Tatalniaknak nem sikerült a müncheni kompromisszummal, amelyet időnyerés szempontjából kötöttek, egymástól elválasztani a kontinens két ifjú és feltörő hatalmát.
— Ünnepélyesen kijelentem — mondotta —,
anélkül, hogy tartanom kellene attól, bárki is
megcáfolhatna: ezért a háborúért egyes-egyedül Angliát terholi a felelősség. A békét meg
lehetett volna menteni, ha Anglia francia
Tetségeséuek cinkosságával nem tett volna arCa kísérletet, högy bekerítse és megfojtsa Németországot- A békét meg lehetett volna menteni, ha Anglia nem utasítja vissza Németország minden kísérletét a közeledésre. A békcl
még 1930. augusztusában az Utolsó órában is
meg lehetett volna menteni, ha Anglia a lengyel nagykövet nyomásává
nem
támasztotta
volna azt a teljesíthetetlen követelést, hogy a
mdt megindult csapatokat ismét rendeljék visz.
Wa; indulásuk helyére.
Az emberiség történelmében sohasem forí n l t elő a misztifikációk és hazugságok olyan
áradata, mint amelyet Anglia az ezután következő hónapokban szórt .világgá. Anglia a hazugságok torén valóban elérhetetlen magasságokat ért eh
'A Duce ezután vázolta a frane.ía Összeomlás
•gyes fejezeteit.
Franciaország már ingadozott, de még mésztté volt attól, hogy térdre essék, femikor Olasz•rszág június 10-én belépett a háborúba, högy
ittörjo a szorító kapcsokat. Két hét múlva
Franciaország letette a fegyvert.
Ezután a legnagyobb elismerés hangján
Mftlékezett meg az olasz haderő különböző
fegyvernemeiről, amelyek mindenhol
ragyo
géan teljesítették kötelességüket és a legnagyobb hősiességről tanúskodnak. Közölte, hogy
es olasz rcpülögcplermclés ma líétszefaJckóra,
Inint a háború kitörésekor volt.
— Olaszország oly hatalmas
méretekben
gyártja légkor szeróbb gépeit, hogy
bátmely
tnds hatalommal felveheti a versenyt.
— Emellett a polgári lakosság a legnagyobb
fegyelemről tanúskodik és ha kell, örömmel
•vállal minden nélkülözést. A nélkülözések —
Jnondolla — ma még elviselhetők, de a jövőben
fokozatosan súlyosbodhatnak.
— Mint ahogy a harmadik pun háború Karffiago elpusztításával végződött, éppen úgy fog
végződni cs a mostani háború a modern Kar'thagó elpusztításával.
Ezután Churchill legutóbbi alsóházi bsszejÖárel ífglalkezott a D ü r s e- msgaíiacitctta.

liogy a tarantói öbölben az angol repülők bombái valóban eltalállak három hajót.
— De ezek közül egy sem süllyedt el cs csak
egy szenvedett komolyabb sérüléseket. Teljesen valótlan cs kitalált azonban az az állítás,
mintha két másik hadihajói és két segédcirkálót elsüllyesztettek volna az angolok. Churchill úr jobban tenné, ha saját hajóhadát ért
veszteségekről tájékoztatná az angol népet.
A
ncmet-olasz együttműködésről
szólva
megállapította a Duce, hogy Európa két ifjú
forradalmi nemzete a legtökéletesebb
bajlársiassúgban működik együtt. A két nemzetnek
cz az uniója kiterjed katonai, politikai, gazdasági, szellemi, világnézeti térre egyaránt,
most és a jövőben. A Führerrel való személyes
találkozásai ezt a teljes, és tökéletes összhangot gsak szentesítették. Természetes és tiszta
dolog, hogy a tengelyhatalmak nem a megtorlások és a bosszú békéjét akarják kötni, de Feltétlenül ragaszkodnak jogos követeléseik teljesítéséhez kompromisszumok nélküL
A Duce ezután megemlítette, hogy Németországnak nem volt szüksége Olaszország se
gilségáre, mert Nem "torszag
emberanyagban,
hadianyagban és óriási műszaki felkészültségében egyedül is legyőzhetctleniil állta volna
a harcol, mégis hálás azonban a Führernek,

XVI. ciíoluam 203. szám
hogy elfogadta Olaszország ajánlatát, mer.t «
közösen elhullajtott vér a legszilárdabb kapcsa•
lat a jövőben is, különösen, ha a két nemzet
IU a világnézet teljes azonossága fűzi egybe.
— Biztos vagyok abban, bogy repülőink ÓS
tengeralattjáróink a jövőben is dicsőséget hoznák az olasz lobogóra.
A görög kérdésre áttérve, ezeket mondotta
a Duec:
— A görögöket az angoloknak a legkülönbözőbb téren megmutatkozó komplicitása sodort* bajba. A Franciaországban megtalált
iratokból kiderült, hogy Görögország már májusban felajánlotta támpontjait az angoloknak
cs franciáknak. Görögország lakolni fog azért,
amit tett. Olaszország meg fogja
semmisütni
Görögországot. Olaszországnak elegendő katonája és hadianyaga van, az angol segiiscg pedig nem mentheti meg a görögöket a katasztrófától. H a egyszer elindultam az úton, akkor
végig is járom ezt az útat." A görög harctéren
olaszokat sokszorosan meg fogjuk bosszúink
A Dnce ezután megállapította, hogy Olaszországnak jelenleg egymillió embere van fegyverben. Dc bármikór nyomban fegyverbe állithat még nyolc milliót. 'Altalános mozgósítás
nincs cs nem is less• A pártnak meg kell tisztulnia a kispolgári elemektől cs közelebb kell
kerülnie a néphez.

— A patifizmusnak még a 'csökcvényeU ts
ki kell írlani, mert a vasnak és ágyúknak ebben a korszakában Csak egy fccl lebeghet. Némtország és Olaszország Narviktól Líbiáig terjedő hatalmas, 130 milliós, mindenr» elszánt
blokkot alkot és es a blokk a legnagyobb biztosítéka a győzelemnek.

Hitler fogadta Símért es (ianot
A

b c r c h f c s g a d c n i D c r g h o i b a n történt f o g a d á s o n resztvcit
cs Keltél is

Berchlesgadeti, november 18. Hir szerint gróf
Ciano olasz külügyminiszter és Serrano Suner
spanyol külügyminiszter bélfőn délben Ribbentrop
vendége volt a nemet birodalmi külügyminiszter
fusuhii-i birtokán Salzburg mellett.
Röviddel később Dörnbcrg szertartásfőnök a
Berchtesgadcner lloftól, a spanyol külügyminiszter szállójától elvitte Suncrt és a Bcrchtcsgaden
közelében' levő Bcrghofhoa hajtatott vele. >
A Bcrgbofban a Führer dolgozószobájában
megbeszélést folytatott Sunerrel.
A Borgho! bejáratánál a német birodalmi külügyminiszter fogadta a spanyol vendéget. Egy
kettős őrség és az SS őrsége katonai tiszteletadásban részesitette Sunert.
A Führer a megbeszélések előtt igen szivélje-

RDUcntroji

sen üdvözölte a spanyol külügyminisztert. A rorg»
beszclcsen jelen volt Ribbentrop német külügyminiszter is.
Berchtesgadcn, november 18. liir szerint hétfőn délután 6 órakor gróf Ciano olasz külügy miniszter is odaérkezett Bergbofba. Mackcnsen Tornai német nagykövet kíséretében. A Fübrcr gróf
Cianót és Serrano Suncr spanyol belügyminisztert a Berghof csarnokában teán látta vendégül,
Hir szerint R i b b e n t r o p birodalmi külügyminiszter és K e i t ő l vezértábornagy, a véderöfőparancsnokság főnöke is jelen volt. Tea ntán a
Führer R i b b e n t r o p b i r o d a l m i
külügyminiszter
jelenlétében
megbeszél é s t f oy t a t o t t g r ó f C i a n ó v a k

Oöbbcls az erűk végső lafbavcfcscrő!
.Nürnberg, novemb'eri 18. ~N Német Távija ti Göbbels — bizonyságul szolgálnak a nőmet
Iroda jelenti: Göbbels birödalmi miniszter hét- népnek arra, hogy a mai népi Jiaderö a világ
főn este a nemzeti szocialista párt
vezetői legjobb katonai intézménye. Németország a
előtt nagy be*>hlpt mondott Németország ed- legnagyobb katonai sikerek révén meglauulta.
digi külpolitikai és katonai sikereiről. Beszé- hogy várakoznia kell arra a napra, amelyen
de bevezető részében áttekintést nyújtott a ke- alapos előkészítés után majd
megsemmisítő
leti és nyugati hadjárat eddigi lefolyásáról, csapásak zódulriak majd ellenfelére. A Führer
majd Délkelet-Európáról szólva haugsúlyozla, elve szerint cselekszik: hosszú előkészítés, röhogy az itteni régi határigazságtalanságokat vid támadások. A német a történelemből isdöntőbíráskodás útján 'Tisztázták.
meri, hogT az elkeseredett ellenfelek az els*
— X véderő bÚ£il.s gjöselmai — fely LaLLa 1 csávázok után nem halóinak meg. A brróda-
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lom végleges szabYdsígáerf és Európának a»
angol gyámkodástól t s I ó
megszabadításáért
folytatott ha re is a végső latbavetést követeli
a német névtől.
OIÜSÍ rcpüloh
tóvedesboi

bombdztáh
lionastlrt

, Tfelgrád, november 18. Hivatalos helyen a kővetkező közleményt adták ki:
A november 5-i Bitolj (Monastir) elleni bombázással kapcsolatos vizsgálat
megállapította,
hogy a ledobott bombák olasz eredetűek voltak.
A jugoszláv kormány a vizsgálat eredményéről
november 12-én értesítette az olasz kormányt és
kérte, hogy maga is folytasson le vizsgálatot. Az

oTssz kormány november 16-£n válaszolt a Jngoszláv kormány jegyzékére és megállapította, hogy
a bombák ledobása a lypiilók tévedése folytán
történt. Az olasz'kormány a maga részéről a Bitoljt ért bombázás miatt ezzel egyidejűleg a legnagyobb sajnálkozásának adott kifejezést éa hajlandó az okozott kárt utólagosan megtéríteni.
Ezzel a válasszal ez az eset Jugoszlávia és
Olaszország közölt fennálló baráti kapcsolatok
alapján elintézettnek tekinthető.

