jycrisa

A r a 10 f i l l é r

1942. augusztus 26. XVIII. é*I. 192 s7.

Havonta 2.50, negyedévre 1.20 P

K E R B S ZTE NY

POLITIKAI

NAPILAP

Hazaérkezett a balod Hormángzúhelgettes

Pontosan '4 ÓraKof gőrJüTt' Ke *
pályaudvar csarnokába vitéz nagybányai Horthy Tstván
koporsóját
:
hozó
vonatA"
megjelentek
néma
könnyes fá da?ommal fogadta a gyászbaborult nemzet a kötelességteljesítés megdicsőült
tisztelgése közben leemelték a kohősét — Kedden már á ít a ravatal az országház kupolacsarnokában
porsót és az előcsarnokban levő ravatalra helyezték,
A hormdiüjzói p é r és az özvegy Horthy István
hoporsöfánál
kP
Soltész *áb©rl püsiiők
Eperjes, augusztus 25. A Szlpvák sor végén egy teherkocsi jön. Szlovák ravatal megkoszorúzása következett
imája
r . .
I. nlftho!; HicrArtűrt-l
nI a
<-« kocsi
1,'ruict bejárahfl l ó r o . A
kormány nevében
Radocsay
katonak
diszőrsége ál
T i jelenti:
tánál. A szivákok diszkiséretet adtat László igazságügyminiszter, a honvéd- t Dr. Soltész Elemér protestáns táA keleti arcvonalon
hősi halált a KormányzohClyettesnek. .
ség nevében pedig vitéz L a k a t o s bori püspök lépett ezután a ravatal
balt vitéz Horthy István repiilőfő
Harsány vezényszavak hangzanak..." Géza altábornagy helyezett koszorút a elé és az áhítatos csendben Imádkohadnagy,
magyar
korraányzóhe- A kivonult hanvédzenekar a Ilininuszt ravatalra, amelyet most már teljezott,
lyettes földi maradványait szállító intonálja. A jelenlevők feszes vi- sen elborítottak a virágok.
— "A mostani
tovatűnő
idők e
Röviddel
utána
a
Túrán
vonatban
gyázzhan
tekintenek
a
vonatra,
majd
különvonat
kedden reggel SzlováG elhelyezték a koszorúkat és megindult gyásszal teli órá jában
lecsuldanak
a
fejek...
megálltunk
kia felségterületén
haladt át MaElőtűnik a kormányóhelyettes fe- az összegyűlt tömeg_ zarándoklása a Előtted — mondota imájában a püsgyarországra ntnzfában. A szlovák hér lepellel borított érckoporsója.
koporsó elé.
pök. — e sötét bárka körül, amsén köztársaság területén a magyar kő
Egyetlen koszorú van rajta, melyet
Ezrek és ezrek jöttek e! ide, hozták ben a hosszú Tttról hasa érkezett hős
'önvonatot bizottság kisérte, amely- örökzöldből és fehér szekfüből kötöt- az ország népének szeretetét és ragaszLeltünk
nek tagjai a szlovák
köztársaság tek gondos kezek. A koporsó mellett kodását. Néhány perc múlva a kopor drága, hamvai nyugosznak.
komor
fellegét
szaggassa
meg
Esten,
minden
csupa
virág,
csupa.
fény.
Ott
só
már
nem
is
látszott
az
eltakaró
vi
rtnöke, a szlovák kormány, a szlovan egy diszesfaragásu kopjafa is, ezt rágözöntöl.
a
Te
szent
Fiad
szava,
értsük
meg
vák véderő és a szlovákiai magyar
kinn, valahol Oroszországban a vadrága
halottunk
halálában
életének
Tizenegy
óra
tájban
indult
tovább
követség képviselői voltak. A kü- dászrepülők szállásán faragták a maéletének értjeiméi,
a vonat. Újból felzendült a Himnusz és mindannyiunk
lönvonat
reggel, 5 órakor érkezett gyar honvédek.
földi
mulandó
létünk
örök, rendeltemeg Eperjesre.
Tff. a eyá«zvonatnt
Mellette hever a kettétört légcsaMiskolcon
tését,.
Engedd
hinnünk,
hogy ez 'éga? eperjesi tisztikar küldöttsége fo- var. Áz acélmadár meggörbült és öszbe
röppenő
hősi
lélek
megértette
O
szetört
csavarja
beszédes
tanuja
anMiskolc, augusztus 25. Délben 12
gadta,
nak a tragédiának, amely néhány nap- óra 20 perckor érkezett meg a miskol- Te szent Fiad tanítását 'és az ő papal ezelőtt a fronton történt.
ci tiszai pályaudvarra a Kormányzó rancsának,
engedelmeskedett, amiA koporsó útja
Nébánv pillanat és vitéz Horthy helyettes hamvait hozó különvonat. kof a becsület és dicsőség mezején
szlovák területen
István holtteste már ott fekszik a ha- Miskolcon a pályaudvaron a sínpárok oda adta boldog ifjú 'életét barátÁz eperjesi állomásról a
gyászr zai földön felállított ravatalon, a között helyezkedtek el a küldöttségek, jóiért,, hazájáért., ö maga tette
l*
v
önat rövid
veszteglés után foly- gyászdrapériákkal borított várócsar- sötét ruhába öltözött emberek szazai, azokért, akik felé urnák és paranhogy
lerój
iák
kegyeletüket
hősi
haa
a t t a ntját paggkosztoMnyba,
ahol nokban.
Azonnaí utána bizottság megy a te- lált hatt Kormányóhelyettes hamva' csolóm állította, a nemzet, de akiikéri
a szlovák küldöttség
tagjai elbn- rembe... Radocsay László igazság- előtt. R a d o c s a y László igazsás- mégis
szolgálni
kívánt.
Mindet*
c
snzfak a hősi
halált halt
Kor- ügyniiniszter, Johan Béla belügyi &1- ügyminiszter fogadta a főispánok je- csepp drága magyar vér 'áldott magűíónyzóhelyettes
földi
maradvá- aiútitkár cs vitéz, Szabó László ve- lentkezését, majd elhelyezték a kül- vetés. amelynek
gazdag gyümölcse
n
yaitó). Búcsúzás során vitéz Szabó zérőrnagy kétséget kizáróan megálla- döttségek koszorúit. A miskolci kór- egy nemzet tápláléka az örök életre,
László vezérőrnagy köszönetet mon- pították a Kormányzóhelyettes holttes- házakban ápolt sebesült honvédek is
tének személyazonosságát és jegyző- virágot küldtek hősi halott bajtársuk
Dr. Soltész Eleméf püspök imája;
dott azért a fiuvelmességért, ámeravatalára. A nagy halott hamvait után a koporsót a Himnusz hangkönyvet vettek fel.
nét a szlovák nemzet a szomszédos
Ezután E n v e d y Andor, a tiszán- vivő vonat 12 óra 30 perckor gördült
Magyar
nemzet iránt
tanúsított, inneni református egyházkerület püs- ki a pályaudvarról a Szózat hangjai jai mellett kivitték a Déli-pályauds
var előtti térre és Agytttalpra hemelyet oly súlyos
veszteség ért. pöke mondoft rövid beszédet, majd a mellett.
lyezték. 'Amint a koprs'ó megjeleni
k'alamenyi szlovák vasúti állomásta
Csarnok kijáratánál, a téren ősz-4
^melyen a magyar gyászvonat átszeseregletf feketéié tömeg néma
haladt, a szlovák
állam díszlobohalált
Budapest,
augusztus 25.
.Vitéz nisztereluökkel az élen a Kormány tisztelgéssel focradta a hősi
gókkal diszitette feL
1 nagybányai Horthy István kor- tagjai s , számos ' más előkelőség. h'alt Kormányzóhelyettes. földi maKassán
mányzóHelyetfes
koporsóját
hozó Megjelent a gyászaktusnál Kenderes radványait.

