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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

Roosevelt ismertette
Anglia megsegítésének alapelveit

dia-

•q

fc l'opoio di Roma szerinl az E ö u c s í m - A H ö ü i o k elnöhe arra törcK
szlh, liogij nCpÉ! belesodorta a héhorutoa
Bardia eiesfe-nioY m m
teaslungton, január 7. Roosevelt elnök hétfőn
tartotta nagy érdeklődéssel várt beszédét
az
amerikai kongresszus előtt Az elnök a kővetkező
szavakkal fordult a törvényhozókkor:
~ ülyan pillanatban fordulok önökhöz, amely
Jigyesul-Államok törtenetében egyedül áll. Az
»egyedulallói kifejezést tudatosan használom, mert
f terlcuclcm folyamán
Egyesült-Államok biztonsága kívülről még soha olyan veszélyeztetett
Bem volt, mint ,„a.
Roosevelt beszéde további során kijelentette, arra akarja kérni a kongresszlst, bogy az EgyesültÁllamok fegyvert ds mindenféle hadianyagot kölcsönözzön Nagybritanniának o ugyanakkor arra
akarja kérni a kongresszust, hogy'meg nagyobb
lehetőséget adjon uz ligyesült-Allamok fegyverkezésének megvalósításához. A fenyegető veszélyt
mindenképpen el kell hárítani. Az Egyesült-Államok biztonsága szempontjából nem engedhető
meg, hogy olyan béke jöjjön létre, amelyet a támadók diktálnának. Az az uj rend, amelyei a támadó hatalmak meg akarnak valósítani, sokkal
rosszabb lenne és igazságtalanabb, mint a versarllesi béke volt.
A demokráciát és a demokratikus intézmények
alapjait érle most támadás. Egyrészt fegyverrel,
másrészt propaganda utján kísérelték meg, bosy
békés országok egységét megbontsák. Az EgyesültÁllamok jövőbeni biztonsága azoktól az események tő] fiigg, amelyek messze az amerikai földrésztől játszódnak le. Négy világrészben védekeznek most a demokratikus népek elszántan. Ila
oz a védekezés meghiusulna, ugy Európa, Afrika,
Ázsia, Ausztrália és Ujzéland a győztesek' uralma
alá kerül.
Roosevelt beszéde további folyamán az Egyesült-Államok politikai magatartását a következő
három pontba foglalta össze:
í . Az Egyesült-Államok kötelezték magukat
hogy totális nemzetvédelmet épitenek ki.
'
0. Az Egyesült-Államok magukra vállalták »zt
W, kötelezettséget, hogy a világon mindenütt támogatják azokat a népeket, amelyek a támadókkal
szemben állást foglalnak.
8. Az Egyesült-Államok kötelezőnek tartják
magukra nézve, hogy akár etikai, akár n:ds okoktól vezetve, sohasem ismernek cl olyan bekét
amelyet a támadók diktálnának.
Ezekután Roosevelt hangsúlyozta, hogy a legutóbbi választásnál az amerikai nép megmutatta,
hbgy nemzetpolitikai kérdésekben nincsen ellentét soraiban. Az amerikaiak mindig gyors cselekvést követünk, mert a veszedelmet tisztán látják.
Az Egyesült-Államokat akkor lehet a legjobban
megvédeni, ha azok a demokrácia arzenálja lesznek, amelyből mind az Egyesült-Államok, mind
* többi demokrata népek erőt meríthetnek. Azek
« hatalmak, amelyek a támadással szembefordultak, nem kérnek katonai segítségei, csak fegyvert.
— Mi. nem mondhatjuk ezeknek a nemzeteknek — hangsúlyozta Roosevelt
adjátok meg
magatokat, mert Ti azokat a fegyvereket, amelyekre fel tétlenül szükségelek van, nem tudjátok
kifizetni.
Roosevelt ezután megindokolta, hogy miért választotta a kölcsönadds módját. Szerinte a most
leszállított hadianyagokat az illető országok a
békekötés űtán záros határidőn belül eredetiben
szolgáltatják majd vissza — nem pedig pénzzel
egyenlítik ki.
'A továbbiakban sr, elnök hangsúlyozta, bogy
ni Egyesült Állomoknak l'MKl Veji vélniük miu-

miniszterelnök lia/aulazoít
deu szervezőerejüket és kl kell meríteniük minden segély forrásukat, hogy Nagy brit anriiát íucgsegítsék.
Amerika feladata, hogy hajókat, repülőgépeket, tankokat és ágyukat szállítson. Ebben az elhatározásában senuni sem renditheti meg, még ahadüzenet sem. Amerika crcic a céltudatos egységben rejlik.

A Roosevclí-hcszéd hálása
Itöma, j a n u á r 7. A " Rooset-eft-beszeddel
kapcsolatban a Papoló di Roma
megjegyzi,
hogy az a tekiulclyállamok
elleni szándékokat
tárja fel cs elméiéti ellenségeskedést 'jelent.
A lap azt írja, elérkezett az ideje annak, hogy
megkérdezzük Roosevelttől, miért nem
üzen
háborút a tengelyhatalmaknak.
Erre a kérdésre könnyen lehet "válaszolni, ismerve Roosevelt

XVII. évfoluom 5. szám
kétértelmű taktikáját, amely alapjában
arra
törekszik, hogy az amerikai népet belesodorj"
a háborúba. A demokrata szolidaritás propagandájának' ürügyével Roosevelt
Amerikái
olyan magatartásba viszi bele, amely jóval.túlhaladja egg nem hadviselő fél
magatartását.
Természetes, liogy Roosevelt nem kihívott támadásnak minősíti játékának azt az esetlege*
következményét, hogy a tengelyhatalmak a/.
Angliának badianyagöt szállító amerikai hajók ellen törvényes megtorlásokat lépteinek
éleibe. Ez a játék azonba nseukit, sein téveszthet meg.
Londoni jelentés szerint Churchill miniszterelnök és Edcn
Roosevelt beszédének elhangzása után nyomban hozzáfogott a beszéd tüzetes tanulmányozásához* Az amerikai
elnök üzenetével kapcsolatban még nem hangzott el a hivatalos nyilatkozat. Az angol külügyi hivatalhoz közelálló körök megállapítják, hogy nagy megelégedést kelteit Londonban a beszéd. Bíznak a Johnson.lörvény
megváltozásában. amely nemcsak a hadianyagszálUtást gyorsítja meg, hanem a
szállítmányok
eljuttatását
Jmcrikaböt
Angliába
megköny
nyíli. Abban is reménykednek nyilván, hogy
a hadiövezetre vonatkozó előírásokat is módosítják.

B a r d i a e'esíe u t á n a m e g e r ö s i í e í í l o b r u n
áll m a i d elleni a z a n g o ' o h n a k
llóma, január 7. Több, mint két beiig tartó
ostromzár ós háromnapos rendkívül heves ós elkeseredett küzdelem után az olasz csapatok, miután a hősies ellenállás minden eszközét harcba
vetették, kénytelenek voltak a túlerőben levő angol csapatok nyomására feladni Bardia erődjét cs
kikötőjét.
Londoni jelentés szerint az angol lapok északafrikai tudósítói azt irjnk, hogy aa olasz arcvonal most Tobrukou h a lad át, de hozzáteszik, hogy
Tobruknak két védelmi övezete van. Bardia -'amint ismeretes — mindössze egy védőövvel ren-

delkezett, Tobrukot Bardia ostroma alatt Óraműi rendkívüli módon mcgerösilelte.

ciegedeticnség
a görög csapatott ná!
Belgrád, január. 7. Jugoszláviába értező hirek szerint a görög Csapatok közölt nagy az
elégedetlenség az ulóbbi napok véres veszteségei miatt, amelyeket az olasz állások ellen iutézett meghiúsult támadások alkalmával szenvedtek el.

H e t i d e n Is n o m D á z t á k
Dublvn, j a n u á r 7, M i n t a Német Távirati J
Irodának jelentik, német harcirepülőgépek kedden igen kedvezőtlen időjárási viszonyok melleit igen soTe külön vállalkozást hajtoltak végre Angliában. Londont több ízben is átrepülték
és bombálcat doblak le felelte. Egy repülőgép
igen" csekély magasságból megtámadott
egy
pályaudvart 'és több bombája eltalálta a főépületet és vágányokat.
Londontól
délkeletre
megtámadtak egy repülőteret. Két hangárt ta-

Londont

láttak cl és géppuskatűzzel árasztottak el tübB
repülőgépet. (MTI)

London, juuu'ár'7. £ Reuter-iroda, jelenti;
A légii gyí es belbiztonsági minisztérium jelenti i
Kedden Anglia több helységére
hullottak
bombák. Több ház megrongálódott
a londoni
körzetben, Midlandban és egyebütt. A hatoltak
száma csekély. Sokan megsebesültek. (MTI)

T ö r ö k o r s z á g k i t á r t m e g k ö t ö t t s z ö v e t s é g e i mellett
Ankara, j a n u á r 7. A Német Távirati Iroda
jelenti; A parlamenti szünet előtt Saydam miniszterelnök beszédet mondott, amelyben Törökország külpolitikájával foglalkozott
— Törökországnak az az egyediili célja
mondotta <—, hogy megőrizze biztonságát. Törökország figyelmesen,
de nyugodtan
kísér
minden politikai és katonai eseményt és hűen
kitart megkötött szövetségei mellett.
A miniszterelnök hangoztatta, hogy a parlament által elfogadott lojális Iörök külpolitika ucm öű okot ái ra. liogy bármilyen Orsiágbf

i

elkedvetlenítsen, vagy nyuglalanítson.
A had
sereg ereje napról.napra
fokozódik. (MTI)

Filov hazautazott
Szófia, j a n u á r 7. Ideérkezett jelentés szerinl
Filov bolgár miniszterelnök Bécsből Salzburgba
utazóit, bogy találkozzék
Ribbeníróp
német
külügy m in iszterfel.
Szófia, január 7. A Neméi Távirati Iroda
jelenti: Filov bolgár miniszterelnök, aki a. un
pókban Bécsbe utazott, kedden est" b óra V'
perekor visszatért
Siófióba.
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HoszKráDa rfiiüclíf d Sioiieí
naihöM K0¥e(eii
Moszkva. ,január 7. A Szuvjetorosz Távirati
Irodát felhatalmazták' annak a közlésére, hogy
a külföldi sajtóban megjelent az az állítási,
amely szerint Bukarestből visszarendelték volna Lavréntiev szovjetorgsz követet, puszta kitalálás.
Belgrádi jelentés arról számol be, hogy a
balkáni szovjet-orosz követeket a szovjetkormárty Moszkvába, rendelte. Görög lapjelentések
szerint nemcsak a bukaresti, szófiai és belgrádi szovjetkövetek utaztak haza, hanem az athéni ssovjetkövet is elutazott Moszkvába.
A sgovjetkormánynak
ez a rendelkezése
*oov figyelmet keltett politikai és diplomáciai
körökben•
« '
Newyork jelentette, hogy Eden külügyminiszternek Mcjsski löndoni szovjetnagykövettél való találkozóját követően Sztálin
fogadta
'Sir Stafford Cripps moszkvai angol nagykövetet.

moforkertftpáros
kaiénak franciaországi parira• szanasaroi
i l l t i r mutál

Berlin, január 7. A Német Távirati Iroda jelenti: Az angol hírszolgálat azt jelenti, hogy 50
angol motorkerékpárost a megszállott Franciaországban partratettek, hogy ezek az angolok nyugtalanítsák a német csapatokat és Iclkesitöleg hassanak a francia lakosság hangulatára. Ezzel kapcsolatban Berlinben kijelentik, hogy es a jelentés
elejétől végig merő kitalálás. Megállapítják ezzel
kapcsolatban, hogy egyenesen értelmetlenség azt
állítani, hogy néhány kerékpáros angol terrorizálni tudja a. német csapatokat, vagy fej tudja lázítani a megszállott terület francia lakosságát. Ezek
a franciák meg vannak elégedve és őrülnek annak,
hogy megszabadultak az angoloktól. (MTI)

Japán megtorlás Anglia ellen
Tokió, január 7. 'A" Német Távirati Iroda
télenti: Megbízható értesülések szerint a Japán
kormány elvben elhatározta,
hogy ,a
japán
alattvalók, a japán kereskedelem és a
japán
hajózás ellen Anglia részéről elkövetett minden
túlkapásáért megtörté rendszabállyal
fognak
élni. CMTT)

V a r a d .miniszter
a szegedi HEP-érfefceilefen
Budapest, január 7. A Magyar Éle*> Pártja január 12-én, vasárnap a vármegyei székhelyeken
országszerte vezetőségi értekezleteket tart. A ver
zetőségi értekezletre a vármegyei, járási és községi MÉP-vezetők kapnak meghívót.
Egyébként
az értekezletek nem nyilvánosak. A legtöbb helyen
miniszterek és államtitkárok jelennek meg, ismertetik a MÉP működésének további programját és
• szervezetek feladatait, ©rőf T e l e k i Pál miniszterelnök és L n k á e s Béla országos párt elsők a miskolci, H ó m a n Bálint a székesfehérVári, L a k y Dezső a győri, R a d o e s a y László
t budapesti, V a r g a József a szegedi MEP-értekezletén vess részt.