az

r<uj
albán

boinba m e g ö Ue
l$az$ágügymlnisztcrí

Tirana, november 18. Ojcfer Ipi albán igazságügyminiszterfc, aki hivatali okokból a bad~,
műveleti területre szállt ki, egy
ellenséges
bomba megölte. Az elhunyt eluöke volt annak
az alkotmányos gyűlésnek, amely kimondotta
Albánia egyesülését az olasz birodalommal-

Eggcimény Anglia és az EéuesflK-illamok HözöH
főmasipontoK átengedésére
^ Zonitten, noremSeJB 18. 'X Reuter-iroda jer
lenti]) Hivatalosan jelentik, hogy az Egyesült(Allamok és Nogybritannia között egyezmény
•jött léttje, amelyben a következő vidéketet az
Egyesült-Államoknak támaszpont héljaira bérheadjáí:
t As ül-Bermudák
szigetén a gyarmat legJteletibb
vidékeit.
2. 'A Valta ma-szigeteken a MarigUsna sziffete.
9. 'Jamaicában
Kingstorilől,
a sziget fővditQsdlól Ib.
kilométernyire nyugatra a szi-

getnek a Portiandi öböl partján fekvő déli tészétL 'Anliguan-sziget északi részén a Parhem
kikötő mellett elterülő vidéket.
5. Sant Lucicn-szigct legészakibb pontján a
Gros Islet öbölnél elterülő vidéket.
A San-Lücicnró vonatkozó egyéb köunyftcsek kérdését még tanlmányozzák.
6. Brit-Guyanában a tengertől kb. 10 kilométernyire a Demarara-folyó partját cs az Escquibo torkoatánál elterülő vidéket.

ve esaff * » e g l e T « készletet «e % kontinensen b *
szerezhető nyersanyaggal kellett gazdálkodnunk.
Ezután szavazásra került sor s a Ház az Iparügyi tárca költséigvetését általánosságban és réseleteiben is elfogadta.
Az elnök bejelentette, hogy M o s o n y i b á l n á n
a napirend ellen indítványt jelentett be. Ellenlndileányában kérte, hogy a Ház keddi ülésére tűzzék ki a belügyminiszternek a multheti intcrpellációs napon a köztisztviselő kötolcsscgcirö.1 sióló
kijelentéseit. A Ház az ellcninditványt elvetette
és az elnök napirendi indítványát tette magáévá.
Eszerint a Ház legközelebbi ülését kedden délelőtt
tartja cs az ülésre a belügyi tárca költségvetésének tárgyalását tűzte ki. A hélfői ülés 7 órakor
ért véget.

Hivatafosan bejegyzett párt letí
Szlovákiában a Magyar Párt
Pozsony, november 18. A szlovák állami mács
elfogadta a Magyar Párt regisztrálását. Gróf Est e r h á z y János ezzel kapcsolatban cikkel
irt
az Uj Hírekben.
•Minden szlovákiai magyar részére őrömteljes és nagyfontosságú eseményt jelent ez a hivatalos híradás — irja. Az alkotmánytörvény szerint ugyanis Szlovákiában csak a hivatalosan bejegyzett és a kormány által jóváhagyott alapszabályokkal rendelkező politikai pártok működhetnek. Fariunk a bejegyzés révén uj nevet nyert: a
Szlovákiai Magyar Párt nevet. Hozzájut működési
jogához valamennyi törvénybizlositotta téren és
az eddigi szocális és kulturális pártmunka kiterjesztésével és fokozásával megkezdhetjük majd a
nemzetmegtartó politikai és gazdasági munkát is.
Bejelentette ezután cikkében gróf Esterházy János, hogy ezután fokozottabban azon lesz, hogy a
magyarországi szlovákságot hozzásegítse nemzeti jogaihoz.*
—oO—

A maggar ipari icrmclcs
soha el nem ért esnesponira emelkedett
Targa

miniszter

beszéde

uian a Hdz cltofindta
KOiisédtreiesei

az

iparaitól

tárca

fur$«tii<to* lonfó
ci inakéi vásáron
, Makó. november 18. 'A vasárnapi országos vásáron furfangos módon fosztották ki
Irinyi
Tstván ujnagylaki gazdát, aki a vásáron tehenét
árulta. A két szélhámos közül az, egyik rosszullétet színlelt, mire társa segítségül htt ta Irinyit.
Miközben Irinyi lehajolt az ájultságot színlelő
szélhámoshoz, az kivette zsebéből 210 pengőt tartalmazó pénztárcáját, majd elmenekült. A zsebtolvajok kézrekeritésefe rádiókörözcst adtak le.
-oqo-