A halottat hozó vonat Budapesten

Kassa, augusztus 25. A Kormány- vonat délután érkezett meg a Déli- képviseletében
vitéz
KeUenbach
Ezután megalakult a gyaszmenet
bejyettes holttestét szállitó vonai pályaudvarra.
Már a déli óráktól Gottfried országgyűlési
képviselő.
A'
Koszorús kocsi Után a Kormánye
8gej érkezett tnbg
meg Kassara. Zugo kezdve halaiméi tömeg özönlöffe el Végig a .sínpár mellet a M Á V tisztzóh'elyettes nr titkári
hivatalának
l|a
'angok jelezték a Kormányzóhelyet- a, pályaudvar
"'ang
környéket 'és az or- jei állottak' sorfalat. Tiszti küldött- tisztviselői, dr. Soltész Elemér táj?* holttestének közeledtét a varos íe- szágház felé vezető utcákat. Végig ség is megjelent a fogadáson 8 ott
bori püspök". TI a ász István tábori
S amelynek minden épuletéu ott loaz rgrsz vtvanntav gu'ás^szallaggal voltak a magyar társadalmi, politi- püspök, majd a koporsó az ágyutalpott a fekete zászló.
Kinn a pályaudvar előtt ezrekre látták, el az üzletek kirakatait, az kai és gazdasági élet kitűnőségei I p 0TK A koporsó mellett pilóták Ka'Jadtak a gyászmenetben,
hatalmas tömeg gyűlt ös»ze. El- oszlopokon pedig fekete auászlobo- közül számosan.
akik négy hónappal czeiölt gók és gyászfátyoink lengtek, A pá<e
«it61 szenibe alltak még a Kor- lyaudvartól a parlament, épületéig
Ja°.yzotrelyettessel, amikor itt jart diszsisakos rendőrök mögött hatalailí
honvédeknek mas tömeg hullámzóit. 'A kivonult
4| ;an, hogy a kassai
A koporsót Kállay Miklós minisz- a gyászmenet az Országházhoz. Az
> aíl ja a Kormányzó cs a saiát csa pátalakulatok a. pályaudvar előtti tér- terelnök, a felsőház és a képviselőház országház előtt rendőrségi kordon
riáját.
elnökei, a miniszterek, a honvéd vezér- előtt sürü sorban zárkózott fel a ködíszszázad sorakozott fel, Á ve- ségen állottak fel. 'A' Csarnok közekar
főnöke és a többi megjelent elő zönség.
n
.ylö tiszt vállal széles gyaszszai- pén állították fel a hatalmas fekete— A kupolacsarnokban ott állt az
%S boritj:a. A honvédek ott alínak fel bársony ravatalt. A' vágányok Kosz- kelőségek követték. Az előkelőségek
után tiszti küldöttségek és a légierők ötlépcsős ravatal, négy sarkában ha(] várócsarnok előtt, tőlük jobbra és szálúin fekete drapériával borították félszázadé következtek. A gyászmene- lalmas gyertyatartók, kétoldalt pedig
3 ra a küldöttségek helyezkednek el bc a Csarnok oldalait és ugyancsak • ct a rendőrség lovasszakasza zárta .3—3 áldozati láng. A ravatal mellett
láros és a szomszédos törvén vhalór fekete szőnyeg vonult végig a sinott álltak bíbor diszpárnákon az elbe,
üök veetői.
A Béli-pályaudvarröl a koporsói hunyt kormányzóhelyettes kitüntetései.
í'eszült várakozásban telik" az idő, párok mellett K 'Az érkezési CsarA menet megérkezése előtt, a rava"Ukor pontosan 7 óra 28 perckoy a h"k bejáratánál pilóták. áU(ak sorr az Országház oroszlános főkapujához I
tal két oldalán felállított egy-egy kivitték.
A
Déli-pálvaúdvarról
a
Krisz^taf"
északi részén feltűnik egy falat.
„, > , .
, | ti na-téren »» Alagut-utcán, az alag- rályi palotai testőr, mellette egy-egy
H p t t ! , a s mozdony. A mozdony elejét
repülőtiszthelyettes, mellette pedig »
te
Egymas
Utón.
érkeztek
meg
a
fo-I
^
g swchenyi-láncbidon, a Foti,
ballagok borítják, közepén a
koronaőrség és palotaőrség egy "egy
gadási
gyászszertartásra
az
előkelőj
József-téren,
a
Széchényi-rakpar.
r
e
n
c
|y»r Címer, amelyei babérág övez.
tagjávaL
Kassán gördül be a vonat. Á kocsí- Bégek. Ott voltak" Kállay Miklós mi-'ton és a Kossuth Lajos-téren át vonult
<0

Az országház kupolacsarnokában
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Szerda,
1942 augusztus 26,
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A gyászmenet fogadására
megje
íeatek az oroszlános kapu előtt grót
S l a p á r y Lajos, a felsőház háznagya és P u t n o k y Móric, a képviselőház háznagya, U r a y István, a kabi
netiroda főnöke és vitéz K e r e s z t e s E i s c b e r Lajos vezérezredes, főhadsegéd, a katonai iroda főnöke.

Nemet zászló lenn
a Kauhaziis legmagasabb esnesan
A szövetségesek Sztaling.ád alatt átkeltek a Donon — Visszavert támadások e D©«=
kanyorbon és Leningrád - Kaluga-vonalon — Nyugaton ujabb légihareok és kokson©*
bombatámadások — Az indiai kérdés Churchill keleti tárgyalásainak hattorébon