—oOo—

Szeged—Borac 3:2 (1:0)
Fagybecskerek, januar 7, A Szeged A K csapata jugoszláviai túrója során kedden a helyi
Boraö együttesével mérkőzött és izgalmas küzdelem után 3:2 (Idl) arányban győzött
jugoszláv ellenfelével szemben"A mintegy 3000 főnyi közönség előtt nehéz
talajon folyt le a mérkőzés. Szeged nagyobb
tadását a B o r a c lelkes játékával ellensúlyozta.
A magyar csapat miudháröm gólját K a l m á r
lőtte.
Saerdár a Szeged s. nagybecskereki válogatottal méri össze erőjét, vasárnap pedig lljvijdGkm a Vejvodana rteapatával mérkőzik.

KinevezcscK a
t§ a hiraiihalmi
Budapest, január 7. A kormányzó a ns- kir.
ígazságűgyminiszter előterjesztésére dr.
Zöld
Jenő, a királyi itélöbirák és királyi ügyészek részére megállapított II. fizetési csoport jellegével
felruházott szegedi királyi törvényszéki birót a
szegedi királyi törvényszékhez tanácselnökké, dr.
L i s z k a y Lóránd szegedi kir. ügyészt a szegedi
ügyészséghez alelnökké, dr.
Böszörményi
Imre szegedi törvényszéki jegyzőt a debreceni
ügyészséghez ügyésszé, dr. H ö c k l Antal szegedi
törvényszéki jegyzőt a bácsalmási járásbírósághoz járásbirává kinevezte.
A kormányzó az igazságügy-miniszter előterjesztésére U n g v á r y János szegedi törvényszéki tanácselnöknek a kir. itélöbirák és ügyészek
részére megállapított III, fizetési csoport jellegét
adományozta.
A kormányzó V i e h a Antal Alajos szegedi
királyi járásbirósági telekköaywezetőnek a VIII.
fizetési osztály jellegét adományozta. C s u r y Józsefné szegedi járásbirósági irodatisztnek az irodafőtiszti cimet és jelleget adományozta.
Az igazságügyminiszter dr. L á s z l ó Lajos
szegedi törvényszéki, G a l a m b Sándor
szegedi
törvényszéki és dr. D o m o k o s Sándor szegedi
járásbirósági jegyzőket, dr. K i s s Imre szegedi
törvényszéki, dr. E n d r é d i Ferenc szegedi törvényszéki jegyzőket jelenlegi alkalmazásuk helyén, dr, V o 11 a y Géza ügyvéd, szolnoki lakost a
szegedi járásbírósághoz titkárokká kinevezte.
Dr. K a p r o n c z a y Emil szegedi törvényszéki aljegyzőt jelenlegi alkalmazása helyén, továbbá dr. B á l i n t János ügyvéd, szegedi lakost
a kecskeméti törvényszékhez bírósági jegyzőkké
kinevezte.
: Dr. N ó v á k Zoltán szegedi lakost bírósági
aljegyzővé kinevezte, dr. M a r ó t i László szegedi lakost birósági joggyakornokká kinevezte.
Az igazságügymiuiszter dr. P e n c i Audor szegedi járásbirósági telekkönyvvezetőt a VIII. fizetési osztályba sorozatos telckkőnyvezetővé,
az
igazságügytniníszter H o r v á t h Kálmán segédhivatali igazgatói cimmel és jelleggel felruházott
szegedi Ítélőtáblai irodafőtisztet
segédhivatali
igazgatóvá, V i c h a Alajosné irodafőtiszti címmel és jelleggel felruházott szegedi kir. törvényszéki, N o s z i á u Lajosné irodafőtiszti címmel
ós jelleggel felruházott szegedi törvényszéki irodatiszteket irodafötisztekké kinevezte.
H e r b á d i Oszkár szegedi ifj.
Szendrén y i Vilmos szegedi. N á d o r Géza szegedi Ítélőtáblai, A i m á s i István szegedi kir. törvényszéki kezelöket irodasegédtisztekké kinevezte.
Az igazságügyminiszter V a j n a i P. Béla bírósági dijnokot, P a p p János szegedi birósági
dijnokot segédhivatali gyakornokokká, dr. S z e l e s Jánosné szegedi törvényszéki, I v á n Pál szegedi ítélőtáblai, S z e l e s István szegedi ügyészségi. V i d ó Mária szegedi kir. törvényszék),
K u h n István szegedi lakosokat ideiglenes minőségű kezelőkké nevezte ki.
B á l i n t György szegedi lakost II. o. altisztet
L o. altisztté, vitéz S z e r e d a y József szegedi
kir. Ítélőtáblai, T ó t h István szegedi, P á l v ö l g y i László szegedi kisegítő szolgákat jelenlegi
alkalmaztatásuk helyén II. o. altisztekké nevezte ki.
O r o s z Pál szegedi börtönör-asztalosmestert
és M ó r i c z Pál tart. honvédőrvezetö, takácssegédet a szegedi kerületi börtönhöz a műszaki altisztek csoporljában munkavezetőkké nevezte ki.
Vitéz K o l o m p á r János, S n e k e r e é s József,
V a r g a József, V á m o s József és C z o m p ó
Lajos szegedi börtönöröket az T. osztályú altisztek csoportjába kinevezte.
A m. kir. földmüvelésügyi miniszter az erdőmérnökök személyzeti létszámában F o d o r Gyula Szeced-királyhalmi főerdömernökftt a VII. fizetési osztályba erdötanácsossá, vitéz T a k á c s .
Ferenc Szeged-k irá lyha Imi. K e r k á pi o 1 v G éza
szegedi sfgédfirdőmérnököket a IX. fizetési osztályba erdőmérnökökké. D o l e n s z k y
Károly
Szeged-királyhalmi. L u k á c s Nándor szegedi erdőmérnököket a VIII fizetési osztályba főerdömérnökökké, J e r e m János, S z e b e r é n y i Ferenc, K u r e z Frigyes Szeged-királybalmi erdőmérnökgyakornokokat a X. fizetési osztályba seséderdőmérnökökké kinevezte.
A földművelésügyi miniszter A d n m Ferenc•
órdömérnököt főmérnökké, G u l á c s y Ríla szegedi főkertészt kertészeti intézővé,
ficncd
k.

tfonvtd-terl

Iskolában

tanuljon

a u o r s i r á s f és a é D i r á s i
ATÍamvizsga. Ingyenes állásközvetítés.
Legjobb
vi/ gaoredménv ek Beiratkozás kezdő, haladó és
heszédjró tanfolyamokra. HONVÉD TeR 4. SZ.

bíróságoknál
crdómérnóksegnél
László szegedi m. kir. mezőgazdasági kísérleti yo*
gyészt II. o, fövegyésszé a VIII. fizetési osztályba
kinevezte.
B a j a i János oki. mezőgazdát 1941. évi ja;
nuár 1-i hatállyal ideiglenes minőségű mezőgazdasági kisérletűgyi gyakornokká kinevezte.
M a t u s o v i t s Péter szegcdi okleveles gazdái
m. kir. növényegészségügy: gyakornokká kinevezte.
Vitéz O r s o l y a György szakaltisztet, hajóvá |
zetöt műszaki altisztté kinevezte.
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Betöréses lopás a Festő-utcában
1000 pengő készpénzt és 120 pengős betétkönyvet zsákmányolt a betörö
(A Délmagyar ország munkatársától)
Hét'
főn délelőtt megjelent a rendőrségen La-jos Máz
ria Festő-utca 7. szám alatt lakos és betöréses
lopás miatt feljelentést telt ismeretlen tettei í
ellen. Előadta, hogy vasárnap délután móri'
ban völt vőlegényével es amikor este 8 órakof
hazatért, lakásának ajtaját nyitva találta. A
szobában nagy rendetlenség volt. Kiderült
hogy amíg távol volt, valaki betört lakásába
és az ismeretlen tettes elvitte vőlegényén dk
katonaládáját, amelyben 1000 pengő készpénl
és fontos iratok voltak,
A betörő ezenkívül
megtalálta és elvitte az ö 120 pengőről szóló betétkönyvét is.
A rendőrség erélyesen nyomozza a vakmerő
betörőt.

fl szeged! Gazdasági Egyesület
és a tanyai körök szorosabb
kapcsolatát sürgették
az aisófanyai Gazdasági Egyesület
közgyűlésén
(A Déhnagyárország
munkatársától)
VíF
kereszt ünnepén folyt le az alsótanyai Gazdasági Egyesület rendes évi közgyűlése Tanáé*
Sándor elnöklete alatt. Az elnök megnyitósza"
vaj után letárgyalták a multévi zárszámadást
valamint az ezévi költségvetést, majd az eb
hunyt Dobó Imre alelnök helyébe egyhangú
lelkesedéssel Tanács Mihály zákányi
gazdái
választották meg, az ifjú
gazdatársadalom
egyik legtevékenyebb tagját. Az elköltöaöt*
jegyző helyébe Kmetty Károly tanítót v á l á s * /
tolták meg.
A rendes tárgysorozat letárgyalása ntá«
Wagner Gyula törvényhatósági bizottsági taB
szólalt f e l Sajnálkozását fejezte ki afeletti
hogy a szegedi Gazdasági Egyesület nem tárt
elég élénk összeköttetést a tanyai egyesületeiV
kel s áítalában a gazdatársadalommal.
Szerelné, ha a mai súlyos gazdasági viszonyok kő*
zött ez a passzív állapot megszűnnék. Mint eí
alsótanyai terep egyik legalaposabb ismerője
rendkívül érdekes előadást tartott ezután Waff
ner Gyula a talajvizek levezetéséről. Ismerte*
te a lervbevett munkálatokat, amelyek általán
nos megnyugvással találkoztak az egyesület
tagjai körében.
A nagy éljeozéssel fogadott beszédet AreW
dós György dr. vár esi aljegyző, an alsókor
ponti közigazgatási kirendeltség
vezetőjének
felszólalása követte. Dr. Árendás György iB*
mertette azokat a segélyakciókat, amelyek első*
sorban a rendkívüli katonai szolgálatot teljea9
tők családjainak
felsegélyezését
szolgálták)
Dr. Reektenvald Kristóf köri ügyész a külön'
böző adókról mondott ismertető beszédet. Papái
József törvényhatósági bizottsági tag s Tanáé*
Antal felszólalása után dr. Ralógh István
sóközponti plébános
mondott záróbeszédek
amelyben a mai nehéz időkre való tekintett*
összetartásra, egymás megsegité-ere es a ható'
súgok iránti bizalomra hívta fel a gazdákat. ^
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Szeged—Budapest — Kelebiáu á t
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A belgrádi gyors megjavítja a szegedi közlekedést