Budapest, november 18. T ö r s Tibor alelnök lentette, hogy vizsgálatot tartott azoknak » váelnökletével folytatta hétfőn délelőtt a képvise- daknak ügyeben, amelyekkel Matolcsy Mátyás
lőház sz iparügyi tárca költségvetési vitáját, vádolta meg B a r c s a y pcstinegyei főispánt. A
ü t i t a János előadó az ipar létalapjául szolgáló vádak nem bizonyultak" valóknak. Az ügy iratait
széntermelés fejlődéséről számolt be s elmoudot- letette a Ház asztalára.
ta, bogy 1941-ben már 128 millió mázsás 'szénterM o r v á i Ferenc egyes kisipari érdekekre
melés várhaló. Beszámolt arról is, hogy a kisipar hivta fel a miniszter figyelmét, majd 11 a j n i s s
hitelellátását emelni fogja a kormány. Elkészült
Ferenc követelte, oszlassák fel a szociáldemokés rövidesen a Ház elé kerül a munkakamarák- rata szakszervezeteket, vagyonukat foglalják le.
ról szóló törvény is.
Az elnök ezután a vitát bezárta, majd . V a r g a
József miniszter emelkedett szólásra.
H o n k a y Ferenci. a kormánypárt vezérszó(A Délmagyarország
munkatársától)
Kőnoka a legutóbb lezajlott bányászsztrájkkal fogA miniszter nagy vonásokban vázolta az ipari
zölto a Délmagyarország,
hogy a közigazgatálalkozott és ki jelentette, hogy ma már minden
konjunktura helyzetét. Rámutatott, hogy a magyar
si bizottság ülésén vitéz Tóth Béla dr. tisztibányában nyugalom van. Beszélt a salgótarjáni
ipari termelés soha el nem ért csúcspontra emelháromhetes sztrájkról és hangsúlyozta, hogy ilyen
kedett és még az 1939. évi csúcspontot jelentő ter- főorvos bejelentette, hogy az iskolai egészségtelt
megállapítások
nehéz időkben nem lett volna szabad a sztrájk- melés értékét is 10 százalékkal túlhaladta az el- ügyi vizsgálatok során
nak előfordulnia. A háromhetes sztrájk megfosz- múlt évben. Az iparban foglalkoztatottak száma szerint a növendékek legnagyobb része parazitotta a munkásokat keresetüktől s nagy átlagban
1940. julius végén a trianoni csonkaország terü- tás fertőző bőrbetegségben szenved és feltűnően
•zámitva naponta egymillió pengő kárt okozott. letén a gyáriparban — a kézműiparral együtt — tisztátalan. E m i a t t az a terv merült fel, hogy
,Ma már békesség van a salgótarjáni medencében körülbelül 815.000 munkás, ami 76.000-rcl több,
mint egy évvel korábban volt. Az ipar a nyár az elemi islpolákban bevezetik a kötelező rendhs, de a képviselő kötelességének tartotta felhívni
közepén
körülbelül 6 százalékkal több magánal- szeres iskolai fürdést. A fürdés céljaira az isa miniszter figyelmét a sztrájk okaira. Hat szeróvóhelyek
kalmazottat foglalkoztatott, mint egy évvel ko- kola épülets alatt létesített légoltalmi
vezet versengett azért, hogy megszerezze magárábban. Ma az ipar körülbelül egymillió embert fürdőberendezései szolgálnak,
nak a bányamunkásokat s ebben a versenyben
amelyeket
kis
két vesztes volt: a magyar közgazdaság és a bá- foglalkoztat.
átalakítással forróvizes fürdőre lebet berendeznyamunkás. Tessék leülni a tárgyaló asztalhoz és
A termelési politikában a természetadta nyers- ni. Az átalakítások már meg is kezdődtok, nényugodtan megtárgyalni a munkaadó és a munkás anyagok előteremtését tartja a legfontosabb pr«shány nap alatt befejozik a szükséges berendeközötti különbségeket. (Zaj.)
blémának. A bányászati kutatás ezen a téren
zések beállítását, úgy, bogy a jövő héten mátt
A kormánypárti vezérszónok" beszéde második nagy erőfeszítéseket tesz. Az elmúlt költségvetési
kezdetét
is veheti a rendszeres iskolai fürdetés.
Piszében aa ország energiaszükségleteinek ellátá- évben elsősorban a Felvidéken folytattak ilyen
Egyelőre négy iskolában vezetik bc a kötelező
sára szolgáló vízierőművek rőt beszélt s kijelen- kutató munkát, igy többek között a Felsőtisza vitette, hogy a Kárpátalja völgyeiben nagyméretű dékén kutattak só, ásványolaj és gáz után. Ha- fürdést; A Szentgyörgy-tóri iskolában, a ró(Vízi erőmüveket kell létcsiteni, hogy a jövő évti- talmas fejlődést mutat a kincstárral szerződéses kusi, az alsóvárosi iskolában és a Vásárhclyizedek energiaellátásáról jóelöre gondoskodjunk. viszonyban álló Magyar-Anicrikai . Olajipari-Tár- sugárúton lévő Átmeneti Fiúoltbooban.
X
'Az ipar decentralizációjával kapcsolatban kijelen- saság terjeszkedése a lispei olajmezön. A vállanövendékek
hetenlcént
egyszer
kapnak
forró
tette, hogy ezen a téren tnár nagy haladás mutat- lat az elmúlt évben nagyarányú beruházásokat
észközölt. Igy például olajvezeték építését kozdte fürdőt. X rendszeres fürdetéssel meg akarják
kozik. A költségvetést elfogadta.
meg, amellyel összeköti Lispét Budapesttel. A akadályozni a fertőző bőrbetegségek terjedését
H u n d é r Antal Imrédy-párti a költségvetést
vállalat egy másik kisebb oiajiu«zőt is talált Lo- s egyben a tisztasági ellenőrzést is fokozottabtwuu fogadta el.
K ö z i - H o r v á t K József a tervszerű gazdát- vászi község határában, ahol már termelő kútja ban észközlik. A tisztifőorvösi hivatal fürdefodás fontosságát hangoztatta, K a b ó k Laips a is van.
tcsi akciójával kapcsolatban nemes gesztus
szociáldemokrata párt vezérszónoka, a munkások
A miniszter ezután ismertette az állami bá- volna a város hatósága cs társadalma részéről,
szabadidőmozgalinának kérdésével foglalkozott és nyák termeléséi, igy a recski ércbánya és a Csuolyan munkabérrmrlcst kért, amely megfelel a csomi antimónbánya kielégítő "termelését, majd a ba a legszegényebb sorsú gyermekeket megbekövetkezett drágulásnak. M ü l l c r Antal hang- nyersanyagellátás kérdésére áttérve, kijelentette, felelő ruhával és lábbelivel látná cl. Kétségsúlyozta, hogy pártkülöobség nélkül javítani akur- hogy a háború kitörésével megszervezett angol telen ugyanis, bogy a tisztátalanság fertőző
nak a munkásság helyzetén. M e s k ó Zoltán után
blokád megnehezítette a tengerentúli nyersanya- bőrbetegségek nem is annyira a gondozatlanR e i b e l Mihály hangoztatta, hogy egyedül a gok behozatalát A blokád főleg a fémek, ócska- ság következményei, hanem inkább azért rntfföldreformmal lehet megszüntetni a munkanélkü- vas, tcxtilfesfőanyag, bőrcserzöanyag importját
_tatkozq.uk, mert a szegénysorsú kis iskolusgyeliséget.
Horváth
Fereuc, S z a b ó '.Gyula, erihti. Május havában, amikor Anglia,a.blypkádol
fijtöllősi
Jenő felszólalása után K e rés"'z,tc.s- az;• qfletz-koatluansre kiterjesztette,. iparL-ellitíá- iekek hónapokig, tót évekig ugyanabban a ru[ E i s c h e r Icrenc bclugxmiuixzíer "beszáll. "Eele- sunknak ez az útja tcljcacn megszűnt. Lllul kezd- I hatján járnak.

Négy iskolában kezdődik meg
a kötelező fürdés

„Síkra kell szállni,
hona a szent tflzbdl ne legyen tűzvész
Glattfelder

megyespiispöh

beszéde a

Budapest, uövember 18. Glattfelder Gyula
dr. csanádi megyéspüspök a mostani világválság okairól beszélt a Szent
Tmro-Szcnátus
díszközgyűlésén, amelynek színhelye a budai
Szent Imre-kollégium
díszterme volt. Az elnöki megnyitót Schandl Károly titkos tanácsos mondotta, aki az erdélyi alkotó ós fenntartó szellemről szólőtt és hangoztatta, hogy
azok, akik hisznek a keresztény magyar lélek
erejében, örömmel üdvözlik az erdélyi katolikus szellemet, mert abban az egységre való törekvést látják.
Á záróbeszédet Glattfelder
Gyula dr. megyéspüspök mondotta. Hangsúlyozta, h'ogya világválság oka, a Iclkivólság. "A mai, folytonos
kísérletezés és a szenvedélyek uralta tervková-

világválság

okáról

Csoldsok között csak as ősi tan és annak hűséges őre. az Egyház szellemi ereje kecsegtet sikerrel.
— "Ma sokan jelentkeznek azzal — mondotta
—,-hogy az ő elgondolásaik, de főként szenvedélyük fogja az országot megmenteni és félre
akarják tolni azokat, akik
merész
időkben
gyújtottak szent tüzet.
— Azt mondják, nem a szent tfiz pislogó fényére van ma szükség, hanem égő fáklyára.
Ezekkel a vakmerőkkel szemben a szent tüz
régi meggyújtói
értsék
meg
kötelességüket.
Okosan és bátran síkra kell szállniok, szayukat
felemelni, egyéniségükkel jelentkezni, hogy a
szent tüz helyett ne tegyen tűzvész.

A heten megolahnl a Közjóléti Szövetkezet
ricghezdödth

a

beszerzés

es

a

(A Délmagyarország
munkatársától)
Az elmúlt héten nagyarányú szociális értokozlet keretében tárgyalták le és ' állapították meg a
nép- és családvédelmi szociális szervezet szegedi munkaprogramját. Az értekezleten — mint
arról beszámoltunk — dr. Valkó László szegedi
szociális felügyelő is részt vett. Az állam népés családvédelmi alapjából, amely 60 millió
pengő. Szeged december vég óig 300.000 peng öl
kap. Ennek egy részét a Horthy-telep felépítésének céljaira használják
fel. Á telepen
egyelőre 20 teljesen szegénysorsú Család kap
házat és kertet. A nép- és családvédelem szociális programjával kapcsolatban az első' teendő az úgynevezett Közjóléti Szövetkezet megalakítása. Erre Szegeden ezen a héten keriil
sor. A Közjóiéli Szövetkezet tagjai a népjóléti hivatal vezetői, a szociális felügyelő, a város vezetői és általában a szociális munka irányítói és szakértői. A Szövetkezet megalakulá-

szegenysorsu

csaladok

ellátása

sa után azonnal hozzákezd a beszerzések eszközléséhez. Főleg terményeket, állatokat vásárolnak be, hogy azokat az otthonház
juttatóit
szegénysorsú, családok
között
szétoszthassák•
Először a Horthy-telep lakói között kerül majd
elosztásra a beszerzett állomány, hogy a telepen az'ónal megindulhasson a termelés és a tenyésztés. Ezzel állandó kereseti és megélhetési
forráshoz jut a telep lakossága. Tormészetescn
ezzel az akcióval párhuzamosan megkezdik a
szegénysorsú lakosság összességének megsegítését is. Ebből a Célból már összeállították a
szegénykatasztert, amelyben azok is szerepelnek, akik eddig nem voltak felvéve a segélyreszorulók névsorába. A nagyszabású szociális
munka ügyében egyébként most Budapesten is
folynak a tárgyalások: Pálfy József dr. polgármester! a minisztériumban tárgyal a munkaalkalmak teremtése és az ínségesek megse^
gítése ügyében.

Megkezdik működésűkéi
Szegeden
az ávellenőrxő
bizottságok
M piacokon

és a* Üzletekben
manenciában

Is ellenőrzik
lesznek a

(A DélmagyaTförszág munkatársától)
Varga
József miniszter legutóbb a kereskedelmi és
iparügyi minisztérium
költségvetéséuek tárgyalása során foglalkozott az árellenőrzés (kérdésével is és bejelentette, hogy rövidesen széles körbon megkezdődik a megállapított árak
hatékony ellenőrzése. Értesülésünk szerint az
árellenőrzésre vonatkozólag m á r meg is indultak az előkészületek és a keddi napon az ország
egész területén, igy
Szegeden is megindul az

B e l v á r o s i

M o z i

Kedden és szerdán a legújabb' magyar film!