tsircH uiabD salamonsziécfl csalánról

Amikor a koporsót elhelyezték a
ruvatalou, dr. S o l t é s z Elemér proHol volt Churchill egy hétig|
A keleti háború a Sztálingrád bir- iad a német előnyomulás pokoli hőtestáns tábori püspök bibiiát olvasott
laptudósitók külön
és áldást mondott. Utána a reformá- tokáért megindított nagy csatával ségben. Angol
Az NST stockholmi tudósítója rátus kórus egy gyászdalt énekelt.
uj, döntő szakaszába érkezett. Ber- jelentőséget tulajdonítanak annak,
mutat, hogy az angol fővárosban
hogy
német
bombázórajok
gyújtóEzzel a rövid szertartás a kupola linben kiemelik, hogy azok a német
nagy feltűnést keltett, hogy Cbdtcsarnokban ^éeet ért
( egységek, amelyek átlépték a Don bombákkal óriási területen felgyújchili
miniszterelnök csak hétfőn Ab
alsó folyását, most ujabb hadmoz- tották a szteppéket és a forró szél
kezett vissza Londonba. Mint
a
lángokat
és
a
füstfelhőket
a
szovdulattal
Sztálingrád alá kerültek.
A kormányzói pár
é s a z özvegy a r a v a t a l n á l Ezzel a ténnyel a háború most már jet állások felé hajtja és ezzel még retes, Churchill már a mult vasári
nap elhagyta Moszkvát és több min'
a nagy Don-könyökben teljesen be- nehezebbé, teszi a védekezésüket.
egy hétig Ismeretlen helyen tartói"
Kedden az esti órákban megjelent fejeződött és átterelődött a Don és a
A rekkenő hőségben kiszáradtak a kodott. A svéd tudósítók azt gyanítparlament kupolacsarnokában a Volga közötti vidékra
kisebb folyók és az izzó hőségben a] ják, hogy Churchill Washingtonba
Kormányzó ur őfőméltósága hitveséNémet katonai helyen összefoglal- rettenetes vízhiány is bénítja a szov- is elátogatott, hogy
Rooseveltnek
vel. valamint a Kcrmányzóhelyettes ur va a következőkben vázolják a jejet ellenállást. Egyes jelentések sze- beszámoljon a Sztálinnal folytatott
özvegye. Erre az időre teljesen kiürült lenlegi
hadihelyzetet — jelenti
a rint az előretörő német páncélos kö- megbeszélésekről.
a kupolacsarnok, a funkcionáriusok ét, Reggeli Magyarország
tudósítóját telékek már 120 kilométerre vannak
az őrségek tagjai is mind eltávoztak. Számolni lehet azzal, hogy német
Olyan hirek is elterjedtet, Kogtf
Ordzsonikidze — a hajdani VladiA kormányzói pár és az özvegy bosz Csapatok déli és északnyugati irány- kavkaz -— városától, ahonnan a híres az elmúlt hetet Indiában töltöttel
szabb ideig mély- óhiUlba merülve ban meglepetésszerűen
megkerülik • j, e orgiai Hegyi Hadiút kiindul.
Ez ahol Lord LinUthgow alkirállya! éfl
tartózkodtak a ravalal mellett
Sztálingrádot.
Természetes, a bol- j , IZ egyetlen útvonal, amely a Kauká- j Wavell tábornokkal az indiai h e l f
oyisták minden lehetőt elkövetnek, /jrt-s óriási Hegységein át Tiflisz felé zetet. beszélte meg. A legnagyobb ***
lószinfisége azonban annak a komW'
M á r a é s l i o l n a n r a v5»sza- hogy a Don és a Volga közötti, ha- vezet
nációnak van, amely szerint CHn*"
á l í f c o t t á k a t e l j e s u y á s z * digazdasági, stratégiai és forgalmi
ebül
a közelkoleti hadszínteret szerszempontból hihetetlenül fontos te(A Délmagyarország
munkatársé rületet tartsák. A harcok ezért igen
vezte ftjjá. Valószínűleg a szövetsétál) Kedden reggel távirat érkezett "lkeserodettek.
A közel keleti változások továbbra ges haderő vcdclml rendszerét K"'
a szegedi városházára a KormánvArra a kérdésre, hogv német csa- is a katonai és politikai helyzet érde- zel- és Középkeleten egyaránt n j al»"
zóholyettea temetésével kapcsolatos patok átlépték-e már a Kaukázus kes eseményei közé tartoznak — je-; pókra helyezték.
:
ujabb rendelkezésekről.
A távirat legmagasabb
átjáróit, itt érthető 'lenti a Pest tudósítója Berlinből. Az
svéd
tüdósitéV
közli,'hogy mára é.v holnapra, vagyis okokból nem adnak választ. Számol- a körülmény, hogy Churchill a W8-" Rámutatnak a
szerdára és csütörtökre
visszaállí- ni lehet azonban azzal, hogy a né- Kelkeleti területek: Irak és Irán szá- Smuts tábornok Pretoriában tartott
totta a belügyminiszter
n teljes' met hadvezetőség rövidesen bővebb méra önálló parancsnokságot léte- legutóbbi beszédére, amely szerint
Nagybritannia vissza akarja szerelgyászt, ami azt jelenti, hogy ezen a részleteket közöl majd a Kaukázus sített, amelynek élére a 9. hadsereg
ni az Eszakafrikában elvesztett ter«;
két napon ismét tilos mindennemű hegyláncain
lejátszódó hadiesemé- eddigi parancsnokát. Sír Henry j leteket, hogy az n j
hadműveletek
Maitland Wilsont állította, különögyűlés, előadás rendezése, nyilvánosj nyekről
megiuditásához
szükséges támaS*
sen aláhúzza
ezeknek a területekhelyeken a zenélés, nem tarthatnak I
Sztálingrád nek a jelentőségét.
pontokat megszerezzék.
előadásokat a, szórakoztató üzemek. t
mozik, színházak, kabarék stb.. nem
A Pest zürichi különtudósitójának
Churchill kairói hosszas tárgyaláNők a volánnál
lehet sportversenyeket tartani s az jelentése
szerint
Sztálingrádból sai szintén ezekkel a bözelkeleti
éjszakai záróra
ezen a két. napon nemcsak a polgári lakosságot távo- rendszabályokkal magyarázhatók és
és az Íróasztaloknál
ismét 11 órában van
megállapítva. lították el, hanem a hadianyagyára- nem tartják lehetetlennek, hogy
Érdekes háborús Ir, amit a 8 ö r d
Ezek alól a tilalmak alól semmiféle kat is leszerelték. A gépeket észak esetleg az indiai kérdést is mélyreÚjság
jelenti Berlinből, hogy "
kivételnek helye nincs. Végül közli felé szállították, a gyárak munkásai! hatóbban tanUlroáuyozta. Azokból
nemet
haditengerészet
vezetőség*
a rádiótávírót, hogy az általános pedig a katonákkal együtt lázasan az angol katonai
kommentárokból, felszólítást Intézett a nők jelentk®"
nemzeti gyász pénteken, augusztus dolgoznak Sztálingrád védelmi mü- amelyekben angol körök a brit hadzésére, akiket
gépkocsik vezetésé•>ü án véget ér,
veinek megerősitésén.
sereg feladati között a tengelyerők nél és irodákban fognak alkalma^
A német haderők több oszlopban megsemmisítését
emelik ki, német ni, hogy ezzel felszabadítsanak so*
A b a n k o k é s t a k a r é k p é n z - közelednek Sztálingrád és a Volga politikai és katonai körök ujabb an- férfimunkaerőt. A haditengerész"1
t á r a k c s ü t ö r t ö k ö n z á r v a felé- Azok a német péncélos és gépe-'golszász orvtámadást - tartanak le- ezzel csak követi azt a példát, a®*'
lesznek
sitett gyalogos
csapatok, amelyek hetségesnek francia területek 'ellen. lyet a hadsereg otthoni alakúdat®1
Kletszkajától
keletre
átkeltek a Do-I Német helyeken az iráni
katonai és a rendőrség nők alkalmazása
Vitéz nagybányai Horthy István
non. északnyugat felől nyomulnak j akadémia parancsnokénak,
Habab kintetében már régebben mutatót*
kormányzóhelyettes temetése napján,
előre Sztálingrád ellen és Kletszka-j tábornoknak meggyilkolását szintén
27-én, csütöitökön a Takarékpénztájótól 12 kilométerre keletre átvág- Churchill mostani közelkeleti aktirak és Bankok Egyesütitének köteléNemzetiszocialista
fák a moszkva—sztálingrádi vasút- j vitásával hozzák összefüggésbe,
kébe tartozó pénzintézetek teljes mun.
vonalat.
[ Az a veszedelem, hogy a Szovjetq német jogban
kaszünetet tartanak és az összes pénz
A másik irányban, délkelet felől,'nek a Kaukázustól délre levő egytáraik zárva lesznek. A temetés nap- a Koteljnylkovo—Sztálingrád vasút-' ségei teljesen elveszítik összekötteNem tartozik szorosan a bábod
ján a Magyar Nemzeti Bank is teljes votíal mentén
fokozódik a német téseiket az északi területekkel, mind hoz, de sok tekintetben
összefüí'
n unkaszünotet tart MTI)
nyomás. Közben a szovjet utánpót- sürgősebbé teszi ezeknek a fisapatré- vele, mivel a német birodalom kft
lás egyre nehezebbé válik, mert a széknek a Perzsa-öblön
keresztül sö életének kialakításához hozzá)*
német bombázó rajok most már tíz való ellátását. Éppen ezért az angol járul: az u j birodalmi igazságüíUj és használt
pere alatt el tudják érni a Volgát kormány az iráni kormánytól 300.000 miniszter kinevezésével
kapcsol'
és szakadatlanul támadják a szovjet munkást követel az úthálózat rend- ban
berlini jólértesült
köröktej
az összes iskolák részére kaphatók. csapatok legfontosabb
utánpótlási behozatalához, h o g y i l y e n módon a rámutatnak arra, hogy dr.ThietfP
LOYKO könyv-, papir- és irószerke- vonalát,
hadianyogellátás utvonalának kér- feladata lesz a német
nemzeti®':
reskedéséberíj Szeged, Arany Jánosdése
könnyebben megoldható legyen. .cialista jogot abban az irányt^
Kaukázus
utca 5 (Batthyány-u. sarok). HatósáAa iráni
kormány hajlandó volna tovább
fejleszteni,
amelyben
gilag kijelölt könyvkereskedés.
185
A kaukázusi fronton tovább b'aUgyan ezt a munkáslétszámot ren- óta elindult. Hangsúlyozzák,
delkezésre bocsátani, dc ezáltal az a hatalom átvétele óta a német ^
ország teljes gazdasági pusztulásá- fejlődésben arra
törekedtek, H ^
tól lehet tartani. Ezzel azonban az a liberális-individualista
jott^y
A m a i h á b o r ú s v i l á g b a n senki sem él b e l gondangolszászok nem törődnek. Ha az szert ujabb, jobb éa a népkör-ö®^
t a l a n é l e t e i : mindenkinek
részi k e l l
vállalnia
iráni kormány az angol követelése- érdekét szem előtt tartó r e n ^ j
a*
áldoxaiokbóK
Teljesítsük hazafiul
kötelesket nem hajlandó
teljesíteni, ugy váltsa fel. Berlinben utalusk
>
számolni lehet ujabb kormányvál- ler .áprilisi beszédéi®, amely b 0 0 ^
ségünket azzal Is, hagy meleg túli r u h a n e m ű i
sággal és az eddigieknél is élesebbi német igazságszolgáltatást
(Midiink
h a r c o l ó honvédelnknek
l
és szigorúbb
rendszabályokkal a»: nyomatékbal figyelmeztette,
iráni lakosság ellen.
I viiláeháboni követelményeinek