renc'sétlen fekvése, valamint a korábbi intézCi Dclmoc yaf ország munkatársától) A Sze- Budapestről 14.34 órakör indül Kelebia felé, kedések elégtelensége és az abnormális időjáged—Budapest vasiitösszcköttetcsben a közel- ahová 17.16 órakor érkezik meg. Ez a gyorsvo- rás a közvetlen oka anriak, hogy Szeged környékéről még most som lehetett megfeszítet
múltban az ismeretes korlátozások léplek élet- nat szegedi viszonylatban megjavítja as utaerővel sem levezetni a vadvizeket. Fokozza »
zást,
mert
a
Szegedről
50
k'domélcrrc
lévő
Kebe. A korlátozások azt eredményeztek, bogy
Veszélyt
az, bogy 2—3 hét múlva megindul *
lebia
könnyen
elérhető
Szegedről
arra
az
időre,
Szeged és a főváros között most csupán Jcct
személy vonatpár közlekedik. Délelőtt 10.43 óra- amikor a belgrádi gyors indul Kelebiáról. Ez Tisza áradása, amely az ország felső részében
kor és éjjel 11.20 órakor iudul Szegedről Buda- a gyorsvonat lényegében megjavítja a szeged— beállott hihetetlenül gyors olvadásoknak ered
ménye. A Tisza megtelt medre nem lesz képes
pestre személyvonat. Vissza ugyancsak reggeli budapesti közlekedési viszonyokat, mert hiszen
eltüntetni a szintjét is meghaladó vadvizet 1
es délutáni órákban indulnak a megmaradt az Utazás kényelmesebb és rövidebb. Annál is
így most minden munka arra irányul, hogy
személyvonatok. Ilyen körülmények között igen inkább jó ennek a vonatnak igénybevétele,
még
az áradás beállta előtt levezessél,: a cud viuagy jelentősége van az utazás megkönnyítése mert a belgrádi gyorson vaa hálókocsi, amelyet
zeket
a Tiszába.
szempontjából a belgrádi gyorsnak, amely déli a jelenleg közlekedő szeged—'budapesti s budaEzeket
a munkákat a város műszaki embe- •
pest—szegedi
személyvonatokhoz
nem
kaiJcsöl12.16 órakor indul Kelebiáról Budapestre, ahová
rei
személyesen
vezetik. A városháza elnöki
nak.
délután 14.53 órakor érkezik. Az ellenvonat
osztálya tudvalevőleg a vízjogi hatóság, ennek
előadója dr. Pájjó Ferenc tb. főjegyző, aki ucipók óta Breinovics Vilmos műszaki tanácsos,
valamiut Bíiócs Károly műszaki tanácsos társaságában járja a veszélyeztetett tanj avilágol.
A 'csatornázási munkálatukat az eddigieknél is
fokozottabb ütemben végzik, úgy, hogy mégis
remény van arra, hogy a nagy áradás bekövetkezte elölt sikerül levezetni a víz nagy részéi a.
(A Délmagyarorsság munkatársától) Az el- minisztériumban ós a város nem akar úgy jár- Tiszába. Egyébként újabb árvízi küldöttség jemúlt esztendő utolsó napjaiban terjesztette fel ni, mint a költségvetéssel, bogy több hónapos lent meg kedden délelőtt a városházán, kérte
a város belügyminisztériumba az 1941. évi költ- késéssel küldi fel. A zárószámadás előrelátha- a godói rokkauttelep azonnali megsegítéséi,
ségelőirányzatot és most várják a városházán, tólag már márciusra készen is lesz.
mert a telepen mindent elborított a víz, úgy,
hogy a minisztériumban kijelöljék a költségA számvevőségen különben nem szűnik a bogy a közlekedés Csaknem teljesen ! ebe tétvetés miniszterközi tárgyalásának határidejét.
sok munka. A számvevőség még most is csök- len né vált.
A mült évben or're már januárban sor került,
kentett személyzettel dolgozik és a legtöbb
igaz viszont, hogy tavaly jóval előbb felküldte
m e g s z ú r n i a *
munkának határidőre kell elkészülnie. A szám- F a g y b $ n f t a i n i a i
a város a költségvetést. Mindamellett remény
kínzó
viszketését
n
2
__
£ |
balzsamos
vevőség tisztviselői — annak ellenére, hogy
yan arra, bogy az idén is hamarosan megkezfagykenöct
reggel 8-tól délután 2 óráig van hivatalos óra azonnal elmulasztja K I V « I
dik a költségvetés tárgyalását a minisztérium1 t é g e l y 6 0 f., 1.10, 1.50.
—, délután is dolgoznak és mindkét ünnepnaban. A város sietett a költségelőirányzat felpon is folyt a munka á számvevőség hivatalai- V é n u s z D r o n é r i a Mikszáth Kálmán u. 5.
terjesztésével, még az előirt fellebbezési batárban. A hitelnyilvántartásoknál ú j rendszert
időt sem várta be^ hanem jelezte, bogy az esetvezetnek be a számvevőségen és ezentúl a beleg benyújtandó fellebbezéseket utólag fogják
nyújtott számlákat azonnal számfejti a számmajd felküldeni.
vevőség, úgy. h'ögv a feleknek nem keli már
Alighogy befejezte a számvevőség a költség- várakozniok. Tekiutettel arra a körülményre,
(A Délmagyarország mmkatúrsától)
Hételőirányzat összeállítását, a napokban
már hogy nap-nap után tömegesen adják be a számfőn
este
7
óra
5
perekor
kialudt
a
villanyfény
Hozzákezdett egy újabb munkához': az 19ÍO. évi lákat a városházán, az érdekeltek az újítást
az egész városban. Az áramzavar követkeatóbep
zárszámadás elkészítéséhez. Ennek legkésőbb örömmel vették tudomásul.
beállott
sötétség közel háromnegyed óra hoszmájus tizenötödikéig fenn kell lenni a belügyszáig tartott. A sötétség alatt rendőrségi autók
járták be a várost, hogy megnyugtassák a lakosságot és minden zavart idejében eloszlassanak. Ilyen hosszú áramszünet még nem"fordult
elő Szegeden As ok, amely a város sölétbeborütását előidézte, as, hogy a főtranszformátofi
valószínűleg túlfeszítettscg következtében felrobbant, a robbanás a vezeték mentén lévő melléi-transzformátorokat
is sok helyen megront l í ö a Tisza á r a d á s a elölt lc Kell rezein! a vadrlzehcl
gálta s ennek következtében az egész városra
sötétség borult. A fötranszformátor kijavítása
Cl Déhnagyarorsság munkatársától) Dr. Tu- árvízprobléma gyors megoldásával kapcsolatohosszabb időt, közel háromnegyedórát vett
%ats Sándor főispán ma, szerda délelőtt 10 órá- sak. A kormány újabb segélyeket utal ki a
igénybe, utána lehetett csak hozzáfogni a több!
ira hívta össze az árvízi értekezletet, amelyen munkálatok anyagi fedezetére, sőt tárgyalások
transzformátorok rendbehozatalához s így nérésztvesz Dauer Sándor árvízvédelmi minisz- indultak meg Szegeden a katonai részről törmely helyen, például a Felsövároson másfélteri biztos, Tálamint megjelennek a környező ténő segítségnyújtás tekintetében is. A munká- óra hosszáig is eltartott a teljes sötétség.
megyék és városok árvízvédelmi munkálatának latok betek óta folynak fokozott erővel azt leA hosszú áramszünet kisebb zavart idézett
vezetői. A nagyszabású értekezleten megtár- het azonban mondani, bogy szinte szünet nélelő a színház, valamint a mozik előadásában
gyalják mindazokat a kérdéseket, amelyek az kül tartanak és folynak ezek a munkák a tavais. A mozikból eltávozott a közönség s csak akszi áradás óta "^Tp^pilnek és környékének sze- kor ment be ismét az előadásra, amikor újra
kigyulladtak a lámpák. Majdnem egy órával
Akarjuk, de nem tudjuk levenni műsorról,
később kezdődött meg a fél 9-es mozielőadás
mert közönségünk követelőzve tarttatta viszo m B c r gyönyörködte, k a c a g t a
*Sgig
és nemsokkal éjfél előtt fejeződött be. A színsza a filmet
házban fél 9-kor kezdték meg az előadást. A kávéházakban és kocsmákban gyertyavilág mellett várta meg a szórakozó közönség a villaa legújabb, nagysikerű m a g y a r filmet, a
nyok kisryulladását.

fliighegy elkészült a költségvetés,
már a zárszámadáson dolgozik a számvevőség

Ifötranszformátorfelrobhaitáss
okozta a hétfői áramszimotet

fokozott mentben végzik
a tonnái csatornázási munkálatokat

10.000
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|Mftra utoljára prolongálni* |

DANKO PISTA
JÁVOR, LUKACS

s z i l v a f a t

K

TURAY, CSORTÖS,
SZILASSY,
MÁLY, BILICSI, KISS MANYI,
BERKY LILI, és VASZARY PÍRT
főszereplésével.
Fél 5, fél 1 ós fél 9
Ma és a kővetkező napokon:
| j
BELVÁROSI MOZIBAN

j

O

R

Z

MARGIT,

Ó

S1MOR ERZSI

B A

N

KŐVETKEZŐ MŰSORUNK:

amiz

i w i m m

SZÉCHENYI
MOZI
MA! — Minden idők legragyogóbb filmje! A
szerelem, hazaszeretet filmbeöntött himnusza

AZURKA

Szerelem, szeavcdclv, izgalom!

Főszereplő:

P O L A
N E G R I
Albrecht Schönhals, Ingcborg Theek, Fan]
Iíartmann. Rendezte: WILLY FORST
A z o n k í v ü l : K1SERÖ MŰSOR
Előadások fél 5, fél 7, fél 9 órakor

u&mka, cicékedútt ^iidfi-a^úka
m étéskamí-ábaf*

konai. Skultéty Sándor, a szegedi idegenforgalmi
hivatal vezetője — a szobrász unokaöccse —
mondotta nekünk, hogy éppen a. napokban
déliek hipnotizált* töltöttpaprikát.

• *
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találmányo.,

a

afadlyd

émkit
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MvéhyeUeb

(A Deliuagyarország munkatársától) Egy ue
eszébe jut, hogy szeretne löitöltpaprikát ebédelves szegedi fa-szobrász: S k u l t é t y Géza műhe- ni. Csak be keJJ nyúlnia a szekrény aljába, belyében és szobáiban különös virágok díszlenek a
letenni a választóvízbe az elfelejtett zöldpaprivázákban. Hónapokkal ezelőtt téptek le a tövük , kát s a következő percekben mar otyan friss
rol ezeket a virágokat s ma is éppolyan termé- j zöldpaprika áll rendelkezésére, mintha" egy pH
szct.es színekben pompáznak a szirmok, életben tanattal előbb hozta volna, a nvári
nyári piacról
piáéról. Ezzel
maradt klorofillal zöldéinek a levelek és meg- az eljárással egyébként minden más ehető nömaradt vis vitálissal fejlödnek a bimbók, mintha
vényt el lehet tenni szűkösebb hónapokra. A toma, vagy tegnap szakították volna le őket, hogy
vábbi kísérletezés hozza majd meg talán azt az
» szobák diszei tegyenek a virágvázákban.
eredményt, hogy el lehet majd tenni a hét szűk
Érdekes titka van ezeknek a virágoknak: er- esztendőre is. Most meg ugyanis az a helyzet,
ről a titokról azonban soha nem nyilatkozott az hogv scsakc 8—10—12 hónapig marád meg az
ismert, kitűnő szegedi szobrász. Most pedig inár élet az alvó növényekben. Csinos kis éléstárat lecsak azért sem nyilatkozhat, mert jelenleg Olasz- het ennek a találmánynak segítségével berendezországban tartózkodik, ahol a fiumei kapucinus- ni: ezzel a kínálkozó alkalommal természetszetemplom fa és márványfaragásait végzi. Távol- rűen élitek is Skultéty Géza hozzátartozói ét> rolétét használjuk fel arra, hogy a titkok szobájába
bekukkantsunk, mert egyébként Sknltély Géza
irtózik attól, hogy feltalálónak titulálja a vilás