A G0R0D1 FOGOLY
Egy magyar főhadnagy és orosz bárónő romantikus szerelmi regénye:
Főszereplők:
ADORJAN ÉVA, AJTAY, RETJE!ö
ATTILA, P E T H E S
FERENC
5, 7, 9

Tűz az ó c e á n o n
harc a milliókért.
LEGEOZ&LEBB

az áraka*
és állandó
bizottságok

per-

árellenőrzés. A z arkormánybizíosság átiratban
hívta fel elsősorban a hatóságokat, hogy az
árellenőrzés
keresztülvitelére
alakítsanak
megfelelő szerveket.
Szegeden az elöljáróság
közegeiből
alakítják
meg az árcllen&rző bizottságokat, amelyek állandóan permanenciában lesznek ós nemcsak a
piacokon, de az, üzletekben is ellenőrzik az árak, pontos betartását.
Az árakat ellenőrző bizottság szoros összeköttetést tart majd fenn az árkormáuybiztossággal, ahonnan sűrű időközönkint revizorok
jönnek le Szegedre is, bogy az ellenőrzés rnun-

KORZÓBAN
No, 2 sláger 1 műsorban!
1. Végig magyar beszed, - elmondja: Pluhár
István

Szellemek földié

I. A SZENGALÉZEK TRAGÉDIÁJA
H. Az EQÜADORI FEJVADÁSZOK
2. Buck Jones bravurfilrojo

írdöh haramiája

DfcCM
KEDD,

A G Y Á R O R S Z Á G
1910. N O V E M B E R 19.

kájáfc irányítsák. Az árellenőrzésre nézve már,
egységes tervek készültek, ezeket a terveket az
árkormánybiztosság dolgozta ki, sokszorosíttatta és megküldötto a város hatóságának. Ezeknek a terveknek alapján hajtják végre az árellenőrzést. A n n y i máris ismeretes, hogy a*
arak ellenőrzése igen széleskörű lesz és mindenfajta élelmi-, valamint ipari cikkro kiter
jed, úgy, högy az árdrágítási kísérletet még
csirájában elfojtják. Olyan esetekben, ahol az
árellenőrző bizottságok árdrágítást tapasztalnak, haladéktalanul megteszik a feljelentést
intézkedik történik arra nézve is, hogy a
legfontosabb élolmicikkek árait feltüntessék a
piacokon. Huszonnyolc ilyen elsőrendű élelmicikk árát maximálták legutóbb és

az árakat

táblákon kifüggesztik
piacokon,

a

hogy a fogyasztóközöuseg is láthassa az ár*
megállapítást
A megállapított araknál drágábban nem lehet eladni, de vásárolni sciu szabad magasabb árakon.
P á r hónappal ezelőtt, amikor maximál ták
a lejárakat,- megjelentek a tejárjelző táblák a
szegedi piacokon. A Rudolf-téri piacon még
most is ott díszelep a tábla, amelynek a következő a szövege:

TEJ ARAK:
Teljes lej? 20 fillői- részbn fölözött tej 16, egészen fölözött 8 fill&r.
Aki magasabb árat követel, elfogad,
vagy fizet, árdrágítást követ el.
'Arlcormányb iztosság.
Ez a tábla szövege, amely m á r regen anakronizmusnak számít, mert hiszen.már 28 filléres tejárak vannak érvényben, sőt legtöbbször még ezen az áron sem lebet tejhez hozzájutni, Mindenesetre fontos volna, ba a Rudolftéri piacon kikorrigálnák a régi tejárjelző táblát, amely a kofák és a vásárlók tréfálkozásainak szokott a célpontja lenni . . .

December elsején távoznak
Szegedről az Erdélybe áthelyezett városi tisztviselők
(A Délmagyarország
munlcatársától)
A városházi áthelyezésekkel
és átcsoportosításokkal kapcsolatos hírekről beszámolt a Délmagyarország. Dr. Vicsay E m i l tb. tanácsnok —*
mint megírtuk —, Dósro távozik- Helyét a
polgármester df. Havas
Zoltánnal
kívánja
betölteni. Dt|. Szabó Béla távozása — a m i n t
ujabban értesültünk — még nem befejezett
tény: nincs még ugyanis kijelölve az a város,
abol ez az agilis tisztviselő beosztást kap. A'
kérdés rövidesen eldől s így a szegedi városházán is rövid időn belül meg kell történnie az
átcsoportosításoknak. Igaz viszout, hogy az
égető sürgősség elmúlt, mert a távözás idejét
kitolták: az eredeti terv szerint ugyanis most
november 20-án mentők volua el Szegedről a
kijelölt tisztviselők. Az n j terv az, liogy csak
dccembcíi 1-én távoznak el a városházáról új
állomáshelyükre;
ekkor veszi át ugyanis Erdélyben a katonai közigazgatást a polgári közigazgatás. Eddig az időpontig valószínűleg sikerül megállapödoi a szegedi toronyalatti átcsoportosítás ügyében is.
Ha látni akarja, siessen megváltani jegyét

D HAZAJÁRÓ LÉLEK
nagysikerű magyar filmbezi

K A R Á D Y - PAGER
Kisérümüsor: MAGAYAR lllRADÓ
Csak 16 éven felülieknek!
5, 7, 9 órakor

SZÉCHÉNYI

MOZI

Nagyarányú paprikaőrlés indul meg
a beszolgáltatás! jutalom felemelése következtében
(A Délmagyarország
munkatársától)
Beszámolt arról a Délmagyarörszág, hogy az idei
paprikatermés nsalcnem ötven százalékkal nagyobb a mult évinél. Ez a tény főként a paprika beváltási árának alakulása körül jelentkezik hatótényezőként örvendetes, hogy az exportlehetőségek Csökkenése nem szorította le
a paprika beváltási árát, a fűszerpaprika beváltási árát sikerült a mult gazdasági év árnivóján tartani. Közöltük az ú j beváltási árakat, amelyek szerint jövő év március l-ig a
fcsemegepaprika 2.05, az édesnemes 1.85, a félédes 1.55, a rózsa 1.30, az erőspaprika —-70 pengő. Ezek az árak a gazdasági év második feléhen, azaa szeptember 30-ig 5—5 fillérrel emelkednek. A csemege, valamint az édes éa rózsa
minőségeknél a dicséretesnek minősített papri# kaőrlemény ára a fenti árnál 10—10 fillérrel
magasabb; a hajtásbavaló minőség e fajták
kőzöl a fisemege és az édesnemes minőségnél
20—20 fillérrel, a rózsánál 10 fillérrel alacsonyabb, mint a beváltási ár. A' ősípósségmentes
fajták ára november 15-től a gazdasági év végéig kilogramonként 5 filléres, beszölgáltatói
jutalommal magasabbak. As édcsnemes minőségek, csípősségmentes cdosnemes és édesnemes
paprika beszolgáltató! jutalma november 15-től
december 31-ig kilogramonként 10 fillér, tehát
ebben az időközben a esipőssógmontes édesnemes paprika kilogramonként 15 filléfi beszolgáltató! jutalomban részesül.
Á szegedi kikészítők régebbi kívánságát teljesített© m'őst a minisztérium azzal, hogy ebben az évben először a különleges Csemege és

a különleges ódesnemes minőségeket bevezette
és ezekre magasabb árat állapított meg. Jazzel
kívánja a minisztérium azt a munkatöbbletet
jutalmazni, amelyet a kikészítők a paprikahasítással, erezéssel és magmosással végeznek,
a paprikaminőség megjavítása érdekében. A
féllcrmék alakjában beváltásra kerülő különleges minőségű paprika minősítését egy bizottság végzi, amelynek tagja a szegedi és kalocsai körzetben az illetékes
mezőgazdasági
vegykísérleti és paprikakísérloti állomás szakértőjének elnöklete mellett a körzet Termelői
Szövetségének és a Kikészítők Egyesületének
közös megbízottja, valamint a helyi Beváltó
Szövetkezet képviselője.
'K minisztérium aziránt is intézkedett, hogy
amennyiben a fűszerpaprikának
értékesítési
eredménye lehetőséget nyújt, akkor a termelők
a gazdasági év lezárása után utólagos árkiegészítésben részesülnek.
Az édesnemes paprikaőrlemény beszolgáltatásával kapcsolatban egyébként ú j rendelkezés
lépett életbe. A földművelésügyi miniszter 5
százalékkal megjavította as édcsnemes paprika
beváltási 'árát. Eszerint a rendelkezés szerint
a november 15-e és. december 31-e között beszolgáltatott cdesnemes paprika minden kilogramj a ütán a megállapított beváltási áron felül
10 fillérí beszolgáltatást
jutalmat
kapnak
as
őröltetök.
'Á kikészítők bizonyára nagyobb
mennyiségben erőltetnek most majd paprikát,
hogy ezt a felemelt beszolgáltatás! jutalmat
megkaphassák.