Közeikelet

t a n k ö n y v e k

Német hadijelentés

I
a Dö«*

öktdnös
ében

gyhétlgj

lósitója ráfővárosban

feleiden e l a s b t M s s a ! ' Hozza, m e r
J e t e i t A dr. Thieracknak
adott
Berlin, augusztus 25. A véderő iökülöjaleges felhatalmazásban ennek
33
akkor beállott jogfejlődésnek to- parancsnoksága közli:
v
— A Kubán torkolatánál román
abbvezetését látják. Különösen fikötelékek kemeny, hazrol hazra vivuü
! Syelefnre méltó a külön rneghatalharcok során eliogtailak l'emrjuk kiaiazáshan az a
kitétel, hogy dr. kötővárost.
thierack a német nemzeti szocialis— A Kubán alsó folyásától délre
ta irányban való
továbbfejlesztés több eUénseges ellentámadás összeomerdekében a. köriilményekhez képest lott es a bolsevistákat üldözve visz3
fennáló jogszabályoktól eltérhet. szavetellék a begyekbe. A nemet bugyi csapatok a Kaukazus hegység nyuAmi dr. Franek visszalépését, ille- gati részenek atjaiojat részben támató a nemzeti szocialista jogi szerve- dással elfoglalták.
i t e k éléről, — megállapítják, hogy
Augusztus 24-én 11 órakor dél3
háború következtében beállott te- előtt egy hegyi csapat az 5630 meter
"óletváltozások"
követelménye sze- magas Klbruszra, a Kaukázus-hegység
rint a legjobb német erőknek osz- legmagasabb csúcsára kitűzte a birodalmi zászlót.
<
tatlanul az u j területek megszerveÉszaknyugatra és délre Sztálinzésével kell foglal kőzni ok.
grádtól a német támadás, noha a a

HP. r. M A G Y A B O R *'/. A G
S z e r d a , 1942 augusztus 26,

*dett harcban állnak erős ellenséges
gyalogsággal és páncélos erőkkel, tö
szovjet páncélost
megsemmisítettek,
ebből 40 az egyik gyalogos hadosztály
szakaszára esik.
— A légierőnek az ellenség mögöi
tes területei, különösen pedig Sztálin
grád ellen intézett heves nappali és éj
szakai támadásai a fegyvergyárakban
és katonai berendezésekben nagy tu
zeket és hatalmas kiterjedésű rombolásokat okoztak. A Volgán elsüilytsz
tettünk két szállítóhajót.
— A megszállott nyugati terület
fölé történt nappali berepülések során
légiharcban lelőttünk két brit repülőgépet. A brit légierő kötelékei a keddre virradó éjszaka a Rajna és Majna
közötti vidéket támadták robbanó, és
gyújtóbombákkal. A [Jolgári lakosság
nak voltak veszteségei. Több helyen,
főleg pedig a Majna melletti Frank
furtban és Marna lakónegyedeiben do
logi és épületkárok keletkeztek, áz
éjszakai vadászok és a légvédelmi ífl
zérség 16 támadó bombázót lelőtt.

osry Ch«:hétfőn ftb
Mint
nult vas'áí;
A főkormányzóságnak
a német bolsevista védekezés elkeseredetten fo» több mini birodalmon
belül olyan fontos po- iyik, további teret nyert. 52 szovjet
yen tartó*
megsemmisítettünk.
azt gyanit- litikai, gazdasági és katonai hely- páncélost
— A Don arcvonalán az olasz csaishingtonba zete van, hogy könnyen érthető, dr. patok részben közelharcban több eloosevéltnek Iránoknak egész erejét ennek a te- lenséges támadást utasítottak vissza.
a megszervezésére kell for— Az llmcn-tótól délkeletre és Le1 folytatott rületnek
— A légierő nappali támadások
dita nia. Nem szabad elfelejteni — ningrád előtt csak helyi jellegű harci
ban bombázta Délangiia hadifoptossáídteH, Kog* mondják Berlinben —, hogy a fő- tevekenyseg folyt.
n töltötte* kormányzóság a múlt eszteodőben — A német harci repülőgépek hét- gu —berendezéseit.
Augusztus 24-én német aknaszefehértengeri fontos
királlyal & jelentós területtel. Galíciával növe- főn A rcbángelszk
,
, á . Haza- dő hajók a Csatorna-szorosban szánindiai hely fedett, ahol a kétéves bolsevista
|
közben erős tüzeket íigyei- szerint fölényben levő brit gyorsnaszádokat támadtak meg. Közvetlen kötagyobb
Bralom nyomait el kellett tüntetni. | tek meg.
zelről egy gyorsnaszádot és egy meg
ik a kombi'
Északafrikában könnyű német
állapított mintájú nagyobb járarlnt CHn* Törökország „éber és figyel- harci repülőgépek a vasárnapra és nem
müvet elsüllyesztettek. Egy másik
hétfőre
virradó éjszaka
Kairótól gyorsnaszád kigyulladt és megállt.
nteret sret'
mes"
északnyugatra egy brit repülőieret tá- Harci erőink sérülés nélkül tértük
•A szövetsémadtak. A repülőtér berendezéseit és
.
Isztanbul, agusztu-s 25. A Német a földön álló gépeket megrongálták. vissza hazai kikötőkbe.
szerét Ká'
—
Augusztus
25-re
virradó
éjjel
Kalugáfól
délnyugatra
és
Medm3CI
jelenti:
ránt nj al»"
német előőrshajók a Csatorna északi
töl
északnyugatra
erős
ellenséges
tái
hiúsultak meg,. Rzsevnél a kijáratánál elsüli vesztettek két brit
tudósítói Inonü államelnök Sansuban bé- madások
német csapatok változatos, clkesere gyorsnaszádot (MTI)
iban tartót' kédet mondott, amelyben érintette
aely szart®' Törökország háborús állásfoglaláAmerika ujabb harcokat jelent
arja szere*' sát és kijelentette, saját biztonsága
esztett ter«- érdekében szüksége van arra, hogy
a Salamon-szigetekről
ulmüveletek éber és figyelmes legyen, hadsere- Amszterdam, augusztus 25. M i n t a zett, amely ezeket az angol állitástv
jes tánsas*' gét erőben tartsa és a. belső viszonyt brit hírszolgálat jelenti, az Egye- kat, megerősítené. (MTI)

<|
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Csak akkor lesz szép a lakása, ha RK
bútorát nálunk vásárolja!
Rg

ASZTALOSMESTEREK
CSARNOKA

Se
indrenyi Ofljs as Tárta
Szeged, Uugono
i-itar li.
TeelfonezAm : I9-S2.

Október közepén lép életbe
az uj záróratörvény
Á szegedi kereskedelmi és iparkamara értekezleten készíti elő a törvény végrehajtását
(A Délmagyarország munkatársától)
Az OZteti záróráról a törvényhozás uj
törvényt alkotott, az 1.942: VI. tc.-t,
amelyet az Országos Törvénytárban
julius 19-én hirdetlek ki. A törvény kihirdetésének napját követő kilencvenedik napon, tehát október lü-én.lep
hatályba.