Egy
rózsaszál,
mrnt
„vénkisasszony,*
A feltaláló természetesen nemcsak ehető növényeken végzett kísérleteket, hanem különféle
virágokat permetezett be csodatevő vegyszerével.
A virágok szirma éppúgy megőrzi friss színét,
teliségét, a sejtek proloplazmáju éppúgy megmarad minden élethez szükséges nedv és erő birtokában. mintha le sem vágták volna a tőről. A*
elaltatott fiatalszdrmu virágok közölt ma is alszik a gyűjteményben egy rózsaszál, amely már "
egy esztendeje alussza az igazak álmát. Valóságos Hipp van Vilikle-je a növényvilágnak és
vénkisagsaonya Skiiltély Géza hipnotizált virággyűjteményének.
A találmány iránt egyébként már többoldairól érdeklődtek. Ezt az — ismételjük — fantasZ-'
tikusnak látszó ós mégis óriási eredményeket
felmutató eljárást nagy sikerrei lehetne alkalmazni igen sok vegyészeti kísérletnél, amely már
túlnő az éléskamrai gondokon és a világ tudományos életéiben jelentene nagy haladási.'.
i

i M p m

A

növényhtpnoíizör-

Mert Skultéty Géza szerény tartózkodása ellenére feltaláló is, nemcsak szobrász. Évekkel ezelőtt kezdett kísérletezni olyan irányban, hogy milyen eljárással és milyen vegyszerekkel lehetne
íélotben tartani* a növényeket, haláluk, vagyis le.
szakításuk után. Természetes, hogy sem a kisCr.
letekről, sem pedig a kísérletek eredményéről
nem nyilatkozott soha senkinek, tény azonban,
hogy egy napon rájött arra, hogy milyen szerrel
lehet a növényeket hipnotizálni*. Számunkra csak
az eljárás válik ennek a riportnak keretében ismertté, mert magának a vegyszernek összetételét
magától értetődően még azok előtt is eltitkolja a
feltaláló, akik legközvetlenebb környezetéhez tartoznak. Az eljárás a következő: a növényt a tőről való eltávolítás ntán bizonyos vegyi anyaggal bepermetezá. Ettől a permetlől a növény elalszik*. Megszűnik minden mozgása, minden életmegnyilvánulása, mélységes álomba merül a növény szervezete. Ez a fantasztikusnak hangzó
természeti tünemény azután abban a pillanatban
ér véget még fantasztikusabb biológiai tünettel,
amikor az elaltatott növényt úgynevezett választóvízbe teszik. Ez a választóvíz pillanatok alatt
lemossa a vegyszert s a növény ismét él. Több
hónapig alszik ilyen eljárással a növény: a rekordot egy rózsa nyerte el: teljes egy esztendeig
aludt s aztán isméi élni kezdett, mint Csipkeró
isik a.

Az

alvó

ételek

birodalma

A háziasszonyok azt mondhatnák, hogy berő•és utján ők is elég hosszú ideig eltartják az
•vésre alkalmas növényeket. A Skultéty-féle találmány azonban — vigyázat háziasszonyok —
nem befőzés. Az ember egyszerűen leszakít egy
uborkát, vagy egy zöldpaprikát, bepermetezi, aztán bedobja valahova a szekrény aljába. Mondjuk félév múlva, amikor éppen szigorú tél van,

iárisi Nagy liruház Rf.

Szeged (Csekonics ésKiss-utea sarok
HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRU
Barna csomagoló papir 4 iv
Sötétkék csomagoló papir 4 iv
Zsirpapir 3 iv
Havanna csomagoló papir o iv •
Állványpapir színes 10 drb
Mignon hüvely l-es 13) drb
Papírtálca 9 ás, 30 drb
Fehér irópapir 15 iv
Fogalmi papir 20 iv
Kockás, vagy vonalas papír T2 rv
Színes boríték 50 drb
Fehér, vagy barna csomagoló papir
3 iv
levélpapír 1 csomag 10 drb borítékkal
együtt
Kék nyomású falvcdö 1 drb
Színes fülvédő 3 méter
Papirszőnyeg 100 cm széles 1 méter
Papirszőnyeg lemosható 70 cm széles,
1 méter
Szegedi képeslap 5 drb
Virágos vagy névnapi lap 10 drb

—51
—.24
—24
—24
—54
—.24
—54
—24
—54
—.24
—26
—56
—26
—.16
—28
—59
—36
—54
—.24

3946 bOncsclckmcmií követtek el
az elinalt évben Szegeden
A

reiMlörséü

jelenítse

(A Dél magy arország munkatársától) Az államrendőrség minden hónapban jelentést készít
Szeged közbiztonsági állapotáról. Az elmúlt
1940-es esztendő 13 hónapjának összefoglaló jelentése fekszik előttünk és a rendőri jelentésekből
Szeged közbiztonságának
tükörképe
rajzolódik
ki. Nagy számokból tevődik össze a rendőrség jelentése, a bűncselekményeket, kihágásokat, baleseteket és öngyilkosságokat tüntetik fel erek a számok, amelyek mögött, mint a biztonság jelképe,
meglátszik a rendőr. Az elmúlt esztendő rendőri
jelentéséből az a megnyugtató momentum csendül
ki. hogy Szeged közbiztonsága kielégítő, a közrend dérck őrei: a szegedi rendörök mintaszerűen teljesitik kötelességüket.
Az államrendőrség jelentése elsősorban is feltünteti, hogy
Szegeden a uiull évben 3916 bűncselek"
niényt követtek el.
Ebből az ember élete és testi épsége ellen 571
csetberí követtek cl bűncselekményt, a vagyon
elleni bűncselekmények száma 3180 volt, mig
lopás miatt 1940-ben 2080 feljelentést
tettek Szegeden.
Érdekes, hogyan oszlanak meg egyes hónapokban a bűncselekmények. A legtöbb bűncselekményt
április, május, november és december hónapokban követik el. Februárban 238 bűncselekmény
történt Szegeden, novemberben pedig 435. Még érdekesebb
a lopások statisztikája,
az egyes hónapokban a következő volt a lopások száma: január 159, február 115. március 128,
április 152, május 172, junius—julius és augusztus együtt 520, szeptember 140, október 204. november 225, december 265 lopás.
Nevezetesebb bűncselekmény volt a mait év
áprilisában a Balástyán elkövetett férjgyilkosság.
T ó t h Albertnó, egy gazda fiatal felesége ölte
meg az urát. Májusban N a g y Mihály somogyitelepi napszámos baltával agyonverte a vadházistársát. Ugyanebben a hónapban H e 11 Dezső és
társai csengelei legények egy dugott bál
után
megtámadták T ú r i Illést és öccsét akiken halálos sérüléseket ejtettek. A május hónap kiadós
volt a bűncselekmények tekintetében, a hó végén
történt még, hogy K á l m á n Ferenc cipészsegéd
szóváltás közben a börvágó kését dobta a barátjához, akit a nyakán sebesített meg, ugy, hogy
pár órával később a sérült iparossegéd kiszenvedett Júliusban C s ó k á s i Sándor nevű fiatalembert szúrta le a barátja. Novemberig azután nem
is történt nevezetesebb bűncselekmény, ebben a
hónapban azonban az utóbbi évtizedek legszörnyűbb bűncselekményét fedezte fel a szegedi
rendőrség: a Bera-féle caaládirtást. Másnap bravúros nyomozással már az elvetemült tettesek is
rendőrkézre kerültek.
A rendőri jelentés másik része az öngyilkosságokkal és eltűnésekkel foglalkozik.
1940. évben 85 öngyilkosság történt
Szegeden, eltűnést pedig 138 esetben
jelentettek be.

1940

Közbiztonságáról

Az eltűntek nagyrét.re azonban később megkerült
A statisztikából art látjuk, hogy a legtöbb öfl'
gyilkosságot október és november hónapokba*,
követik el a városban 10, illetve 11 öngyilkossá?
történt; a legkevesebb öngyilkosságot decembe'
hónapban követték el, a mult esztendő utolsó b*
napjában mindössze ketten lettek öngyilkossá
Megcáfolja a rendőri statisztika art A
feltevést is, hogy tavasz az öngyilkosok szezonja.
Szegeden ugy látszik, máskép gondolkoznak
életet unt reménytelen szerelmesek, mert. ná.lufl"
a tavaszi hónapokban átlag csak 6 öngyilkosság
történt. Az eltűnések hónapja azonban tétségk*
vűl a május, ebben a hónapban 19 eltűnést Jele*
tettek be. mig más hónapokra csupán 7—8.sz*
kott esni.
J|
A baleset külön rovat a jelentésben. A mö"
évben 851 baleset történt Szegeden. A legtöbb baleset januárban fordult elő: 81. n legkeveseW
márciusban: 54.
'J,
Érdekes az is, hogy mennyi sok kihágás tor
dul elő Szegeden. 1949-ben összesen 4695 kihágás'
feljelentést tettek a szegedi rendőrségen. A le?
több kihágás márciusban történt: 533. a legkevesebb szeptemberben: 214.
Végül a rendőri jelentés foglalkozott még *
gyűlésekkel is. Tudvalevő, hogy a politikai sy*
léseket be kell jelenteni a rendörségen enged*
lyezés végett. A mult évben 382 gyűlést jelenig
tok be. A legtöbb gyűlést februárban tartottá"
számszerint: 76-ot, a legkevesebbet a bárom nyár1;
hónapban: 21-et.
J

Tanácskozások
a polgármesternél
i megindítandó közmunkákról
(A Délmagyarország
munkatársától)
Fed
den délután Szegedre érkezett dr. Valkó LászP
szociális felügyelő. Megérkezése után azonJW
megkezdte tárgyalásait dr. Púlfy József pű|j
gármesterrel a Szegeden megalakult Közjóié''
Szövetkezét ténykedése, valamint a bevonulté 4
megsegélyezése ügyében. Amint arról m á r bÖ*
adtunk: a bevouultaknak juttatott segélyeket #
segélyezettek közmunka keretében törlesztik Vn
Ennek a közmunkának részleteit, -valamint. *
megindítandó munkák indulási időpontját
;
szelte meg a polgármester Valkó László siP
ciális felügyelővel, mindazokkal a kérdéseké'
egyetemben, amolyok a szegedi szociális m u r
ka egyéb vonatkozásaival kapcsolatosak. A
náBskozésök ma ia folytatódnak, ezeken a
gyalusokon m á r résztvesz dr. Biacsy 13éla ^
tanácsnok, a népjóléti hivatal vezetője, val*
mint dr- üobay Pál, a népjóléti hjvátal ti
nek előadója és intézője
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NQOlchőnapl börtönre HélfcK
ego Itáiassagszeűelífö magántisztviselőt
(A Délmagyar ország munkatársától)
A szcházasságára vonatkozó iratokat A vádlott 1937.
törvényszéken dr. Molnár István törvény- május 26-án kötött házasságot, a házasságot
széki bíró előtt súlyos börtönbüntetés kiszabá- titokban tartották, a leány 3000 pengd hozosával ért veget az a liázasságszédelgési bűnügy, mányt kapott. A vádlott, aki ebben az időben
amelynek vádlottja dr. Eoresnyi János szege- a M F T R tisztviselője volt, feleségével együtt
di magántisztviselő volt. Dr. Horeenyi János Bécsben lakott. Az asszony 1939. júniusában
az ellen© kiadott vádirat szerint 1937. májusá- megismerte férjének múltját, kettős életét és
tól 1939- augusztusáig házassági ígérettel jól- Öngyilkosságot követett el.
lehet akkor m á r nős volt, 1500 pengőt csalt ki
Több tanút hallgatott ki ezután a törvényBakos Ilona tiszt viselőnőtől. A csalási bűnügy
szék. A kihallgatott tanuk mind arról vallotfőszereplője a törvényszék előtt ártatlanságát
tak, hogy tudomásuk volt arról, hogy Bakos
hangoztatta.
Ilona pénzbelileg is segíti dr. Horesnyit, aki
— Nem érzem magamat bűnösnek — mona sértett előtt egészen a legutolsó időkig eldotta —, a sértetthez belső kapcsolatok fűztek
hallgatta, högy nősngyan, de Bakos Ilonának nem ígértem soha
A tanúvallomások után a törvényszék mintházasságot. Kaptam tőle időnként kisebb-naegy
60 levelet ismertetett, a leveleket a vádlott
gyobb összegeket, de Bakos Hona a pénzt kölírta
a sértetthez s a levelekben állandóan pénzt
csön adta . . .
kért
Bakos nonától.
A vádlott vallomása, után a törvényszék BaViSs Hónát hallgatta ki. A sértett elmondotta,
Ismertették ezután Bakos Hona leveleit is,
hegy négy-ötéves ismeretség fűzi a vádlotthoz, majd a törvényszék befejezte a bizonyítást A
aki ismeretségüknek az elején állás nélkül volt. törvényszék ezután ítélethozatalra vonult visz— Szerettem a vádlottat — mondotta a ta- sza, majd a vádlottat bűnösnek mondotta ki az
nh —, amikor pénzt kért, mindig azzal hitege- ellene emelt vádban s ezért nyolchónapi börtön
tett, hogy feleségül vesz. Amikor 1938. májusá- büntetésre, ezenkívül háromévi hivatalvesztésban titokban megnősült, kérdőre vontam, mi- re ítélte. Az ítélet ellen mind az ügyész, mind a
r© azt felelte, hogy ne higgyek a szóbeszédnek. vádlott és képviselője fellebbezést jelentett be '
'A. törvényszék ismertette ezután a vádlott a táblához.