II makói közkórház volt főorvosának
nemzetgyalázási és izgafási ügye a törvényszék előtt
Kéíszáz pengd pénzbüntetésre ítélték a nyilas dr. Gera Józsefet
(A Délmagyarország munkatársától) Hctfőn a
kcradélelőtti órákban rendőrök Cs detektívek
szállták meg a szegedi törvényszék épületének
II. emeleti folyosóját A törvényszék ötöstanácsa
hétfőre tűzte ki dr. G e r a József volt makói közkórházi főorvos, a nyilaskeresztes párt Csanádmegyei tagozata vezetőjének és társainak az emlékezetes Hubay—Vágó-féle nemzetiségi törvényjavaslattal kapcsolatban keletkezett bűnügye tárgyalása. Dr. Gera József március 7-én /Valamennyi szervezet vezető testvér ének . . .« kezdetű,
a nyilaskeresztes párt pecsétjével és sajátkezű
aláírásával ellátott körlevelet küldött a szőregi
és magyarcsanádi párthíveknek. A körlevelekben
súlyos vádakat hozott fel a rendőrséggel, különösképpen pedig dr. S o m b o r
Schveinitzer
József budapesti rendörfötanácsossal szemben.
Gera körleveleiben azt állította, hogy az emlékezetes Gruber-ügy nyomozása idején az ügy gyanusitottait kínzásokkal birták vallomásra a budapesti főkapitányságon, majd körlevelét igy folytatta: /Maga Hubay testvér is olyan riasztó hiteket kapott a rendörségről, an ottani bizalmas emberektől, hogy valamilyenképpen mentsék meg
Órabért, mert nem fog a rendörségről élve kikerülni.* A körlevél a /vezér* személyéről is Ir. /A
vezérsóg kérdése — írja — niég vita tárgyává
sem tekinthető. Mindannyian tudjuk, bogy ki a
•ezer. Éijan a vezér *
Junius 13-én, amikor az egész ország a legnagyobb felháborodással tárgyalta a Hubay—.Vágófele nemzetiségi törvényjavaslatot, ujabb körleveleket küldött szét Gera József. /Ez a rendszer
nem tudja, do ugy látszik, nem is akarja ezt a
kérdést sem megoldani* — irta körlevelében. /Be
mit is várhatunk ettől a rendszertől, amelybe niég
% csonkaországi magyarság is elnyomottnak érrA
magát és amely a Felvidékkel visszakerült magyarságot sem tudta a mai napig lelkileg megnyerni.*
A két körlevél egyes kitételei miat a szegedi
ügyészség a nyilas pártvezető ellen felhatalmazásra üldözendő rágalmazás, sajtó utján elkövetett nemzetgyalázás és az állam és társadalmi
rend erőszakos felforgatáiára Irányuló izgatás,
valamint kétrendbeli sajtórendőri vétség miatt
emelt vádat. Dr. Gera melleit sajtórendőri vétség
Jiwatt «-éd alá belvczlv az ügyészség S c h i l l e r

József 30 éves tót anyanyelvű, pitvarosi géplakatost, J u h á s z István 38 éves magyarcsanádi
földművest és V o 1 k a István 37 éves magyarcsanádi cipészmcstert, mert Gera körleveleit terjesztették.
^
Az ügyben hétfőn megtartott
főtárgyaláson
Gcrán kivül valamennyi vádlott zöld nyilas ingben és a nyakkendőn piros nyilaskcreszttel áthúzott szalaggal jelent meg. A vádat dr. S z á s z
Dezső ügyész képviselte, mig a védelmet dr. Szög i Géza látta el.
A vádirat felolvasása ntán dr. N ó v á k Jenő
törvényszéki tanácselnök bejelentést tett
— A törvényszék megállapítja — mondotta az
elnök—,hogy csak a nemzetgyalázás és államfelforgatás miatt emelt vádok' elbírálása tartozik az
ötöstanács hatáskörébe, mig a többi vádak elbírálását az ötöstanács elkülöníti, illetve rendes
bíróság hatáskörébe utalja.
A határozat ellen mind az ügyész, mind a védő semmisségi panaszt jelentett be. Az ötösfanács
határozata következtében csupán a dr. Gera elleni
vádak kerültek tárgyalásra, igy a többi vádlottak
eltávoztak a tárgyalási teremből.
Gera József kihallgatása során kijelentette,
hogy nem érzi magát bűnösnek. Amikor a Hubay
—Vágó-féle nemzetiségi törvényjavaslat körül országos vita keletkezett, mint a nyilaskeresztes
párt csanádinegyei vezetője, jónak
látta álláspontját írásban közölni a párthívekkel.
A törvényszék ezután a körleveleket teljes
terjedelmében ismertette, majd dr. Szögi Géza védő indítványt terjesztett elő. Kérte, hogy szerezzék be a nemzetiségi törvényjavaslatot, mert szerinte ezt a bűnügyet csak a Hubay—Vágó-féle
törvényjavaslat ismeretében lehet cíbirálni. Az
ölöstanáes a védelem indítványát elutasította.
Ezután dr. S z á s z Dezső ügyész mondotta el
vádbeszédet. Az ügyész a vádlott megmüntelését,
mig dr. Szögi Géza védő dr. Gera felmentését
kérte.
A tőrvényszili közel egyórás tanácskozás után
hozta meg az ítéletet. Az ötöstanács sajtó utján
elkövetett nemzetgvalázás. állami cs társadnimi
rend erőszakos fel forgatására irányuló vétségben mondotta k1 bűnösnek a vádlottat cs ezért
200 pen-ö pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet ir-ookotiísa s/orint a tör\ énvszék mecállacitotta a n i l ó

utján elkövetett nemzetgyalázAst, mert » vád'ott
körlevelekben, tehát sajtótermékben követte el »
bűncselekményt, mig az állami és társadalmi rend
erőszakos felforgatására irányuló izgatás vétségét abban látta az ötöstanács, hogy a vádlott,
amikor Szálasit éltette, azonosította magát Szálasinak államfelforgatására irányuló téveszméivel,
Az Ítélet ellen mind az ügyész, mint a védő
semmisségi panaszt jelentett be a Kúriához.

FERENCJŐ2SEF
keserűvíz
Miniszteri bizottság kiküldését
kérik a csongrádmegyei gazdapanaszok orvoslására
(A Délmagyarország
szentesi
tudósítójától)
Aggasztó sertóshiány mutatkozik
Csongrádmegyében is, az ország legnagyobb sertéstenyésztő megyéjében. A
Csongrád vármegyei
Gazdasági Egyesület
igazgató-választmánya
foglalkozott ezzel a kérdéssel és úgy döntött,
hogy az árkormánybiztossághoz fordul. Az árkormánybiztossághoz küldött beadványban
«
Gazdasági Egyesület kifejti, hogy a legutóbbi
árrögsítö rendelet sem a termelő, sem a fa*
gyasztó érdekeit nem szolgálja, mert as ár-,
megállapítás
nem fedezi a termelési költségeket sem és így az'árúhiány
nemhogy csökkenni, de növekedni fog. A beadvány ú j ármegáb
lapítást kér, amely serkentőleg hatna a termei
lökre. Figyelmet érdemel a beadványnak az a
része is, amely igazságtalannak és indokolatlannak tartja, hogy á j szempontjából az országot területi esopőrtokra osztották bo- Külö*
nősen méltatlan Csongrád vármegyének, az ofr
sság legnagyobb scrtéshizlaló
vármegyéjének
a legalacsonyabb árkategóriába való tartozása.
amikor itt magasabb termelési költségekkel
kell számolni, — állapítja meg a beadvány.
A Gazdasági Egyesület hétfőn dciolőlt ülcs£
tartott, az ülésen a gyengélkedő főispán Helyett Soós P á l alelnök vezetése mellett más
vonatkozásban is foglakoztak a közellátás problémáival A közönség és a gazdák érdekeire
való hivatkozással dr. Bartha Antal titkár indítványára olhatározták, hogy kérni fogják a
minisztertől az úgynevezett házivágások jogának visszaállítását.
Legalább átmenetileg így,
kellene segíteni a polgári haszontól megfosztott gazdatársadalmon, de ezzel a fogyasztóközönségen is segítenének, mert nem kellene aa
5 pengő 60 fillér árú sertéssonkáért S-T0 pengőt fizetnie.
A felszólalók valóságos özöne állapította!
meg, hogy az irreális ármegállapítások lehetetlen helyzetbe sodorták a gazdákat Bárdy
Ferenci szóvátette, hogy csendőrökkel kutatnak
a gazdáknál hízósertés titán. E z szükségtelen
és sértő, mert a gazdák nem akarják
magultat
kivonni a kötelességteljesítés alól. összhangba
kell hőzni a gazdasági érdekeket és a termelők
érdekeit Ilyen értelemben szólalt fel Piti P á l
szentesi és Vig János szegvári gazda is.
A panaszös felszólalások egész soj-a hangzott el ezatán, majd Csorna János gazdasági
főtanácsos indítványt tett arra vonatkozóan,
hogy kérje a Gazdasági Egyesület a minisztériumtól, küldjön ki bizottságot, amely a helyszínen tárgyalja meg a helyzetet úgy árpolitikai, mint egycb szempontból. A Gazdasági
Egyesület választmánya elhatározta, hogy elfogadva Cscrna János indítványát, minisztériumi bizottság kiküldését kéri, amely előtt
felsorolják a gazdák panaszait.