A kereskedelem- és közlekedésügyi
miniszter felhívta a szegedi keressedelmi és iparkamarát, hogy a törvény
smvjeloros
klkölöt támad
k
végrehajtását készítse elő.
rPpii ésük
Szegeden az üzleti zárórát jelenleg
a 38,590—1939. K. K. M. sz. rendelet
szabályozza. E rendelet szerint az
élelmiszerüzletek hétköznapokon reggel 5 órától este 7 óráig, szombati na1 pokon este 8 óráig, tnig az egyéb üzletek reggel 6 órától este 7 óráig tarthatnak nyitva, a fa- és szénkereskedések reggel 6 órától este 7 óráig. Hétfői napon az üzleteket csak 6 órakor
szabad nyitni.
Ezzel szemben az üzleti záróráról
szóló 1942:V1. te. 1. §. 1. bekezdése *
következőket mondja:
»Nyilt árusítási üzletet kis- é*
nagyközségekben, köznapon reggel fl
óra előtt kinyitni és este ? órán tui,
szombaton este 8 órán tul nyitvatarellenőrizze, hogy ilyen módon a hásült-Államok
tengerészeti miniszBern, augusztus 25. Az amerikai tani nem szabad. Törvényhatósági joborús viszályt e.kerülje. (MTI)
tériffma közölte, hogy a Salamon-j hadügyminisztérium közlése szerint gú cs megyei városokban olyan nyílt
innál
Á Führer há ája a franciák szigeteknél nagy légi és tengeri üt-. a Salamon-szigetek köriil ismét árusiiási üzletet, amelyben kizáróan,
vagy túlnyomóan élelmiszert, vagy
kőzet van folyamaiban, Japán rész- u agy tengeri csata dul. (MTI)
szta l ó k n á l
szolidaritásáért
tüzelőanyagot árusítanák, köznapon
ről még semmi jelentés nem érke-J
reggel 6 óra előtt kinyitni és este 7
nlt a B ó r d
Berlin,
augusztus
25. Katonai
órán tul, szombaton este 8 órán tul
9
öl, hogy
nyitvatnrtani, egyéb nyílt árusítási üzrészről közlikí
letet köznapon reggel 7 óra előtt kivezetőség*
A dieppei brit partraszállási kínyitni és este 6 órán tul. szombaton
ók jelent**
sérlet győzelmes elhárító harcainál
este 7 órán tul nyjlvatartani nem szaik vezetésó"
R
bad.®
helyi
francia
hatóságok és a
k alkálin**
A törvény rendelkezése és a miharcokba beleesett terület lakói külitsanak so*
niszteri rendelet szerint szabályozott
9 lönösén fegyelmezett magatartást
üzleti záróra között tehát eltérés van
tanúsítottak. Magatartásuk elismeEzért szükséges megtárgyalni részle=
(A Délmogyarorsz'ág
munkatársi- hogy mindaddig, amíg a központ- tcsen a törvény végrehajtását, de szükréséül a Führer elrendelte, hogy
példát, arn«1
ez
végleges tervei el nem séges ez azért is, mert a törvény móekuek a vidékeknek francia hadi- tól) Kedden délben együtles ülést ki alakítás
almazása ^
foglyait a fogságból bocsássák sza- tartott a jogügyi, pénzügyi és vá- készülnek, nem döntenek ezekben dot nyújt a déli záróra kötelező erejű
ere.
rosrendezési
szakbizottság. A bi
badon. (MTI)
bevezeté
zottságok mindenekelőtt az állam-! ugyanis az, hogy a
kialakítandó j
A kamara belkereskedelmi és kéz.
irány
müvesipari —
szakcsoportja
rendőrségnek azt az átiratát tár-'központ területén elsősorban a ke-'-»•—
*
*-'- angnsztu?
Légiriadó Londonban
28-án, pénteken este 6 órakor a kagyúlták
le.
amelyen
a
rendőrség
ké-Ireskedelmi
és
ipari
élet
ki
alakit,;!
sán
mara közgyűlési termé,ben értekezleokok-1 ra helyezik a hangsúlyt s a házhe- tet tart. a hétköznapi üzleti záróra és
Stockholm, augusztus 25. Mint a ri, hogy forgalombiztonsági
lyek kiadásánál ezeket a szemponto- a bevezetendő déli záróra részletes
n a hábort
hírszolgálat közli, kedden dél- ból rendezze át a város a Széchenyimegbeszélésére. Az értekezletre külön
térnek a Tisza-szálló oldalán levő kat veszik elsősorban figyelembe.
után légiriadó volt a londoni körVégül a tűzharcosoknak azt a ké- meghívót bocsátottak ki. Ezúton is
részét is. A villamosvasút sínpárját
rodalom bf;
eiben. A légvédelmi ágyuk műkö- át kellene helyezni az úttest közepé- rését tárgyalta az együttes bizott- kéri a kamara az érdeklődőket, hogy
a fontos értekezeten jelenjenek meg.
d b e léptek. (MTI).
re, a hetipiacos napokon itt levő ság, hogy a Turjánban jelöljön ki a
sátrakat át kellene helyezni másho- város helyet tűzharcos-telep létesí1 kapcso'*'
va s több más hasonló intézkedésre tése céljaira. A bizottság megállapíSoroznak Brazíliában
volna szükség a rendőrség átirata totta, hogy a megjelölt terület nem
. , Xio de Janerio,
augusztus 25szerint. A' bizottságok megvziszál- városi, hanem
magántulajdonban
az i r á n y ^
T I jelenti: Braziliában
a ták a kérdést s miután a szakvéle- vau s igy ezt a területet nem lehet
melyben K
napon megkezdték a soro- mény ügy szólt, hogy ehhez az át- igénybe venni tüzJiarcos-telep céloí
rendezéshez körülbelül 50.000 pen-jaira.
l t . (MTI)
gőre volna szükség, ekkora összegét
a német W
r
pedig fedezet hiányában nem tudna
Budapest,
fordítani a város ezekre a munkáwány a közelmúltban
rendeletet
latokra,
megállapították", hogy a
adott ki. amely kimondotta,
Ma és holnap
kérdés napirendre tűzését későbbi
a biztosítási ügynökök Csak arckéidőpontra kell halasztani.
pes igazolókönyv
birtokában
hetnek
tevékenységet,
Tárgyalt
a
bizottság
a
VSengeléi
A NEMZETI GYÁSZ MIATT
ügyminiszter
rendeletet
h á z h e l y igénylésekről
is. A kialakiNEM TARTUNK
jki,
amellyel
az
arcképes
táüdó Psengelei
központ területén '
ELŐADÁST
5
i használatának kezdőnapját 1942. évi
j ötvenén igényeltek házhelyet, a bi-[
december hó l-ben állapitotta meg.
zottság
azonban ugy
határozott,!