II vssflti robbantások tervéről faggatták
kedden a Kovarcz-iigg vádlottait
Budapest, január 7. A büntetőtől-vényszék jelentette, hogy azt kényszerűségből írta alá.
ttöstanágsa mint rendkívüli bíróság kedden
kilenc napig volt a rendőrségen és fizikailag
folytatta Kovarez E m i l ós 24 társának kihall- annyira legyengült, hogy
akaratképtelenné
gatását. Sor került Völgyi János kihallgatásá- vált.
ra, aki a vasutasok körében s különösen a KeA vádlott ezután arról vallott, högy milyen
leti-pályaudvaron szervezkedett
és „ vasúti
iratokat találtak nála elfogatásakor. Igy
a
ftontot" alakított, ő tárgyalt a vasutak felrobtöbbi között négy részvénye volt egy nyilas
bantásáról, a vonalok kisiklatásáról s a nyomolapvállalattól, Szálasi-féle
zászlója,
tükre,
zás adatai szerint egyik előkőészitője és kitera vasúti szervezetre vonatkozó feljegyzései,
velője volt annak a bombamerényletnek, amelynyugtakönyve, bélyegzői. Ezután a bíróság kérnek célja Keresstes-Pischer Ferenc belügymidést intézett a vádlotthoz arra vonatkozóan,
niszter meggyilkolása volt. Völgyi tartott tehogyan került összeköttetésbe Kabaival?
A
repszemlót a belügyminiszter lakásának körvádlott kijelentette, hogy vjtéz dr. Baky László
nyékén- Kihallgatása alkalmából
kijelentette, a Magyarság munkatársa útján.
bogy nem érzi magát bűnösnek a vádban felVölgyi János védője kérdésére úgy nyilatsörölt bűncselekményekben.
kozott ezután, hogy a MAV-nál lehetetlen a
Eübay K á l m á n és Grubef Lajos Völgyi ki- szabotázs, vönatokat kisiklatni
képtelenség.
hallgatása alatt érkeztek meg a tárgyalóterem- Majd megkérdezték, hogy gyűlölet vezett-e a
be s mindketten az újságírók mögötti padsor- belügyminiszter ellen.
ban foglaltak helyet.
— Nem, én a belügyminisztert nem gyűlölA továbbiakban a vádlott elmondotta, hogy löm, nem is ismerem, — hangzott a válasz.
a vasutasság köréből beszervezett tagokat elTizenötperees szünet után a biróság Angyal
látták MÁV-igazolvánnyal. fénykép nélkül, neIstván vádlott kihallgatását kezdte meg. Anhogy kellemetleuségek származhassanak. Völ- gyal az elnök kérdésére kijelentette, hogy nem
gyi ezután kijelentette, hogy a rendőrségen tett. érzi magát bűnösnek, bár elismeri, hogy a vádvallomását visszavonja.
A rendőrségen
tett iratban a szervezéssel kapcsolatos megállapíbeismerő vallomásából ugyanis kiderül, hogy tások az ő személyét illetőleg megfelelnek
a
amikor,Völgyi először jelent meg a nyilasház- valóságnak. Kijelentette, hogy hamis az a beban, Kovarez azután érdeklődött nála, hogyan
állítás. mintha a vasúti miliciát államfelforlehetne a vasutasokat egy nagyarányú *zabo- gató tervek szolgálatába akarták volna beállítázsra beszervezni. Kovarez azután is érdeklő- tani. fisak a vasút segítségére szervezkedtek,
dött, miként lehetne műszakilag megbénítani a hogy szükség esetén a rendet fenntarthassák.
vasúti forgalmat, majd azt ajánlotta, hogy a Majd arról beszélt, hogyan történt a párttagok
vasúti gócpontohm
vonatkisiklásokat
kellene gyűjtése és hangoztatta. Hogy 3000 embert szereszközölni és elzárni a főbb útvonalakat. Ko- vezett be egymaga. Mániákusan kitartott elvarez szeriut erre azért volna szükség, hogy ha
gondolása! mellett a 3100-as M AV-rendelet elforradalmi úton akarják a nyilasok átvenni a lenére is, amely tiltotta a politikai szervezkehatalmat, úgy a kormánynak ne legyen módjában désien való részvételt.
vidékről katonaságot felhozatni a forradalom
Az elnök megkérdezte, hogy tárgyalt-e Koleverésére. A rendőrségen készült jegyzőkönyv- váccsal a vonatkisiklásokról, robbantásokról,
ből kiderült, hogy Völgyi a leghatározottabban
sztrájkokról, szabotázsokról. A vádlott azt feellenezte Kovarez előtt a vonatkisiklási terve- lelte, hogy csak abban a vonatkozásban, bogy
ket, véleménye ugyanis
as volt, hogy ilyen Kondás kérdést Intézett hoaiÁ ha a párt urakiAkléyokhtf, ösák rövid idáig lehet a forgal- ; lomng jut, nem történhetik^
mag ilyesmi
a
mat megbénítani.
i vasutasok részéről, hggg eszel a pért mfínkáját
iVölgyi a áejgyaőköayE Mfttataása a t á * ki- 1 megbénítsák*
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Az elnök ezután Angyal felé tárta a detektívek előtt tett vallomását, amely szerint Kovarez hangoztatta előtte, hogy a nyilaskeresztes forradalom esetén meg kell szállni a középületeket, egyes vasútvonalakat
fel kell robbantani és az ellentétes világnézetet valló vezető férfiakat le kell tartóztatni
Augyal ezt
a vallomását visszavonta azzal, bogy bizonyos
•kintetben lelki kényszer alatt állt.
Lendvai VinCe M Á V kalauzt hallgatta ki
még a bíróság. Lendvai szintén ártatlannak
mondta magát.
A tárgyalást szerdán délelőtt folytatják.
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Az ember a mai világban apró örömök
bői él. Ilyen apró öröm — legalább tzá.
momra — az is, hogy sok-sok naptárt kaptam ismerőseimtől. Falinaptárt,
zsebnaptárt, bőrbekötöttet, egyszerűbbet, kicsit, nagyot, v feketét, pirosat, zöldet, s most kirakom ..őket" az Íróasztalra
és nézegetem
valamennyit.
Valamennyi
felett, — ugy
látom —
n< iy, fekete kérdőjel ugrál. Nem firtatom,
nc is firtassuk, mit akarnak ezek a kérdőjelek. Elég tudni róluk, hogy a most kezdődött újesztendő beláthatatlan
mezeje felé
tekintenek és kérdik . . ,
Hagyjuk . . .
Félemelem az egyik naptárt. Ó, de szép.
Fekete bőrkötése, puha, okán a selyem. Belső borítéka ezüstszürke bőr, vaskos, nehéz,
de kedves jószág az egész, előre tudom, jó
viszonyban lesz vele a zsebem. A zsebek
szeretik a finom, előkelő dolgokut, mert a
zsebek is önálló véleményű életet élnek- Ó,
a zsebek igen különös „valakik" — titkokat rejtegetnek, bizalmasaink
s hozzátartoznak életünkhöz, akár a lélegzésünk. Bátran merném mondani, hogy: — mütasd meg
a zsebed s megmondom ki vagyl No nem
csak azért, mert benne hordjuk
igazolványainkat, sok-sok más okból ts .. .
Nos, fej,emelem a naptárt és lapozgatom.
A januári, februári lapokról-napokrál
még
komorság tekint ki rám, de a március mintha már mosolyogna . . . Márciusban
mán
lesz ibolya és többet süt a nap. Április nevet Májusból boldog, gyöngyvirágos
muzsika árad . . . Istenem, tizenkét hónap a
naptárban, tizenkét világ. Milyen különös
is. egyiksem hasonlít a másikra . . . ffogyan is hasonlíthatna
a nsendeskedélyű,
mélyegü szeptember a márciusi, bolondos
ifiúságos kikeletre . . .
Ó. te kis furcsa könyv, vájjon ez a vékony. fekete ceruza, amelyet
ékességként
tettek beléd, mi mindent fog beírni lapjaidraf
Perek, esküvők, temetések, párbajok. születésnapok, meghívások
dátumait?
Valószínű. Éveink a sors sínéin szaladnak
s mindegyikben van születés és halál- E
két nagy véglet között elfér per, csók, öröm,
árverés, meghívás és lemondás, szerelem és
„örökös" Istenhozzád is . . .
Ax eggk segítségével
milyen jó lenne
egyetlrn
*<ddn február 6.-Köz, talán októbeiÉ Lshes beírni ennyit: ^A mai
napon megbékélt a világ . -.