FIGYELEM k
S Z I N B E R G E R SAMU ószcrcsüzlele kizárólag
Mikszáth Kálmáu-utca 11 sz. alatt van (Kenyérüzlet mellett) felkérem az i. t. közönségét,
forduljon hozzám bizalommal, a legmagasabb
árat fizetem zálogjegyekért, használt bútorokért és mindennemű régiségékért. Ruhák, f«hérncmiiek. bntorok stb. eladása.
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\ szomszédok szemeláttára
kifosztottak egy flars ícrí keszrohaOzletet
(A Délmagyarország
munkatársától)
VaE- mcli felöltő, télikabát,
'ágynemű
'és abrosz
BSerő betörés foglalkoztatja a szegedi rendőr- hiányzikség bűnügyi osztályát Vasárnap reggel 6 óra
Megállapították", hogy a betörést a hajnali
tájban a Mars-téren őrszolgálatot
teljesítő órákban hajtották végre. Vasárnap a korarendőr észrevette, bogy a Ligeti-féle készruha- reggeli órákban több kocsi állott meg a Marskereskedés redőnyéről a lakat hiányzik és hogy
téren és a Mikszáth Kálmán-utcában. A köra zárak körül karcolások látszanak. Felfedezé- nyékbeli kereskedők közül ugyanis többen a
séről nyomban értesítette a központi ügyele- vasárnap Makón tartott kirakodó vásárra kétet ahonnan bizottság szállott ki a Mars-térre. szültek és kocsira rakták á r ú i k a t Kocsi állott
A rendőrség ezután megállapította, hogy a re- meg hajnali i és 5 óra között a Ligeti ruhalccdőnyről valószínűleg az éjszaka folyamán is- reskcdcs előtt is. rA kocsiról felgyűrt
gallérú
meretlen tettesek leverték a lakatot, a zárakat emberek ugrottak le, a redőnyhöz siettek és nékifeszítették, az üzlet ajtaját pedig állculcs se- hány pere múlva már hordták is ki a kocsira
gítségével kinyitották. Ilyco módon az üzletbe az árút. A rakodás nem tünt fel senkinek, hihatolva rengeteg Icészrühát. abroszokat és ágy- szen az utcában több üzlet előtt rakodtak haneműeket zsákmányoltak. Az üzletot a rendőri sonló módon árúkat a várakozó kocsikra. A
bizottság tagjai teljesen felforgatva találták. vakmerő betörés hláti a tettesek azután a reA betörés felfedezéséről értesítették az üzlet dőnyt ismét visszahúzták és elhajlottak. Kéztulajdonosát, Ligeti Lipót kereskedőt, aki hoz- rekerítésükre a rendőrség széleskörű nyomozávetőlegesen megállapította, hogy az üzletből zást i n d í t o t t
körülbelül 1000 pengő értékű férfi, női és gyer-

HIREK
ü szegedi évforduló
Csak úgy esett az eső. mint a hétfői napon,
ül évvel ezelőtt is, amikor, fehér lován bevonult Budapestre a szegcdi vezér: vitéz Horthy
Miklós, Magyarország felszabadítója.
Majdnem
egy negyedszázad mult el azóta, hogy Szegedről elindult a felszabadítók kemény küzdelme
a nemzeti Magyarország feltámasztásáért. Huszonegy esztendő, csaknem egy negyedszázad
s a történelem mai forgatagában
több, mint
máskor egy emberöltő . . . És ezalatt a 21 esztendő alatt az ország új virágzásnak indult s
akkor, amikor más, hatalmas népek lassan el.
sorvadtak s egyik napról a másikra eltűntek a
történelem tornádójában, Magyarország nőtt és
gyarapodott s ma már, kétszer, akkora, mint
Trianon után volt . . .
Most, 21 esztendő távlatából
érezzük Csak
igazán annak az esős novemberi napnak jelentőségét, amikor a magyar, feltámadás
hajnala
pirkadt a távolban, szürke, borús láthatár mögött. Horthy Miklós, Magyarország Hadura azóta bevonult már fehér, paripáján a Felvidékre,
a Nagyságos Fejedelem büszke városába, bevonult Kolozsvárra, a Kincses Erdély dicsőséges központjába s a fehér, lovas alakja gyönyörű szimbólumunkká nőtt: a nemzeti feltámadás
és megújulás örök jelképévé . .. Áhítatos lélekkel mormolunk imát minden egyes évfordulóján annak a, napnak, amilcor, elkezdődött a
magyar újjászületés korszaka és büszkén emlegetjük s boldogan, hogy:, a felszabadító Szegedről indult cl . . .

— Ereszt Sándor siremlekcnek Ida valósa. Eudapcstrol jelentik: A Kerepesi-temetőben vasárnap délután felavatták Ereszt Sándor apostoli
protonotárius, a kiváló politikus síremlékét halála második évfordulója alkalmából. A sírkőavatáson megjelent többi között dr. Glattfelder
Gyula csanádi megyéspüspök, dr. Czapik Gyula
veszprémi megyéspüspök, a székesfőváros részérő) Karafiáth Jenő főpolgármester és mások.
— Bukarestben feloszlatták a »Pro Transil iánLac-Szővcftféget. Bukarestből jelentik: A miniszterelnökség elhatározta a Maniu-féle Pro Transilvánia-Szövetség feloszlatását, mert a szövetség
bizonyos tagjai már-már belpolitikai mozgalmat
és kihívásokat kezdeményeztek és ezze] más célokat szolgáltak, mint amelyeket a szövetség
alapszabályaiba lefektettek.

a
. i n A Meteorologiai Intézet jelenti este
J \ Z 1CIC 10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt
szél, a szélvédettcbb helyéken köd, több helyen —
kivált az ország keleti felében
meg cső. A hőmérséklet nem változik lényegesen.

A természetes tFerene József* keserű viz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hasöajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az élvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Meghalt Csonka Ferenc, volt szegedi tövegyé&z. Id. Csonka E'crenc gazdasági főtanácsos,
Szeged varos volt fövegyészé, eletének 93 ik évében november 16-án Budapesten elhunyt Csonka
Ferenc ISSl-töl 1921-ig volt Szeged váios vegyvizsgáló állomásának vezetője, miközben főleg a
paprikaininösilés terén utlörő munkát végzett és
fáradhatatlan tevékenységével a mai szegedi Mezőgazdasági és Vegykisérleti és Paprikakisdrlcti
Állomás alapjait rakta le. Nagyyarányu irodalmi
tevékenysége során főleg a »Szegedi Paprika és
Paprikakereskedclemc cimü munkája keltett nngy
érdeklődést.
— Bangha páter emlcke. Budapestről jelentik:
P. Bangha Béla S. J. emlékének áldozott a Katolikus Hölgyek Országos Egyesülete, amelynek
a nemrég elhunyt kiváló szónok alapitó elnöke
volt. Az emlékünnepen, amit vasárnap délelőtt
Budapesten rendeztek, dr. Czapik Gyula veszprémi megyéspüspök' nagyhatású beszédet mondott.
Ezután filmbemutató volt P. Bangha életéről és
temetéséről.
— A hivatásszervezet ipart mnnk.ísncpfőiskolája. Hétfőn este kezdte meg a szegedi hivatásszervezet »első ipari munkásnépfőiskolát-ját. A
megnyitó előadást dr, R a d n a i Mikes tartotta
•Hivatásrendiség* címmel. Az előadó szerint a
gazdasági rendszerek kifejlődése a bivatástendiség irányában balad. A technikai fejlődés forradnlmasitotta a termelést, a fogyasztást és a jövcdclemeloszlást. Szükséges olyan rendszer megkonstruálása, amely a termelés és a fogyasztás
irányítását és az igazságos jövedelemelosztást
megvalósítja. Szerinte csak egy ilyen rendszer
van és ez a hivatás rendiség. Ezután dr. Márton
Imre tanár tartott előadást »Anyanyclvünk helyes használata* címen. A beadványok és kérvények fogalmazásáról értekezett. Olejnyik József
•Gyakorlati szónokképzés* cimen adott elő. A
népfőiskola előadásait minden kedden és csütörtökön tartják meg este 7 órai kezdettel a Koronautca 29. szám alatti székházban.
— Hirtelen halál. Vasárnap délután hirtelen
halálesetről tettek jelentést a rendörségnek. Kiss
Ferencnó 41 éves Somogyi-telep XXIV. utca 93S.
szám alatti lakos vasárnap délután hirtelen roszszul lett és összeesett, mire férje az orvossal
megérkezett, Kissné már halott volt. A rendőri
bizottsággal kiszállott orvos megállapította, hogy
Kiss Ferencné halálát szivbenulás Okozta,
száaut mellett éoiit maid fel.