50.000 pengőbe Merülne
a Széchenyi-tér végleges forgalmi
rendezése

litengerée*'

i alakúját*

(uyi nyuj

m mutatod
istq

i összefő*

hoz hoazáí
igazságuí^'
t köröké
' dr.TAi

rozzáik, h )
kedtek, h<*J
sta
népkönö*^
,rtó ren^.j.
utalunk &,
amelyb^jj
itáet kV**,
etette,
byelnekrt '

Rémet
. hétfői

A

Széchenyi

Efi@!n turt
•lősdiást

December 1-től kötelező
az arcképes igazolvány
a biztosítási ügynökök
számára
auglTsztus 25. Á ¥ovHogy
fejtki
A pénzmost
adottigazolvány
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Bemutatkozom és sietek kijeiért®]'
hogy csak tisztelgő látogatásra P
•ssas
tem. Mintha el se hinnék, hogy ''J®9
is van, hogy egy idegen, egy anyaországi és csak tisztelgő látogató®®
jön?
— Látja, kolléga nr — mondj*
Bende Vilmos konviktus igazgat®' \
mert hozzá nyitottam be —, én é» *
feleségem vakációban is dolgoomk
A reggel hűvös, egészen hűvös. A veletlenek. Itt-ott kukorica senyved a Az intézet konviktusát én vezetem,
kolozsvári állomás helyiségeiben munkálatlan földben. Fát, állatot, em- ami — a mai beszerzési viszonyok kő(A Détmagyaroiszág munkatársától)
most
söpörnek, por, mindenütt por és bert keresek a közelben és a mesz- zött — elképpesztő terhet és gond*-'
Jelentettük, hogy a rendőrségi palota
füst.
Keservesebb
látvány nincs, mint szes égben. nincs és nincs. Mit esi jelent, mert költségkereteink is
befejezéséhez közeledő építkezésénél
nálnak, miből élnek itt az emberek? sen mérsékeltek... '
hétfőn délelőtt halálos kimenetelű bal- egy nagy állomás épülete hajnalban.
Kétségbeejtő. Amilyen a vidék, olyan
Valahogy
ugy
néz
ki,
mint
egy
hazaBeszélgetésbe kezdünk és lassanesettörtént: C s ö n g á d i Ágoston 59
a falu. A tüzö déli napban benne ér- lassan felmelegszenek velem szembe®felé
ténfergő
lump,
aki
az
egyik
utcaesztendős napszámosra ráesett a tégzem
a
vidék
szörnyű
tehetetlenségét,
bamba
Észre se vesszük, hogy a »koHéí*
IsszáHitó lift és olyan súlyos sérü- sarkon megáll és belepislog
akaratlanságát, dologtalanságát. A táj úrból* Te lett és egy félóra muW*
léseket okozott, hogy a szerencsétlen arccal a melengető fényű hajnali napés lakói egymásra kölcsönösen hatot- ugy beszélgetünk a dolgokról, mintha
ember a közkórházban, ahová a men- ba. Már beszállás van. Az első fül
tak, ha nem mással, hát a kölcsönös régi barátok lettünk volna. Bende Vil'
tők szállították, hétfőn a kora délutáni kében, ahova benyitok, már ül egy
ur. Amikor jobban megnézzük egy- sivársággal és tehetetlenséggel. En- mos az egyetemet Kolozsvárt végezi®
órákban kiszenvedett.
v
mást, rájövünk; hiszen mi ismerősök nek a tájnak nincs lelke! A magyar
Az emberhaiállai végződő építke- vagyunk. Honnan? Micsoda kérdés? alföldön is vannak keserves vidékek, és mint erdélyi ismeri, nagyon is '
nieri
földje
súlyos
és
nem
mindennap'
zési baleset ügyében azonnal megin- Szegedről. Itt az egész világ Szeged, de mindenütt ott látod az emberi kéz
problémáit. Nem védi népét, nem me*
dult a rendőri vizsgálat, A helyszínén
Szeged, Szeged. Még a vonat is. Be- nek a természet hatalmával is szem- tegeti, hibáit tán jobban ismeri, mi"'
kihallgatták az eset szemtanúit, tobeszálló
jóakaratú
nyomát,
de
itt..
A
szélgetésbe kezdünk. Miről? Erdélyj erényeit. Beszélgetésünk során olya*
vábbá az építkezés vezetőit. Egyes
húszéves erdélyi oláh uralom, ha faj- mélységeket pillantok meg, anv*l?
ről,
embereiről.
Elszomorodva
hallgaszemtanuk szcrinl a szerencsétlenség
testvéreit nem emelte ki ebből az eíugy történt, hogy két téglával megra- tom. A beszélgetés során olyan prob- képpesztő elmaradottságból, talán ép- megdöbbent... Szavain át Erdély sző)
hozzám és a végek, elhagyott, leni*;
lémák
vetődnek
fel,
melyeket
nem
tőkott talicskát húzattak fel a motorra
.pen az elesett székely népnek nyújtott radt, szegény magyarja. Erdélv egy'*
le
hallottam
először
és
nem
is
utoljáró felvonón, amikor az anyasok bevolna kezet? Ahogy' Szászrégen felé
rakásával foglalatoskodó Csongrádi jára. Nem lennék igazságos, ha ebből, közeledünk, a vidék kulturáltabb lesz. legszebb helyéről helyezték ide. ®®
igoston ruhája beleakadt a felvonó vagy a már előbb hallott beszélgeté- (A házak mögött már kertek is van- jött. mert tudta, hogy jönnie kell, ne*
egyik kiálló vasalkatrészéhe és mnffá- sekből egv összegező véleményt von- n a k . . . Hiába, az emberi kéz is alakít- az 'áthelyezés*, hanem a rendeltetés
miatt. Igazi nevelői lélek, aki fajtáié]
v«l rántotta a munkást. Mások ugy ad- nék le a magam és mások számára. Egy ja a tájat..,
•
nvomortiságáért szereti igazán. P
ják elő a történteket, hogy Csongrádi bizonyos. Az erdélyi és az anyaorszá•
ezen
a vidéken csak a magyar nevelés
gi
magyar
lélek
közé
valaki,
vagy
vamég a liften tartózkodott, amikor az
megindult és csak akkor ugrott le ró- lami odaállt választónak. Erről nem C zászrégjentőt Gyergyósaentmiklósig áldozatos végbeli katonái segíthet*
nek... Nevelni, nevelni és nevein'
la, amikor az már majdnem két méter beszélünk, de mindenki tud róla. Köl- ^
a vidék nem nyújt semmi különökell
ezt a népet... Közben megtudom,
csönös
csalódás
árnyéka
tán?
De
lemagasságban járt. Tény az, hogy a lift
set... A piroscserepes fehér falu széhet ma ilyesmiről szó? Ma, amikor kely házak a kékre meszelt házak tö- hogy az intézetet csak 1912-ben építetnem szakad' le. hanem leengedték.
csak a legteljesebb összefogással, ön- megében ugy világítanak, mint magá- te a magyar állam. Régen is sok' tanítványa volt és ma is színmagyar
Az építésvezetőség véleménye sze- zetlenséggel és a legigazabb lemon- nos lámpás az éjszakában.
növendéke 100-on felül v a n . . . Mi let1
rint a szerencsétlenséget Csongrádi dással vethetjük meg lábunkat az
Kilenc
órai
ut
után
megérkeztem
volna,
ha 30 évvel azelőtt építik' j*
Ágoston saját vigyázatlansága okoz- egyetlen biztos hazai talajba. Nem ad
ta, a rendőrség azonban a vizsgálat hatunk eléggé hálát az Egek Urának, Gyergyószentmiklősra. Csalódásom el- magyar lélek" végvárát, itt is és már
eddigi adataival nem látta beigazolt- hogy hazánktól messze fordult a nem- ső benyomásait le sem tudom irni Kis sutt is. ahol végzetesen szükség le**
nak ezt a állítást. A halálos sérülés zeteket tipró harc és nem lehetünk, hegyvidéki városra vártam és egy volna rá? A hatást fel se lehetne mérnagy, elhagyatott, szegény falut ta- ni, mely bekövetkezett volna. Gondolközvetlen okozója ugyanis nem az sohasem lehetünk hálásak
eléggé
volt, hogy a ruhája beléakadt a felvo- azoknak, akik ma életüket adják éle- láltam. Barátom se várt az állomá- junk csak a szegedi gimnáziumok mint
nóba, sem pedig az, hogy leugrott ró- tünkért. .. Ahogy útitársam beszél, son, ahogy megígérte .., Ez mégin- délvidéki magyar szellemi végvárak
la, hanem az, hogy a lift teljes sulyá szinte alig hallom. Tapasztalatból kább elkedvetlenített. Egy konflisra munkájára . Más lett volna a nép é?
val rájazuhant. Ezért* pedig a rendőr- mondja kétségtelen, mind amit mond, fölkéredzkedtem > negyedik* utasnak más a vidék . . .
ség megállapítása szerint annyival is egy ember igy láta a dolgokat, de én és nekivágtunk a »városnak*. Amerre