Találkozás Kolozsvárral
. Egv rúgJ kolozsvári piaristától kantok az alábbi mogható&u szép sorokat.
•
1934 augszius 31-én éjjel hagytam cl
Kolozsvárt. A hucsuztutók tömege állt körül
bokrétákkal, virágokkal..,
Útravalóul adták
— szeretetüket. Hangtalanul íutotl ki a vonat az állomásról. Kendőlohogtatással búcsúzgattak.
•f Azóta mindig vágytam vissza Erdélybe,
Kolozsvárra. Húsz év! Feledhetetlen élmeiiv!
(Visszavágytam. Szerettem volna olt lenni "a
bevonuláskor; az egyetem megnyitó ünnepén.
Egyiknek sein íehettein részese. A rádió mellett hallgattam végig a bevonulást, az egyelem megnyitását. Mi, vidékiek lemaradtunk.
Körmeimmel szereltem volna lekaparni az
oláh mázolmány! az aula faláról _ más leile. Hánynak, senuni köze sem volt Ereiéi vitéz,
• Kolozsvárhoz — olt voltak: hánynak futott
osztályrészül a megszállt terület kínszenvedése — nem lehettek olt.
Várnunk kellelt jobb időkre, szünetre.
Karácsonyi 1918. Karácsony szombatja jutott eszembe. Az oláh hordák akkor jelenlek
meg először a városban. Megzavarták a magyar karácsonyt, a szeretet ünnepet. Csend borult a iárosra. A csend sötétjében Kolozsvárból — Cluj lett. Szegény boldogult barátommal együtt sírtunk a szent estén. A szerelet v
melegét nem éreztük. Pár. szál fenyőgally jékzto, liogy karácsony van. Soha nem felejtem
el. Zokogtunk, keservesen s í r t u n k . . .
J9-10 karácsonyán készültem viszontlátni
Erdélyt, kincses Kolozsvárt. A bivó szónak
sem tudtam ellenállni.
December 23-án Szegedtől menet Szolnokon szálltam át a kolozsvári gyorsvonatra.
Püspökladány
Bibarkeresztcs.
Itt
történt
valamikor, még tavaly is a magyar vámvizs-.
gátat. Semleges zóna volt. Oláh granicsárok
szálltuk fel a vonatra. Biharpüspöki — oláh
vámvizsgálat. Ruhák, cafatokban, cipolalpak
kettétörve stb. a barbarizmus jelei. Hátha
még valami elvámolni való is akadt! Meghur•ollatás, büntetés, lemaraszlalás a vonatról —
még az enyhébb esetek... 20 éven keresztül...
Ma már nincs vámvizsgálat.
Ott látjuk a határon a Károly-vonal felrobbantott bunkeréit, a tankcsapdákat
stb.
Sok véráldozatot hozott volna, ha háborúra
kerül a sor — mondják. Ilála Istennek! —
nem következett b e . . .
A téli tájon feltűnnek Nagyvárad, Szent
László városának tornyai. Ezentúl magyar állomásnevek integetnek elhaladó vonatunkra.
A vasútvonal mellett délről még mindig olt
leselkednek a feketelelkü mócok. Oly közel
jutnak a vonalhoz, hogy félős utazni, mert
alig egy puskalövésnyire van a határ.
A Körös völgyében haladunk. Felnézek a
Királyhágóra. Hányszor autóztam rajla keresztül Váradra, Fuspökfürdőré, Félisfürdörc.'
Csúcsa... — Ady-villa. R é v . . . — itt vau a
Z í.c h y-bsrlang,
melynek
feltárásában
G h o l n o k y professzor mellett e sorok irója
is résztvei!. Révi vízesés. Az alagutakon mcst
is ugy futnak át a vonatok, mint régen. Az
utolsó alagutnál vagyunk a legmagasabban.
Sztánánál.
Amint kiérünk az alagútból, már a Nádaspatak völgyében járunk. Lefelé ereszkedünk.
Szivem erősen dobog. Meglátom Kolozsvárt.
Szerettem volna keblemre ölelni. Nézek körül, jobbra-balra. Üdvözlöm a házakat, az ismerősöket, a jóbarátokat. Régi diákjaim futnak elém, mindmegannyi csupa kérdési
A régi rendház elé érek. A házfőnök kedvesen fogad. Hisz ő ott maradt végig — én
már vendég vagyok. Hat év története képezi
•beszélgetésünk tárgyát. Aztán menni' kezdek...
Nyakamba borulnak az ismerősök, jóba r átok,
anitváflyok. öleljük egymást. Magyarok lehetünk. Nviltan.
Mégis halálos a csend. Három kilométer
a határ. A i'eleki oláhok megizenték, hoey
megzavarják a szent estét. A magyar katonaság résén volt.
Az oláhok szivárognak vissza. Este sűrűbben- hallszik az oláh szó, a sötétség emberei
suttognak. Halálos csend.
'A zivatart csend előzi meg. Kél fél áll egymással szemben. Mindketten (esik az alkalmat
a támadásra. Halálos csend!
Szerettem volna a kiszabolt szünidőt még
ólt tölteni, de íjt vasúti forgalom korlátozása
visszatérésre kényszeri tett. Az ismerősökhöz
csak bekukkantottam (mint Bolond Istók Debrecenbe). De örültem igy is. hogy viszontláthattam K o l o z s v á r ! .
(Sz, JA

HIREK
— Gyűlések uapja. Mozgalmas napja lesz ma
a toronyaljának. Délelőtt 10 órakor, amint arról
lapunk más helyén beszámolunk, árvizi értekezletet tartanak. Utána a tanyabizoltsőg tart iilcst
a két szervezett magánállatorvosi állás kijelölése
ügyében. Amint a tanyabizottság ülése véget ér,
azonnal összeül a MÉP törvényhatósági szervezete a Kiss Dávid-palotában levő helyiségében. A
Magyar Elet Pártjának nagytanácsa tart ugyanis
ülést, a meghívó utalása szerint igen fontos ügyben. A politikai ülés után minden bizonnyal folytatódnak azok a tanácskozások, amelyeket kedden
délután kezdtek el a szociális ténykedései^ ügyében.

A 1 sVlA A Meteorológiai Intézőt jelonti este

Jr\7 i C I O 10 órakor. I dó j ó s l a t ; Mérsékelt
szét, több helyen köd, ködszemergés, havaseső,
vagy havazás. A hőmérséklet alig változik.

— Felhívás. Azok a munkaadók, akik az I. h*.
ku iparhatóságnál a Bérház II. emelet 17. száma
szobában igényeltek 50 százalékos utazási kedvezményre jogosító utalványt, ezeknek az utalványoknak másolati példányait az T. fokú Iparhatóságnál, Bér búz, II. emelet 17. sz. szobában
azonnal adják le.

Ó V Ó H E L Y E K

s minden egyéb építmények tervezését és építését
jutányosán nitflil9il |p?i|5n é p i t é s í m é r n é f c
váHa!ia UHUvaU Id'U II Szó benyi-Jér lő. Tel. 16-4?

— A. kormányzó ur őfőméltósága elvállalta a
szegődj ejövete mi bál főrédnőksúgét. A Horthy
— Mal.il a mcntökocsiban.. Kedden Kistelekre
Miklós-tudományegyetem egyesült ifjúsága azhívták a mentőket Horváth Istváuné Orosz Júlia
zal a kérelemmel fordult a kormányzó ur fíföuiéléves asszony
tóságához. hogy vállalja el az egyetemi bál fő- cscndoralhadnagy feleségéhez. A
védnöksegét. A kormányzó a fővédnöksége! elfo- •váratlanul rosszul lett és összeesett. A mentők a
gadta, ami az egyetemi ifjúság körében a legna- szegedi klinikára akarták szállítani, a szerencsétgyobb örömet váltotta ki, tudvalevő ugyanis, hogy len asszony azonban a mcntőkocsiban meghűlta kormányzó ur csak a legnagyobb országos báHalálát valószínűleg agyiérzés, vagy szívszélhűlák védnökségét szokta elfogadni. A bál, amely
január 27-én lesz a Hungária-szállóban, a diák- dés okozta.
egység első nagy reprezentatiy megmozdulása
lesz.
B e r n d o r f i
a t g a K k a
Tűzoltók eskütélele. Kedden délelőtt kilenc
evőeszközök kaphatók '
£00
véglegesített II. osztályú altiszttüzoltó, akik edHungária etíénviiázban
dig mint próbaszolgálatos tűzoltók teljesítettek
Tisza Lajos körút 55.
szolgálatot, lelte le a hivatali esküt dr. Tóth Bé(Mihályi fűszerüzlet melleit)
la helyettes polgármester előtt a városházán.
^ . f f t

SZERDÁN ISZOÍIOATON

van 11C K H f. II ts W Ü f i M U ' . S a
J A N I
K v e n d é g l ö b c n !
Caon. István tár éa Bocakaj otca saroic
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—: Faülteíö-gép és haszonállatok expresszIiizlalása az uj találmányok között. Érdekesnél
érdekesebb találmányok futnak be naponta a
Szabadalmi Hivatalhoz.
Egy cipészmester
például feltalálta gumiahroncsozásu jármüvekhez olyan sinlalpat, aincly rugalmassága
révén tökéletesen pótolja a gumit. Egy mezőcsáti hivatalnok gépet szerkesztett, arnely a
legnagyobb gyorsasággal és teljes szakszerűséggel képes fát ültetni, dugványozni és öntözni. Egy nyugalmázott uradalmi intéző pedig eljárást talált fel a haszonállatok expresvzhizlalására és az eredményes erölakarniányok
előállítására. Az uj magyar találmányoknak
igen nagy jelentőséget tulajdonítanak a szakbizottságok.
— Jól sikerült a felsőközponti leventék műsoros táncmulatsága. Műsoros táncmulatságot rendezett a felsőközponti leventeegyesület vasárnap
este a felsőközponti népházban. A leventezenekar
közreműködésével népies karácsonyi játékot, Icventenótákat és vidám jeleneteket adtak elő nagy
sikerrel a leventék. A nagyszámban összegyűlt
közönség a legjobb hangulatban együtt maradt a
hajnali órákig A jótékonycélra a felsötanyai
társadalom adakozásából bűffó állott a vendégek
rendelkezésére. A jölsiljerül.t műsoros táncmulatságot Nyáry György körzetparaucsnok rendezte
Valótlannak bizonyult Skoltcty Sándor halálhíre. Kedden délelőtt az a hlr terjedt cl Szegeden, hogy Skultéty Sándor, az Idegenforgalmi
Hivatal vezetője autószerencsétlenség áldozata
lett a Baja felé vezető országúton és összetört
tagokkal fekszik a klinikán. Egyesek már azt is
tudni vélték, hogy Skultély Sándor meghalt., A hlr
őszinte megdöbbenést keltett, de nem sokkal
szárnyra kelése után már sorozatos gratulációk
futottak be az Idegenforgalmi Hivatalba, mert kitűnt, hogy Skultéti Sándor ép és egészséges s azt
mondják, hogy akinek a halálhírét költik, az sokáig él. A bosszú élet kilátása miatt gratuláltak
Skullétv Sándornak, akit mi is felhivtunk telefonon hivatalában. Skultély Sándor a telefonba
nevelve bizonygatta, hogy él s elmesélte azt a
tragikus eseményt, amelynek következménye az
ö halálhíre lett. Az történt, hogy a bajai országúton valóban autószerencsétlenség áldozata lett
egy hasonló nevü jugoszláviai illetőségű férfi. A
.{szerencsétlenségről Szegedre' érkező magánjelentések keltették ezután a szegedi Skultély §ándor
halálhírét . » , .

Február 1: Görbe éjszaka a Tiszában.'"A
szegcdi újságírók és ifcinészck február 1-én rendezik meg hagyományos »Görbe éjszakájukat* -m
Tisza-szálló télikertjében és a kávéházban- V
rendezőség máris megkezdte a nagyarányú előkészületeket" hogy az idei Bohém-bál minden tekintetben az idei farsang legkiemelkedőbb estje legyen.- Éjfélkor nagyszerű kabaré szórakoztatja
majd a megjelenteket. Belépődíj mindössze 2 pengő lesz cs ezért a csekély összegéi t mindenki »
legkellemesebb szórakozást biztosítja magúnak';
— Adomány. K. R. 2 pengőt adományozott a*
erdélyi menekültek javára a Délmagyarország ut-»
ján. Az adományt illetékes helyre juttattuk.

FERENCJŐISEF
KESERŰVÍZ
— Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik Édesanyánk ,őzv. Túry Dánielné sz. Nagy Mária elhunyta alkalmával nagy fájdalmunkat részvétükkel enyhíti ttek, fogadják őszinte köszönetünket.
Karácsonyi Istvánnc sz. Túry Anna cs Túry
József.
— Akos Fcrcne hegedűművész vasárnap az
izraelita hitközség székházában este S órai kezdettel tartja hangversenyét Sebők. György zongoraművész közreműködésével. Akos Ferenc Brahms
hires hegedűversenyét jútsza el. Műsoron szerepel még Bach Chaconne, egy Mozart szonáta,
Beethoven-, Kreisler-, Sarasatc-müvek. Belépődíj
uincs,
— Bera Jenő állapota. Amint ismeretes, Bera
Jenő, az ujszeg'edi családirtási dráma élcthenmaradt tettese, aki ellogatásának pillanatában öngyilkosságot kisérett meg, sokáig élet halál kö.
zótt lebegett a közkórházban, mert a golyót, amivel megtakarta ölni magát, nem tudták kivenni a.
fejéből. Barát, amikor jobban lett, átszállították
a Csillag-börtön rabkórházába. Legújabb vélemény szerint Bera Jenő sose log tökéletesen meggyógyulni; rokkant elméjű nyomorék mariid s
éppen ezért lehet, hogy bűnvádi eljárást scin Indítanak ellene.
B é l y e g e i t
legjobban
náiam értékesítheti. B i l y t q k e r t s k e d é i
. Fogadalmi templommal szemben
T e l e f o n 39--03

« • 4 termééteie» »F»rene Jéz»ef« Seterfvfí f
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött snék
resedésnéJ ás annak mindenféle káros következményesnél; biztos, enyhe ás gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Ja-
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SZINHAZÉSML VESZET

vítja és az étváavat fokozza. Kérdezze mee orvosát!