D f ü R S R y y R O c « 7
kc*
K E D D , 1940, N O V E M B E R 19— Lebontásra ítélt középületek Duka restben.
Bukarestből jelentik: A földrengés a román főváros igen sok házát — mint ismeretes — su;yosan megrongálta. Így 187 olyan haz lebontása
vált szükségessé, amelyet az. összeomlás veszélye
fenyeget. A lebontásra kerülő épületek között
van a pénzügyminisztérium, az igazságügy-minisztérium, az egyeztető minisztérium és az állami
operaház epülete is. Bconilús fenyegeti még n
legfelsőbb bíróság épületét, ezért nz épületet lezárták cs a tárgyalásokat bizonytalan időre elhalasztották,
— Rubens halálának
300-ik cr fordulója*
Antvcrpcnből jelentik: Vasárnap ünnepelték
Antvcrpenben Pcter Paul I'ubemf. a nagy lestözseni halálának XU. évfordulóját. Az ünnepség alkalmából megkoszorúzták
Rubens
sirját a Szent Jakab-templom kriptájában, német cs belga hivatalos tényezők jelenlétében.
Tisztújítás a MKFllOSz-ban. Vasárnap délelőtt tartolta meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének szegedi csoportja tisztújító közgyűlését a DEEHE tanácstermében. Résztvett a közgyűlésen valamennyi tagegyesület (Bethlen Gábor-Kör, DEEIIE, Egyetemi
Luther-Kör, KEAC, SzEFHE), valamint a pécsi
és a debreceni csoportok képviselője. Az országos központ képviseletében Földi János országos
főtitkár jelent meg. Veress László elnöki beszámolója s a különböző jelentések tudomásulvétele
után a közgyűlés a következő tisztikart választotta meg: elnök: Nagy Sándor, ügyvezető alelnök: Pethö Béla, főtitkár: Szollár István, titkár:
Meskó Sándor, pénztáros: Kirchlechuer
János,
ellenörök: Kocsis Szilveszter, Télitek
József,
.számvizsgáló bizottság: di*. Száraz István, dr.
TIiékes László, Kiss Sándor, sajtóbizottság?
Koncz Antal, ifj. Tóth László, az elnöki tanács
tagjai: Araczky Pál, Bagoly Pál, dr. Csapó Ferenc, Ködöböcz József, Molnár László, Paku Imre, Veress László.
-
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szerumtenyészet. Patkányirtó t üveg 3
egenr*
tó P 2.10. Szegedi lerakat: VÉNUSZ DROGÉRIA
Mikszáth Kálmán-utca 5.
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— Több fizetést az OTI-orvosoknak! Az Országos
Társadalombiztosító Intézet vasárnap rendezte
meg évi közgyűlését a budai Vigadóban. A közgyűlésen Pcyer Károly országgyűlési képviselő,
kiemelte, hogy az orvosi ellátás tekintetében súlyos hiányok észlelhetők és hangoztatta, hogy a
változott viszonyokra való tekintettel, fel kell
emelni az orvosi fizetéseket, mert csak igy érhc'.ő
cl, hogy az OTI-nak jó orvosok álljanak rendelkezésére.
— Előadás az erdélyi közművelődésről.
dély a magyar közművelődés szolgálatában* címmel érdekes előadást tartott vasárnap délután »
református egyház tanácstermében B u c s y István ny. gimnáziumi igazgató. Előadásának a bevezetőjében kitért arra, hogy Erdély évszázadokon kérésziül külön országrész volt cs ezért külön szokásai, törvényei cs természetesen
külön
kulturája is volt. A felekezeti türelmesség földjén a magyar kultura térhódítása a XVI. században kezdődött, amikor a törvényeket magyar nyelven hozták. A bibliafordítások ideje is erre az
időpontra esik és az akkori idők egyik legnemesebb prédikátora Szcnczi Molnár Albert is származásában erdélyi volt. A szabad vallásgyakorlás Erdélyben rövidesen magas színvonalú kulíurát idézett elő. A Bethlen- és Bálliory-féle iskolaalapítások pedig megalapozták az egyeteme- magvar kulturát. Az Erdélyben kifejlődött kultura
áldásaiból jut a román népnek is. amely évszázadokon keresztül Erdély kultúrájából merítette
erejét. Az erdélyi fejedelemségek megszűntével
azután megszűnt Erdélynek a mngynr közművelődésre ható irányító szerepe is, mig az utóbbi
időkben ismét egy sajátos erdélyi szellemiség
alakult ki.
Divatossá varázsolja alak át a
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,5S t e l n e r ' " * Í U Z O «
Szakszerien krisz'tem. Alakítást, -"avitást tisztítást vállalok
Gyógy haskötők orvosi előírás szerint is. Steir.erné,
l.esz'yu füze- és ernyökészitö Köl scy.u'ca 12. (T;sz»
L. kői ut sarok) Alauíva 1913.

DÉCM
KEDD,

A G Y A R O R S Z Á G
1910. N O V E M B E R 19.

— Sz«nt Erzsébct-estély Sáudorlalráu. Vasárnap este a sándorfalvi katolikus kultúrházban
szép ünnepséget rendezett a Mária-kongregáció
leanyifjusága bzcnt Erzsébet tiszteletére. Sok
szép szavalat, ének .hangzott cl a lelkes kongrcganisták ajkáról, majd »A királylcáuy nemes
bosszúja*, »Adjatok kenyeret* és „Egy kis tévedést cimü vidám egyfelvonásosok kerültek színre
B a r t a I o s Lajos segédlelkész rendezésében. A"
szereplők közül kitűntek Hegedűs Mária, Csányi
Anna Szent Erzsébet szerepében, Berta Hona, "a
Tószegi-testvérek, Bitó Mária, Lakatos liozál cs
'übben az iskolások köréből. Az előadásnak fénye és csúcspontja volt dr. B o d Arpádné Ruttkay Margit előadása. Az anyákhoz szólott az előadó az anyai méltóság nagyságáról cs értekéről.
Az előadást L e p c y Emil szentszéki tanácsosplébános köszönte meg és sajnálatát fejezte ki,
hogy az egész község értelmisége és vezetősége
nem hallgatta meg az előadást.

SZENTESI HIREK
McrHc/doilich

a

hullureloadásoK

(A Dél magyarországi szentesi tudósítójától)
A csongrádmegv cl Iskolánkivüli Népművelési Bizottság első téli kulturdélutánja vasárnap zajlott
lc hzcutcscn. M é s z á r o s
Gyula népművelési
titkár megnyitójában a széthúzás megszűnésének
szükségességét hangsúlyozta, — Szükséges ez
arra — mondotta
hogy 'uj európai szcrcpüuk
betöltésére elengedhetetlen nagyobb nemzeti műveltségre tegyünk szert. _ A népművelési bizottság hároméves programja szellemében D e r z s i
K o v á c s gimnáziumi tanár prológja is megértest követelt.
A városból távollevő vitéz Szendrey László
főispán helyett K. N a g y Sándor polgármester
méltatta a visszatért erdélyrészi területek jelentőségét.
— A vissza téressel — mondotta _ külpolitikai szempontból olyan súllyal bírunk, amely
egyenrangúvá tett bennünket egy velünk szom— Nagy arányú „ izmeolcsitcsi munkálatok Hod- szédos állammal. Egyetértés cselén a népek sormero\asaj-hclycn, Hódmezővásárhelyről jelenük:* sának irányításában első helyre kerülhetne a
A közeljövőben nagyarányú csatornaépítéseket magyar. Mindenné] fontosabb" számunkra, a felkezdenek rneg abból a 90.0UÜ pengő árvízi gyors- becsülhetetlen szellemi es lelki érték, amit az ersegélyből, amelyet az clruult napokban kapott a délyiek. visszahoztak. Húszéves szenvedéseik soföldművelésügyi minisztertől
Hódmezővásárhely. rán kipróbált egybeforrásuk azt tanítja nekünk,
A megépítendő csatorna vizel egy hatalmas csa- hogy semmiféle mepróbállalásnak nem
szabad
tormába vezetnék, amelyet- vizemelő gépekkel lál- bennünket szétdarabolnia. Ebben a
szellemben,
nanak cl. Kilátás van arra is, hogy egy szivaly- lelkében tiszta és tudásban erős nemzedék nevetyutelcp iclcpitcséi'c ujabb 450.000 pengő államlésének kell lenni célunknak. — A budapesti műsegélyt utal ki a földművelésügyi minisztérium. A
vészek Itílkcs tapsokat arattak. Sala Domokos gószivattyú telep építéséhez már a" tavasz folyamán
béságai, Ilont Erzsébet énekszámai és Kulcsár
hozzákezdenek. A szivattyútelep az algyői or- Irma szavalala sok tapsot kaptak.

— Ncmzofgyalázási és i/galási ügy ax ötüstanáts előtt. Ncmzetgyalázási ügyekben Ítélkezett
hétfőn a törvényszék ötöstanácsa. Kiistou László
iO éves szeghalmi bornagykereskedő februárban
az egyik vendéglőben a katonaságra terelte a
szót és vádakat hozott fel Virág Fercuc őrnagyffial szemben. Kijelentései miatt felhatalmazásra
üldözendő rágalmazás és nemzetgyalázás miatt
indult meg az eljárás. Az ügyben néüün megtartott főtárgyaláson az ötöslanács a feihatalmí-.zásrn üldözendő rágalmazás bűncselekményének az
elbírálását rendes biróság hatáskörébe "utalta. A
nemzctgyalázással vádolt borkereskedő tagadta
a terhére rótt bűncselekményt. A kihallgatott tanuk terhelő vallomása után a törvényszék megállapította bűnösségét cs 100 pengő pénzbüntetésre itclte. Az itclct jogerős. — Csendőrség cl'eni gyűlöletre való izgatás miatt került az ötös- .
tanács elé Berki Aulai 13 éves ujkjgyósi szabómester.
.
- .
^
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Bcrkj az
ötöslanács előtt beismerte, hogy a vád tárgyává
tett kifejezéseket mondotta. A csendőrök egyszer
megverték cs ezért haragudott a csendőrökre. A
törvényszék a vádlottat 50 pengő pénzbüntetésre
ítélte, dc az itclct. végrehajtását próbaidőre felfüggesztette. Az itclct jogerős.
— Lépcső, amclv a börtönbe visz. Megrögzött
szélhámos fölött ítélkezett hétfőn a törvényszéken
dr. Molnár István törvényszéki biró. Katona József 27 éves rovoltiiiullü butorfényező csalással
vadoltan került a törvényszék ele. Katona nemrégiben felkereste Halász Oltó szegedi magántisztviselőt, akitől mükölópcső készítését vállalta cl.
Katona 130 pengőt kért a mükőlépcső elkészítéseért s nyomban 70 pengő előleget fel is vett a
magántisztviselőtök Halász többizben kérte Katonát, hogy a lépcsőt készítse már cl, niajd amikor
látta, hogy szélhámossal áll szemben, feljelentést
.tett ellene. Katona az ügyben hétfőn megtartott
tárgyaláson beismerte a terhére rótt bűncselekményt és elmondotta, hogy az előlegként felveit
70 pengőt barátaival móg aznap elmulatta. A bizonyítás lefolytatása után a törvényszék a vádlottat egyévi börtönbüntetéssel sújtotta. As ítélet
jogerős.
— Mngtévrdt krreskrdösegéd a törvényszék
flott. Balázs Imre 21 éves kereskedösegéd nemrégit/cn a Haraszti-festék üzlet szolgálatában állolt.
N'enány Ivettet ezelőtt névtelen levélben arról értesítették az ü/.lcl tulajdonosát, hogy Balázs kabátja alall különböző festékeket ós tisztítószereket csempész, ki az üzletből. Figyelni kezdték a
írgédel s egy alkalommal valóban rajta is kaptak, amint az üzletből firniszt és porFcstckcl top
ki. A kereskedösegéd ellen lopás miatt indult meg
\r. eljárás. Az ügyben hétfőn tartott tárgyalást a
törvényszéken dr. Molnár István törvényszéki
biró. A vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekményt, a kihallgatott tanuk azonban ellene vallottak. A törvényszék kethönapi fogházbüntetésre ite'te a megtevedt kereskedősegédet de as Rétet végrehajtását felfüggesztette.
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(-)' "Elloptak Iflro pengőt egy gazdáloL ,Vass
Sándor
Gróf Tisza István-utca 52 szám alatti
gazda jelentette a rendörségen, bogy lakásába,
arnig ö néhány napot a tanyán töltött, ismeretlen
tettes behatolt és a szoba egyik
szekrényének
záratlan fiókjából 1500—1000 pengőt bankjegyekben, aprópénzt, egy arany óraláncot és okmányokat elemeit. A nyomozás megindult