Aztán megint a Beszerzési gondok-;
megyük, a legteljesebb rendezetlenség
inkább felelősséggel tartozik valaki, mégis, másképpen akarom látni..
ra terelődik a beszéd.,. A szegéé'
benyomását
kelti
bennem
a
>városc
..
mert mielőtt a súlyos teherrel megraApahida, Alsózsuk. Bonchida, Sza- Útközben találkozom gverigyóivá ved árakat hallva, elcsodálkoznak, hát
kott lift megindult visszafelé, maga
rnosujvár, Rés... Ahogy ki-ki nézek lett barátommal és a Korona-szál ló- még ilyen olcsóság is van ma a
Csongrádi, de a közelben tartózkodó
az ablakon, a hegyi levegő lélekfris- nál kikötünk. A barátommal baj van lágon! (Szinte félek ez utóbbi soroka'
többi munkások is kiáltásaikkal fiNősül. Minek okából pár perc múlva leirni, mórt még a szegedi eladók é®
gyelmeztették a lift kezelőjét, hogy sitő jószaga csap meg
•Székely föld
magamra liagy, mondván, hogy 8 óra viszonteladók felcsapják az áraikat!)
haj van, vigyázzon.
A legmeglepőbb, amit hallok, fát
Mindig zöld,
felé visszajön. — Visszajösz ám, ha
Gyergyószentmiklóson nem lehet kapHazám ott,
Megállapították, hogy az építési
itt találsz, gondolom magamban. Ropni s ha igen, olyan árért, ami megÜ'
Szivem ott,«
vállalkozók M o l n á r Pál gépészt alpant mehetnékem támad. Átöltözöm s zethetetlen. A gimnázium és az interkalmazták liftkezelőként, a szerencsétVáltozatos vidék, távoli, magasabb elindulok felfedező útra. A főtéten nátus kályhái még az első világhábo
lenség pillanatában azonban nem ő,
hegyek körvonalaival. Erre, Ovár jobbra-balra csellengek . . . Céltalanul. ru előtti időiből valók, inkább széft
hanem egy B e n d a Ferenc
nevü
Itt-is ott-is bekukkantok egy üzletbe,
munkás tartózkodott a felvonó motor- környékén pihent meg a hét vezér, itt mely üres. végtelenül üres. A főtéren mint fafütésre alkalmasak s már *
kiáltották,
a
hagyományok
szerint,
is képzelem, hogy micsoda vacogj
ja mellett. Molnár Pál azt vallotta,
egy-egy városi »elökelőség« grasszál
hogy Bcndát ő betanította a lift keze- örömükben, Szvatopluk meghódolásá- kikenten, kifenten. A sarkokon és az van itt, ha egy csúf napon a gyergy*
lésére és értett is ahhoz, a rendőrség nak hallatára. Deust, amelyből aztán üzletek előtt piszkos, rongyos hegyi havasokból lezudul a tél. Szenet azo®'
ban, itt ezen a vidéken cukorért
azonban most tovább folytatja a nyo- Dés lett volna...(?)
lábatlankodnak.
Feltűnő, lehetne kapni!
Közeledünk Szeretfalvákoz. Jegye cigányok
mozást abban az irányban, hogy Benhogy milyen' sok vau belőlük. Vagy
ria jogosult volt-e a feltétlenül szak- ket osztogatnak az autóbuszra, jobban
Lassan egészen Beesteledik". Nyoj®
csak ma van igy? Az egyik utca vémondva:
sorszámot.
Autóbuszra
jegyet
értelmet igénylő liftkezelői munka elóra is elmúlt. Indulnék vissza száll®'
gén
két
emeletes
ház
ékeskedik.
Olyan
kapni
nagyszerencse.
Az
alábbiakban
végzésére. Ugyancsak a nyomozás fog
somra, de Bendéné nagyságos asszort
jo tisztázni azt is hogy felelőssé te- mindjárt kitűnik, hogy miért. Szeret- gininázium-félének' látszik. "Arra veolyan szívesen és olyan kedvesen ma"
szem
utam,
Csakugyan
az.
Közelebbte
lvától
a
székely
körvasul
Szászréhetők-e az építési vállalkozók a szerencsétlenségért és nem mulasztot- gen állomásáig vonatösszeköttetésünk ről nézve elég otromba épület. Építő- raszta! egy kis egyszerű vacsorái'®
ták-e el a szükséges preventív óvóin- nincs, ezért az 52 km-cs utat a je valami agyafúrt stilust erőszakolt .hogy nem utasíthatom vissza. A r®'
7
tézkedések megtételét, amire az épit MA VAUT autóbuszain keli megten- rá. Nem tetszik, határozottan nem csora >egy kis hazaiból* áll, tea, $ f.
lonna,
vaj,
paprika,
méz.
H
a
z
a
i
b
ó
lBemegyek
az
épületbe.
Bent
a
sivárkfzésnél. mint >veszélyes«-nek minő- nünk. Mármost, akinek autóbuszra nem
sülő üzemnél fokozott mértékben szük- jut ülőhely, kénytelen teherkocsira ság és o pusztulás képe fogad, A mi Bizony sok tanárnál, ha nem lenne
épülete jut édes szülők édes hazaija, az asztali
szállni, ami bizony keserves utazás. szegedi gimnáziumunk
ség van.
Magam ugyan nem próbáltam, de lát- eszembe, mely mindig olyan, mintha aligha kerülhetne efféle pompás
Benda Ferencről
megállapították, tam a szenvedő, keserves arcokat az skatulyából húzták volna ki. Micsoda del. Ez a vendéglátás számomra édf
bogv 30 éves és csak rövid idő óta égető naptól kihevülve és az ut po- ellentét!... Babits Mihály jut eszme- és illatos volt, mint a méz, melyet V r
tartózkodik Szegeden. Erdélyből jött rától behintve. Az a nyolc-tíz autó- ibe, akit mikor Fogarasra helyeztek nyeremre kentem.
és megszökött a román hadsereg köte- busz. mely naponként kétszer Uözle csaknem a kétségbeesésbe kergettek...
Vacsora közben volt időm a std
lékéből, Különös tekintettel erre a kedik az emiitett útvonalon, olyan port .Gyergyószentmiklós és Szeged . .. Hi- bábán is körülnézni, melynek mind'",
most kiderített adatra, dr. K a m a - csap, hogy a mi alföldi falusi poros szen azok" a tanárok, akik itt a végo- parányi részét a szeretet tette szépig
r á s Lajos rendörtanácsos, a rendőr- estéinket meg sem közelíti. Aki ezeken ;ken végzik nemzetmentő munkájukat, meleggé, kulturálttá. A már a l v ó . s ^
ség bűnügyi osztályának vezetője in- a teherkocsikon teszi meg az 52 km-es különbek, mint az egykori v'égbeli ví- peri fejlett, egészséges kis fiu kór
dokoltnak látta Benda Ferenc őrlzct- útszakaszt, azt hiszem egyhamar nem áézek". Ezeknek a végbeli vitézeknek csak meghittebbé, igazabba tette cf\
bevéfelét, minthogy a szökés veszélye
kívánkozik vissza székelyföldre. Autó. legalább is kétszerte jobb fizetést kel az otthont. Vacsora után még
fennforog,
buszon az ut nem kellemetlen. Kibír- lene adni, mert csak" igy a külsősé- szélgettiink és én az elváláskor
9
Benda Ferencet még a keddi nap ható. Viszont a vidék", kétségbeejtő. gekből is Ítélve, egv szegedi tanár szá éreztem, hogy ha erdélyi utam e®
mára
elképzelhetetlen
viszonyok
köKözvetlen
az
országutat
követő
hoszezt
a
beszélgetést
nyújtotta
volna,
folyamán átkísérték az ügyészségre,
kor is megérte volna, hogy eljöjj® '
ahol gondatlanságból okozott ember- szu oláh falvak, Ízléstelenül kék há- zött végzik nemes munkájukat.
ölés vétsége cimén folyik ellene a bűn- zaikkal, szurtos ablakaikkal, életíeA földszinten az egyik ajtón át mert sok mindent másképpen
vádi eljárás. További fogvatartása fe- lenségiikkel idegesitőek és nyomasz- hangok szűrődnek ki, mintha számol- mint Szegedről láttam és magyar ,n?
s
löl a vizsgálóbíró fog dönteni. Az épí- tóak. Kultúrának nyoma sincs. Ut nának .. Kopogtatok, benyitok
Két moruságán, elhagyatottságán át
mintha
évszázadok
óta
állna
az
elüt
v
c
m
h
e
z
^
n
ö
t
L
w
a
M
^
^
^
^
^
^
^
tési vállalkozók, továbbá S á r i Pál
fiataj, csodálkozó arc fogad... Ebben
SSpsllép és M o l n á r
Fái liftkezelő Egvetlen fa nincs a széles batárba a. a csodálkozó nézésben benne ven acyellen a felelősség tisztázására tovább S ba felbukkan valahol egy, az is
i kérdés.., »Honnei> pottyantál ide,
Inmbtslaa, mmserési k földek mű- t
folyik a nvowyzási eljárás.
miért jöttél, ki vasrv?»...