— Még nem végleges a múzeumi állami letétkőpek elrendezése. A városi muzeum igazgatóságától kapott értesülés szerint az Országos Szépművészeti Muzeumtól a napokban Szegedre érkeRctt állami letétképek jelenlegi elrendezése ideiglenes jellegű; végleges elhelyezésük később történik meg. így mindazok a kritikai megjegyzések,
amelyek a Délmagyarország vasárnapi cikkében
'napvilágot láttak, a jelenlegi próbaszerű clhelvesési lehetőségekre vonatkoznak. Cikkünkben kifogásoltuk a képek kiálló szögeit és drótfonalait.
Ezeknek eltüntetése, amint értesülünk, rövid időn
belől szintén megtörténik, ngyanugy a modern
művészi irányok képeinek ősszhangos csoportosítása is. A kultúrpalota túlzsúfoltsága, kiállítási
temek hiánya közismert, a lehetőségeken belül
mindent elkövet 9 muzeum igazgatósága, hogy a
beJybiányosságból eredő balokat és nehézségeket eltüntesse.

X políifirmesíer ítégii őre meghosszabbítja
Kardoss igazgató szerződését

(A Délmagjarország munkatársától) Kedden jelenlegi helyzettel kapcsolatban azt kérte a vé
délben ülést tartott a szinügyi bizottság. A bi- rostól Kardoss igazgató, hogy tekintettel a korzottság meghallgatta és tudomásul vette K a r - mány által elrendelt 7 százalékos fizetésemelésre,
d o s s Géza színigazgató jelentését a színház ügyamelyet a társulatnál végre kell hajtania, valamenetéről és müsortervezetéről. A szinügyi bimint arra, hogy emiatt nem kívánja emelni a helyzottság javasolta a polgármesternek, hogy Kar- árakat; sus eddigi szubvenciót toldja meg a város
dos s Géza most lejáró szerződését 4 évre hosz- 5000 pengővel. A szinügyi bizottság hozzájárult
szabbitea meg. A közgyűlés határozatának értel- ehhez és javasolta a polgármesternek a szubvenmében a szerződést dr. Pálfy József polgármesciónak 5000 pengővel való felemelését. Ezt az öszter meghosszabbíthatja. Hír szerint á szinügyi
szeget azonban már csak a jövő
sziniévadbun
bizottság javaslatát a polgármester már magáévá
juttatják Kardoss igazgatónak. A polgármester
is tette és amint értesülünk, meghosszabbítja az
magáévá tettg_ ezt a javaslatot is és ilyenértelmfi
igazgatónak a várossal kötött szerződését. Javaelőterjesztést tesz a közgyűlésnek.
— Janik vendéglőben ma flekken éa varga bei
solta a szinügyi bizottság a továbbiakban azt is,
A- szinügyi bizottság javaslata alaiyán történt
— Nagysikerű kultnrest Kiskuiidorozsmán Ni- hogy a jövőben természetben szolgáltassák ki a
polgármesteri döntés értelmében Kardoss Géza
yős és érdekes kulturestet rendezett a Kiskundo- színigazgatónak a színház világítására é« fűtészinigazgatö még további négy évig marad a szefozsmai Levente Egyesület repülőmodellező szak- sére adott szubvenciót. Eddig ugyanis « ,ütés és
gedi színház élén. A szinügyi bizottságot határoosztálya a Nemzeti Repülőalap javára hétfőn este. világitás anyagi ellenértékét kapta meg a színzata meghozatalánál az a szempont vezette, hogy
'A repülőgépmodellekkel feldíszített vendéglői he- igazgató. Elvetette azonban a szinügyi bizottság
négyéves szerződés birtokában az igazgatónak a
lyiséget zsúfolásig megtöltötte a dorozsmai intel- Kardoss Géza igazgatónak azt a kérését, hogy a
ligencia és a község társadalmának minden réte- szegedi szezont november közepén kezdhesse és jövőben módjában legyen azokat a terveit valóra
ge. As est sikerének középpontjában Bittó János, kötelezte az igazgatót arra, hogy a sziniévadot váltani, amelyeket az idei szezon megkezdése előtt
a népszerű szegedi dalénekes állott, aki Dankó- legkésőbb október 15-én kezdje meg Szegeden. A megigért.
aótákat és katonadalokat énekelt cigányzene kísérettel kirobbanó siker mellett. Lelkes sikere
Volt Wagner Ilonának is, akinek temperamentumos magyar táncait forró tapsok kisérték. Dr.
— Betiltották a sTorockói menyasszony* film- I
V a j d o v i c b Béla főjegyző hatásos beszéd'V-1.
A nagysikerű 2Az ördög nem alszik* csütörtöG y u r i s Pannika kedvesen előadott magvar da- változatát. Budapestről jelentik: A filmcenzurakön este, szombaton este és vasárnap délután
lókkal, S z a b ó József szavalattal, J o ó József bizottság nem engedélyezte Indig Ottó népszerű
(mérsékelt helyárakkal) kerül még szinre.
vígjátéka, a »Torockói menyasszonyi három eszmonológgal szerepelt.
Ilyen nagy siker még nem volt: Az ördög n*m
tendővel ezelőtt készült filmváltozatának
újbóli
alszik.
— A Nemzeti Munkaközpont hírei. ,V Nemzeti
Csütörtökön délután fél 4 órakor Wlércs helyMuukaközpont tüzifabeszerzése iránt tett lépései előadását. Az érvényben lévő rendelkezés szerint
végre teljes eredménnyel jártak, amennyiben mind- ugyanis minden három évben megkell ujitani va- árakkal katonaelőadásban kerül színre a nagysiazok, akik tűzifaigényüket a szervezetné! bejelen- lamely film, eenzuraengedé 1 yét s ézl az engedélyt kerű rSárgarigófészek*.
Pénteken este premierbérletben ujitja fel
»
tették. jelentkezésük után azonnal igénvbevehetik nem adták meg most a »Torockói' menyasszony*
filmváltozatának. Hir szerint a film nem engedé- színház Lehár Ferenc nagyszerű, klasszikus ope*g előjegyzett mennyiségű tűzifát. Akik tehát a
tűzifát át akarják venni, azonnal jelentkezzenek lyezését azzal indokolják, hogy tulságosan filo- rettjét, az »Évá«-t, amelyet a Szegedre visszaérkeszemita tendenciájú.
ző Tihanyi Vilmos, a kiváló fővárosi vendégren* Nemzeti Munkaközpont Csekonics-utca t. szám
A Népművelési Bizottság II. kamarazene- dező állit be a legmodernebb eszközökkel.
alatti helyiségében, ahol a tüzifautalványt azon=
Bérlők figyelmébe! A színház igazgatósága
nal kézhez vehetik. A külsőbaktói bérfőldeket bo- köri hangversenye ma este háromnegyed 8 órakéri az igen tisztelt bérlőket, hogy az esedékes
kor a városi zeneiskola nagytermében.
í "ritó vadvizek levezetése végett kérelemmel járult
bérletrészleteket a színház titkári hivatalában be* Nemzeti Munkaközpont szegedi szervezete
a
—-OQO—
fizetni szíveskedjenek.
polgármesterhez. — A szegedi cigányzenészek és
közvetve a vendéglősök igen nagy bizonytalanHarmónia
Hangversenyek
ságban vannak a cigánvzenészek működési jogát
illetőleg, ugyanis a közelmúltban belügyminisztert
határozat megszüntette a cigánvzenészek szövetségét, amely a cigányzenészek működési jogát ia
III. Mesterbérlet
intézte. illetve azok a zenészek, akik a szövetségnek" tagjai voTtak, működési engedélyt is kaptak". Most, mintán a cigány zenészek a szövetség
megszűntetésével tulajdonképpen sehova sem tarSoznak. működési engedélyük is tisztázásra szóról S emiatt bizonytalanságban vannak A NemJegy Délmagyarország jegyirodában,
M i Munhaközpowt cigátiyzenész
szakcsoportja
—0O0—
lépéséket fett. bogy a kebelébe tartozó eigányzeaSszek működési engedélyét 9 NME tagíai megA VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
kapják. Az ügy elintézés alatt S11 s s ezzel kstv
Szerdán: Az ördög nem alszik (B-hériet 12.).
'lísolatban ugy a szegedi vendéglősök, mint a «?M. Idr. rendőrség szegedi
kapitánysága.
Csütörtök délután: Sárgarigófészek (Katonaelőgáuyzenészek legközelebbi alkalommal értekez28/1—941.
kih.
szóm.
1*
letre ülnek össze az NME szegedi szervezete ve- adás).
Csütörtök este: Az ördög nem alszik.
zetőségével.
Péntek: Éva. (Felujitás. Premierbérlet 13.).
Elfogtak egy tanyai tolvajt. GsendőrszuroSzombat délután: Hunyadi Mátyás (Ifjuságí
A szegedi m. kir. rendőrkapitányság rerrtóri
wrók között kisérték be kedden az ügyészség fog- előadás).
büntetőbírája
által fenti sz. ítélettel elkobwett
lázába D é k á n y Ferenc 21 éves jugoszláv ksSzombat este: Az ördög nem alszik.
íwaszökevényt. Dékány Ferenc Oroszlámosról
'Vasárnap délután: Az ördög nem alszik (Mér- 400 kg bőrös zsirszalonnát nyilvános árverésen
átszökött a batáron, az országúton kirabolta Dásékelt helyárak).
Klauzál-tér 3. sz. ház udvarán 1941. január 8-án
vid István csongrádi gazdát. Tizenkét pengőt vett
Vasárnap este: Éva.
délelőtt 10 órakor a legtöbbet ígérőnek azonnali
ti. A mig a pénzből tartott, mulatott, majd apró
Hétfőn: Éva (A-bérlel 13.).
készpénzfizetés ellenében eladja a rendőrkapibetöréseket követett el a tanyavilágban. A gazKedden: Sárgarigófőszek (Filléres helyárak).
tányság.
Szerda: Éva (B-bérlet 13.).
dáktól egymásután tömtek el az aprójószágok és
Csütörtök délután: Sárga rigófészek
(Népié?
más élelmiszerek. A vakmerő betörő ellen vezeA venni szándékozók az árverésre megülelőadás. Filléres helyárak;..
tett csendőri nyomozás rövidesen eredményre vevatnak.
Csütörtök este: Az ördög 11c.ru alszik,
zetett és Dékányt elfogták és bekísérték
az
Szeged, 1041 január 1
Péntek: Via mala (Prózabemutató).
ügyészség fogházába. Dékány Ferencet letartózV
RENDŐRKAPITÁNYSÁG,
tatták. Most ' állítják össze bünlajstromát mert
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
*em lehetetlen, hogy a beismert betöréséken kivül, más bűn is nyomja lelkiismeretét
Ma ismét az állandó zsúfolt házakat vonzó zenés vígjátékot. Az ördög nem alszik-ot tűzte mii— A Szegedi Izraelita Hitközség elöljárósága
értesiti tagjait, hogy az 1941. évi egyházi ado ki- sorára a színház. A közönség néni tud betelni a
szabását tartalmazó lajstromok január 14-én, d. pompás Vaszary-komédia bő humorával. Ma este
B-bérletben kerül szinre ez a nagyszerű zenés
w. S óráig közszemlére vannak kitéve a hitközségi
irodában (Margit-utca '20.. I.). Felszólamlások ja- •vígjáték a bemutató kitűnő szereposztásában;
nuár 23-én délután 5 óráig terjeszthetők elö ugyan- amelynek főszerepeit ezúttal is Jurik Julcsi, FoK M a
1 p e n g ő . Kapható:
ott. 'A bitközség tagjai a terhükre kivetett adó- gara;, ;.v Mária, Almássv Judit. Krérner Böske.
összegekről címükre szóló postai értesítést kap- Nagy Erzsi, Madarász László, Horváth Je/ri. Zá'h
nak. Essa értesítés kézbesítésének elmaradása János, Szoköly Gyula, Solyoiossy Imre, Márky
és Tisza Lajos kőrút 83 szám alatt
azonban sem a felszólamlás, sem a felszólamlás! Géza, Srigethy Andor. Juhász János. Balailby
! Andor. Vámossi Latos látssza.
elárusító boltidban
határidő elmulasztását nem nótolia.