G U M I H A R I S N Y A
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fájós, dagadt és viszeres lábakra készen
ós mórlék után J 1 Ö P L B , Klauzál-tér
8 sz. Gyógybaskötők. fűzők készítő]®.

BEKÜLDÖTT HIREK
„A mai francia parasztregéoy*. Ezzel a címmel tart előadást ma, kedden este háromnegyed
8 órai kezdettel az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Bethlen Gábor-Körének »Kcdd esték* előadássorozatában Paku Imre tanár, a kör hivatalos helyiségében, Kárász-utcu 15. szám alatt. Beleptidij nincs.
Tudományos előadás a Munkásotthonban. Pénteken este 8 órai kezdettel a Munkásotthonban, a í
oktatási ciklus keretében, K r u p p a Rezső (Budapest) tart tudományos előadást. Előadásának
címe: „Az ipari fejlődés hatása a gazdasági életre*. Kruppa Rezső előadása iránt uagy érdeklődés nyilvánul meg a munkásság körében.

Síiriisitett
zöldbab
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újból kapható

Zöldi Györgynél t.„,
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'(—)' Kifüggesztették az adóengedményesek
Kirabolták a felsővárosi templom persenév jegj zekét Szentes város adóhivatalában köz- lyeit. Vasárnap délután a felsővárosi te.uplo.n
szemlére kifüggesztették azok névjegyzékét, akik
sekrestyése észrevette, hogy a templom perselyeit
tengeri aszálykár címén földadóelengedésben részentségtelen kezek feltörték.
A felfedezésről
szesültek. A névjegyzék december 4-éig megtenyomban értesítették dr. M e r é n y i .Vince plébákinthető s a döntés elleni fellebbezést december
nos, minorita házfőnököt, aki
megáillapátolta,
19-ig a közigazgatási bizottság adóügyi albizottbogy a perselyekből körülbelül 120 pengő hiányságához a szegedi pénzügy igazgatóság utján lezik. A pcrselyfeltörésről értesítették a rendőrséhet benyújtani. Az erdekeltek a névjegyzéket az
get.
A rendőrség feltevése szerint a pcrsclyfcltöadóhivatalban megtekinthetik,
rcst a déli órákban követhették cl, amikor a tem(—) „Viszontlátás*-sal köszönt cl a foglártól
plomban senki sem tartózkodott. A nyomozás fos a detektív karjaiba rohant a tolvaj. Je- lyik.
lentette a Délmagyarország, hogy Lakatos Béla
Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka
20 éves, foglalkozásnélküli cigány, a berekháti
putri lakója fogházbüntetése megszakítása köz- 1910. november 20-án hivatalos helyiségében árben betöréses-lopást követett cl egy Hangya- verést tart, mely alkalommal a Városi Zálogháztelepi munkásnő kárára. A betörésben Török Ist- nál és Nemzeti Hitelintézetnél 1910. szeptember
ván, Derekhát 4 szám alatt lakó 22 éves cigány végéig, — mig a dr. Simon György-zálogháznál
1910 október 19-ig lejárt és nem rendezett zálogsegédkezelt neki. A károsult lakásának ablakát
i ázással nyitották ki. Török ugrott be az abla- tárgyak kerülnek árverésre és pedig 20-án délkon s azon át Lakatosnak kiadta az ellopott élel- után fél 4-kor ékszerek, 21-én délután pedig inmiszert. A detektívek Törököt elfogták, Lakatost góságok árvereztetnek. A Városi Zálogház felkéri t. ügyfeleit, hogy a fizetési szelvények ellesehol sem találták. Szerencsére Törökben, nem
fogtak törököt a detektívek, mert nyelve azonnal nében uj zálogjegyeiket mielőbb vegyék át.
megeredt s rögtön elárulta, hogy Lakatos lakat
_ Ü/Ictszcrülcg foglalkoztak korékpárlopásalatt van . . . Á detektívek rögtön a járásbíró- sal a szőregj uton elfogott napszámosok. Amint
ságra mentek. Idejében, mert Lakatos éppen „vi- ismeretes, szombaton a szöregi csendőrség a maszontlátását mondott az öt elbocsátó foglárnak. kói országúton két gyanús külsejű napszámosra
Azért mégse gondoltain volna — mondta a ci- lett figyelmes. Az igazoltatág során kiderült,
gány meglátva a detektiveket —, hogy ilyen ha- hogy az igazolásra felszólított napszámosok, Rácz
mar fülöncsipnck . . .
Ferenc és Cscpregi Sándor, az elmúlt napok fo( ) Tüzelőanyag hiányában" cs a k nappal dol- lyamán Szegeden számos kerckpárlopást cs betörést követlek cl. A szöregi csendőrség bét fon
goznak a szentesi malmok. A Zsoldos-gőzmalom
a szénhiány miatt leállította éjjeli üzemét s csak adta át a veszedelmes betörőket a szegcdi rendőrségnek. A rendőrségen nyomban megkezdték kinappal őröl. A másik két malom már régebbtől
fogva csak nappali üzemet tart fepn. Itt emiitjük, hallgatásukat Csoprcgi a detektívek elölt beishogy a Hangya a közeljövőben átveszi az egyik merte, hogy üzletszerüleg foglalkozott kerékpármalmot, bogy" keresztény kezekbe kerülve a ma- lopással. Az ellopott kerékpárokat Szegeden, Malom fatelepe foglalkozhassak fa cs egyéb tüzelő- kón és Szőrcgcn ertekcsitclte. A kcrékpárlopások
elkövetése elölt lluszka Zoltán kisteleki keresanyag árusításával.
készittclelt
(—) A fábiánsebcstyénj iskolaigazgató fegyel- kedő nevére szóló nyomtatványokat
mi ügye. A Szentes melletti Fábiáiisobestyén köz- és amikor a nyomtatványok elkészültek, házrólség különleges helyzetben van. A község feonáll, házra járt és kerékpárokat kinált eladásra. Ha
dc takóinak egy rcszc Szentesen lakik s a köz- vevő akadt, a megrendelő lapot a vevővel kitölségi elöljáróság is a városban székel. Noha a tette cs másnap, vagy harmadnak egy lopott keközség egész területe szentesi terülelek közé rékpárt szállított Ic a megrendelőnek. A lopásokvan ékelve, Fábiánsebestyén mindig visszautasí- ban Rácz Ferenc segédkezett neki. A rendőrség
Zollán
tott minden olyan mozgalmat, melynek célja az felhívja a közönséget, hogy "ki lluszka
kisteleki
kereskedő
nevére
szóló,
„Megrendevolt, bogy a községet Szenteshez csatolják. —
Ila pedig önálló község maradunk — mondták a lem Önnél . . .« kezdetű megrendelőlapon az utóbközség lakói ós igazgató-tanítójuk: Vécscy Fái bi' időben kerékpárt vásárolt, jelentkezzék a rend— elöljáróságunk jöjjön ki a községbe. — Hírla- őrség bűnügyi osztályán.
_ Gázoló autó után nyomoz a rendőrség. Vapi csaták is folytak e kérdés körül, de a probléma mégse oldódolt meg. Az „ellenfelek* szemé- sárnap este 7 órakor az algyői országúton haladt
lyeskedni kezdtek. Ennek során Vécscy Pá) s Szeged felé kerékpáron Tóth Ilona Sznlymaz-utca
község igazi erdekeinek tudatában többször túl- 38. szám alatti lakos. Hét órakor egy tompított
lőtt a célon. 'Az elhangzott bírósági ítéletek alap- világitásu autó robogott cl mellette. Az autó sárján ellenfelei fegyelmit kértek ellene. Ez meg is hánvója elkapta a kerékpár kormányát ós a keindult, söt most a Fegyelmi eldöltéig állásától is rékpáron ülő Tóth Ilona az országútra zuhant. Az
felfüggesztették az igazgató-tanítót,. aki igy
— autó vezetője a szerencsétlenség után tovább rolegalább is időlegesen
azok sorsára kerütt, bogott Tóth Ilonát súlyos sérülésekkel, eszméletakik a közügyek miatt elesnek
A fegyelmit a len állapotban szállították a mentők a közkorközség Szentesen zekeld elöljárósága kérte cl- hazba. A gázoló autó vezetőjét keresi a rendőrseg.