Szóm! a on pontosan 8-kor
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(A DéJmagyarorszag munkatársától) A Szeged vasárnap délelőtt két autón indult ti bácskai portyájára c-s némi késéssel érkezett meg első állomására, Szabadkára. A batáron gyalog
ment át az együttes, amely 12 emberből áll,
inert Halasi ittbonmaradt. A batáron két jugusaláv kocsi várta a szegedieket. Az autó, auiclyben Nagy, Bognár és Tóth foglalt helyet, elakadt
9Z utón és egy félórás késéssel futott be Szabadkára. A szegedi együttes köunyü ebéd ulán a
szállodából mezben ment ki a pályára, ahol zás$tőcsere elűzte meg a mérkőzést. Á Tóth—Kalmár,
Rajfai — Kovács IV., Mester, Bertók — Bognár,
Cseh, Serfőző, Kisuczky, Nagy összetételbeu kiálló Sfleged az L félidőben nem talált magára.
Ennek kizárólag az volt az oka, hogy a mély lar
Ittjea «' lapos játékot erőszakolta. Ezzel szemben
• szabadkaiak hosszú keresztlabdákkal operáltak,
és a szerencse segítette őket a gólhoz. A 20.
percben egy, a szegedi kapu felé tartó labdára
egyszerre rajtolt Kalmár és Vidákovics I„ a szegedi hátvédnek előnye volt, azonban elcsúszott és
,-á szabadkai kőzépcsatár előtt nyitva állt az ut a
góllövésre. 1.0-ra vezettek a szabadkaiak ekkor
tes ezt az előnyt a félidőben meg is tartották.
Közben a játékvezető nem adott meg les címén a
Szeged javára cgv szabályos gólt, amelyet Kisuczky lőtt a kapuba. Csatárcserék is voltak, dc
cc sern használt a játék első felében.
Szünet után Kalmár lelt a kőzépcsatár, Seper
3ohbbálvednek áJlt be, Serfőző maradt ki. A Szeged most már döntő fölénvbo kerül és lassanként
felőröli az ellenfél ellcnállóercjét. A 22. percben
egyenlítettek a piros-fehérek Kalmár réven. A 2?
percben megszerezhette volna a vezetést a szegedi csapat, de a. játékvezető előbb nem adeü
tizenegyest Bognár ol buktatásáért, majd nem Ítélte meg C'sseb gólját, sőt szabadrúgást diktált *
piros-fehérek ellen. A Szeged ugy igyekezett sej t e n i az eredménytelenségen, bogy Serfőző visz•szajött középcsatárnak és Kalmár állt ki. A
percben végre megszerezte jól kiérdemelt vezetését s Szeged. Cseh pompásan szöktette N ágy of,
vki fclfartózfathatatlannl rohant a kapura és
mintegy hétmcterről hatalmas lövéssel gólt lőtt.
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c l hanem az egymással szemben elért eredményt
Aa óvásban még nincsen döntés.
x A deli birkozócsapatbajnokság.
Vasárnap
déli birkozócsapatbajnoki mérkőzés volt Cegléden, ahol a CMOVE 4:3 arányban legyőzte a
Kecskeméti TE-L
x A BTK eldöntetlen ül mérkőzött, a B. Vasutas legyőzte a WMTK-t az országos ökölvívócsapatbajnokságokon. Vasárnap volt Budapesten
az országos ökölvivócsapatbajnokság első fordulója, amelynek keretében két mérkőzést rendeztek meg A BTK 8:8 arányban eldönti Menüi
mérkőzött az M. Posztóval, a B. Vasutas ellenben 10:6 arányban bibtosan győzött a VMTK ellen.

KÖZGAZDASÁG
)( Mi újság a budapesti éleiuüszernagjvásár,
telepen? December 27-töl 1911 jauuár 2-ig vasúton érkezett a budapesti éiclmiszcrnagyvásárleleprc külöubőzö áruval 87 tehergépkocsi és 162
lófogalu kocsi, valamint 755 ketrec élőbaroaili,
1137 mázsa vágottbaromfi és 216 láda tojás. A
felhozatal az előző béllel szemben általában csökkenést mutat és pedig nemcsak a felhozott áruk
mennyisége, hanerá az időszaknak megfelelően a
szállítóeszközök száma tekintetében is. A baromfipiacon az árak az ünnepek ulán közvetlenül mutatkozott természetszerű lanyhulástól eltekintve,
általában egész héten tartottak voltak, egyes rajtáknál árlemorzsolódás is volt tapasztalható és
bogy jelentős áresés — ami várható lelt volna —
retn állott elő, az csakis a csekély felhozutatnak
tudható he. A zöldség- és főzelékféléknél a szokásos árhullámzást meghaladó árváltozás nem volt
tapasztalható. A gyümölcspiacon a vörösbéjü narancs és mandarin ára a nagyobb mérvű felhozatal következtében 12—25 fillérrel csökkent kilónkint.
*

A szegedi győzelem mcgérdcmeltségéhez nem
tér szó. A nagyobb szegedi technikának hátrányára volt a rossz talaj. A játékvezető téves iléTetei sokszor sújtották a szegedieket. A szegedi
játékosok általában megfeleltek. Legjobban Mester játszott; jól játszotta a kullancs szerepét, kl-yüle Cseh, Nagy és Bognár felelt meg.
-teO'J—
X A Vasutas-ökölvívók győzelme Makőu, A
•Vasutas ökölvívócsapata vasárnap Makón vendégszerepelt. Ellenfele a Makói Levente Egyesület együttese volt. A j ó formában lévő makóiakkal szemben a szegediek rutinjuk révén 9:7 arányban győztek a barátságos mérkőzésem A szegediek közül Szilágyi ^s , Kardos, a makóiak részéről Tóth és Rácz nyújtott állagonfelüli tdiesttményt.
X Megóvták & V a sutas Ifjúsági birkozőesapa.(bajnokságát. A novemberben megrendezett déli
ifjúsági csapatbajnokságot — amint ismeretes —
a KTÉ-vel vivőit küzdelme után a Vasutas nyerte meg, mert a szövetségi képviselő a hibapontok
arányát vette mérvadónak. A KTE-nek az az álláspontja, hogy a szövetségi megbízottnak nem a
hibapontok arányát kellett volna figyelembe venI
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TŐZSDE
Budapesti érféktőzsdez,irtat. Élcnk, mozgalmas
üzlet jellemezte a keddi tőzsdék ösztönző hírek
hatására kezdettőt zártaiig a piac egész területen
a kereslet volt többségben és véleményes vásárlások következtében a részvények árfolyamai jelentékeny mértékben emelkedtek. A tözsdeidő folyamán külső vételi megbízások a sziláid irányzatot
mindenhonnan alátámasztották, ugy, hogy az árak
tovább emelkedtek. A vezető értékek kö/ül
a
Bauxit 7.—, a Kőszén 5.5, a Magyar Cukor, Nasici
részvények pedig 3.5 pengővel javították meg legutóbbi árfolyaniukaL A tőzsde szilárd irányzattal
zárult. Magyar Nemzeti Bank 20-1.9, Kőszén 418.5,
Ganz 22.6, Izzó 133.—, Szegedi Kender 71—.
Zürichi devizazárlat. Paris S2.5, London 16.10,
Milánó 21.75. Berlin 172.50, Szófia 1.25, Belgrád
19.—, Athén 3.—. Bukarest 2.15,
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Ar.goi
fent —,—, belga frank —.—, dán korona — • . dinár 7.60-790, dollár 313.00-3iS.00. francia frank
—.—, hollandi forint —.—, cseh-szlovák korona
— , (20 K-ná! nagyobb cimletek kivételével), szlovák kor. 11.13—11.80 (20 K-nál nagyobb
cimletek kivételével), kanadai dollár 250—300. teva
leu 3.20-3.40, lira 47.40-17.90, német
márka —.—. svéd korona 81.70—82.70. svájci ír.
79.60—80.80. *
Budapesti terniénytözsdczárlat. A gabonapiacon az árak változatlanok.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 23.80, rozs 71 kg-os 19.80, sörárpa
kiváló 26.70. I. r. 25-70, ipari 21.70, takarmányárpa 21.30, zab 71 kg-os 22.15, tengeri uj 18.30.
Csikdgói terinénytőzsdczárlat.
Buza alig tartott. Májusra 87.5, juliusra 82 háromnyolcad—
egynegyed, szeptemberre 82.75. Tengeri alig tartott. Májusra 62.75, juliusra C2.75, szeptemberre
62 ötnyolcad. Rozs alig tartott Múiustp 18 ötnyolcad júliusra. 19 háromuv okád.

Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Szeut
Miklós u. Ca. em.
Elegánsan
bútorozott
szoba folyóvízzel azonnalra kiadó. — Lénárd,
Batthyány utca 4, I.

8JBBEHÍ
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ÚJONNAN
készttett szoba, konyha
kamra, előszoba, angol
V, C-vel biró LAKÁS
azonnalra vagy február
l-re kiadó. Érdeklődni:
Kossuth Lajos sugárut
81 szám.
181
Úrinő kiadna belvárost
gyönyörű lakásából 1
utcai" és I udvari helyiségből álló különbejáratu lakrészt irodának,
rendelőnek, divatszalón
nak stb. Jelige: Esetleg munkatársként.
Lakáscsere. 3 szobás,
komfortos,
olcsóbérü
lakásomat elcserélném
szobás olcsóbél'ü lakásra. Báró Jósika u. 30.
I. jobbra.

Mindenes főzőnő,
ki
hosszabb bizonyítvány-?
nyal bír, 15-re felveszek: Megbízható 7 jeligére.
Délelőtti órákra bejáró
nőt azonnal felreszekHonvéd tér 8, ajtó 6,
Mirideuesnő, aki főzni
tud, felvétetik. Saécbe-.
nyi tér 8, I. 6.

flDfll*V€T€^
Szép róka boa és evőeszközök eladók. Margit utca 28, I. cm. udvar, 9 sz. ajtó.
Fürdőkád jó állapotban
levő eladó. Vidra u. 3,
Házfelügyelő.
39-cs lábra való hócipő (alig használt) eladó. U. olt vennék kis
vaskályhát,
fürdőszobába valót. Arany János u. 14 SZL
Eladó: szép konyhaberendezés, ebédlő k redcnc, kb. 30 drb. Thonct székek,
kocsmai
asztalok, nagv jégszekrény, konyhakredencek,
vaságyak,
szekrénye^
tükrös kasszapult. stb.
Gtcszer. Mars tér 4.
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Stoppoitassa
ruháit a
»Builapestic kézniüszővőnél. Eredeti
gyári
beszövések, üzlet: llági sörkerttcl szemben.
r
• '
" -•
- <—
Könyvelőn ö, őskeresztény,' miudeii
irodai
munkában nagy gyakorlattal
félnapra
is
megy: Mérlegképes jeligéié.
Házi varrónő olcsón —
házhoz megy
szalúumuúka. Polgár u. 24,
házfelügyelő.
VlII.-os gimnazista latin-német
szakos tanárt vagy tanárjelöltet
keres azonnalra.
Kárász u. 11 HL 11.

KÖIÖNTÍIÍ?
Német társalgási órákat venne fiatal úrilány hasonlótól. Ajánlatokat 12 százalék jeligé
rc a kiadóba.
Elveszett bétlön egy
szürko bélelt keztyü —«
Belvárosban, Megtaláld
jutalmartatik.
Vadászvendéglő, Kölcsey utca
§arok.

magyar és francia főzésben perfekt nő
SZAKÁCSI
állást keres. Cini: Lőw
Lipót u. 2 szám I. eiuelet 1.

Egy jobb megjelenésű
47 "éves önálló
iparos
nösülcs céljából megismerkednék hozzám illő
jobb családból való nővel. Megélhetés biztosítva: Kalandorok kíméljenek: Iparos jeligére.

1 ÉVES KISLEÁNY
mellé gyakorlott gyermekleányt vagy nevelőnőt keresek. Rusznyák, Somogyi n. 7.

Útitárs kerestetik csütörtök reggel- Budapestre induló és aznap visz
szatérő autóhoz, telefon
16-14.
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Szerkesztésért cs kiadáséri felel;
Bcrey
G é z *
főszerkesztő,
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Ri.
ügyvezető-igazgatója.
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Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 5., T. cm. — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-otca 14- — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség. kiadóhivatal és nyomda): 13i06.
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Hiriap- és Nyomdavállalat R t
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY börforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14.. telefon: 10-84.
Felelős üzeumze lő; Ablaka István.