Örízetbevéteí
ű rendőrségi palota építkezésénél történt halálos
szerencsétlenség miatt

László erdélyi utijegyzetei:

Végvári vitézek
egy székely kisvárosban

£
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t kijeimtől,
gatásra í®1'
Í, hogy ily"
egy anyaorlátogatási

TANKÖNYV

az összes iskolákba beszerezhető uj és használt állapotban a
Szűkíts

k ö n y v e s b o l t b a n ,

íe.lsutós.*

93.900—1942. K. K. M. rendelet szerint az 1942. évre tankönyv árusításra kijelölt cég.
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én vezetem,
viszonyok kéét és gondét
:ink is effc''

és lassanlem szembe"'
a tkollég*
élóra multí
)król, mintha
a. BendeVit'
svárt végezi"
(agyon is
i mindennap'
ét. nem me*isineri, mi"'
során olya*
meg, amel*
Erdély szél
igy ott. iem*
Erdélv egy'k
ék ide. «*
nie kell. nem
J rendeltetés
, aki fajtáié'
igazán. 1"
gvar nevelés
ái segíthet-1
és nevelni
n megtudom,
!2-ben épitet:n is sok" taszinmagyaf
a n . . . Mi lett
itt építik «
tt is és mászükség leK
lehetne mérdna. Gondol'
áziumok min'
li végvárak
Ina a nép és
zésl gondok-1
A szegedi
koznak, há'

an ma a

óbbi soroka'
di eladók és
az áraikat')
hallok, fát
n lehet kapt, ami megfl
és az intef
6 világhábonkább szén,
k s már f
da vacogj
n a gyergyé!
Szenet azon
cukorért **
sledik". NyoV
issza szállá'
ágos asszoní
tedvesen TD?
i vacsorára
issza. A
áll, tea, sza;
Hazaiból
jem lenne 9
az asztal1"3
pompás eW
imomra édfí
melyet
időm a SZ*"
vnek mindcf
tette szépig
lár alvó,
s fiu kór
ha tette &
még ell^
iláskor "fv
i utam e»»*
a volna,
By eljöjj®'
ppen Iátok
magyar .P?.
fán át
i nép...

Ma éjjel elsötétedik a hold
korongja
A holdfogyatkozásokhoz fűződő babonák, misztikus elképzelések s a természettudományos magyarázat — Szeptember 12->n megismétlődik a holdfogyatkozás
(A Dclmagyarország
munkatársától) Ma éjszaka, illetőleg as éjszaka
hajnalbafordnlás'áuak
idején érdekes és meglehetősen ritka égi tüneményben gyönyörködhetnek a hivatásos és amatőr asztrológusok s
mindazok, akik" érdemesnek tartják
hajnalig fennmaradni, vagy Hajnali
ban feltein! egy különleges égi
színjáték kedvéért.
"Az
esemény
holdfogyatkozás lesz, mégpedig teljes Holdfogyatkozás, amelyet egész
Kösépeufópdban s igy nálunk is jól
meg lehet figyelni.

tedés 5 óra 1 pergkor következik be,
Ekkor azonban már pitymallik, de
a fogyatkozásnak ez a körülmény
különleges érdekességet ad s bizonyára sokan lesznek
kíváncsiak,
hogy milyen egy hajnalba
forduló
teljes holdfogyatkozás,
ami a legritkább jelenségek közé tartozik".

Mindezek az elmondottak azonban
egy holdfogyatkozás
lefolyását.
Sajnos, a ma éjszakai fogyatkozás csak arra az esetre érvényesek, Hogy
közvetlenül hajnalodds előtt kezdő- ha derült lesz az ég. Mert Ha felhős
dik s vége már a Hajnali világosság- lesz, le kell mondani a különleges
ra fog esni. A fogyatkozás kezdeté- asztrológiai passzióról.
Azonban kárpótlásra is nyílik ah,
nek pontos időpontja': Hajnali 4 óra
9 perc. Ekkor még sötét van s jól kalom. A holdfogyatkozás szeptember
lehet majd látni a holdkorong foko-; 12-én megismétlődik, de akkor m á r
tatos elsötétedését. A teljes elsöté- csak részleges Iesfc.

névjegy: (előkelő állású városi főtisztviselő neve állott rajta) és a következő szöveg: »Én ezzel a kesztyűvel szerencsésen megjártam az 1914—
IS. évi világháborút. Kívánom, hogy
akihez jut, hozza vissza a háborúból
magának épen és egészségesen.*
Az első napon olyan óriási anyag
gyűlt össze, hogy annak számbavétele és elrendezése legalább tél napot
vesz majd igénybe. A gyüjtőközpontokban azonnal hozzákezdtek a gyüjtőbizottságba jelentkezett tagok az összeíráshoz, ez a munka a késő éjszakai
órákban még javában folyik.
Szerdán reggel a leventekürt ismét
felharsan az utcákon, a jövendő honvédéi folytatják a gyüjést a jelen honvédéinek. Szegeden nem akadhat ember, aki kivonja magát a kötelességteljesítésnek ez alól a magasztos és
felemelő formája alóli

Minden várakozást meghalad A téli ruházati és felszerelési cikkek gyűjtése a város külterületén az
a féliruhagyiijtés
egyes gyüjtőkörzetekben az alábbi helyeken és időpontokban bonyolódik te.
első napi eredménye
L Gyűjtőkörzet: augusztus 31. és
*

"A" tudomány kétféle Holdfogyatkozást ismer: teljesét 'és részlegeset.
Magának a jelenségnek a magyaszeptember 4-ike közötti időben. Ide
rázata az, Hogy a föld a Hold 'és a
(A Délmagyar ország munkatársá- zsay-Karg György ezredes, Balogh tartoznak a balástyai, gajgouyai, őszenap közé kerül s igy árnyéka rávetól) Kedden reggel indult meg Péter és Ablaka György bizottsági széki, szatymazi, fehértói és csengélei
tődik a Koldlra, ahol elsötétedést
Szegeden is a fronton küzdő honvé- tagok s kivülök sokan mások.
kapitányság. A bármilyen címen elokoz.
Részleges
Holdfogyatkozás ]
deink téli ruhával való ellátására
Az ünnepélyre
felsorakozott le- maradt adományok gyűjtése fenti kaesetében a Holdfelületnek Bsak egy J
irányuló gyűjtés- Napokkal ezelőtt venték előtt vitéz Bertliy István ez- pitányságok területén szeptember 5-é»
részét érinti a föld árnyéfia, teljes'
falragaszok és - röpeédulák,
vala- redes lendületes deszédben méltatta történik.
holdfogyatkozáskor azonban a Ho'd
TI. Gyüjtőkörzet, Röszke, augusztus
mint sajtóközlemények hivták fel a az akoió jelentőségét és buzdította
teljesen belekerül a föld árnyékkúpSzeutmihálytelek
augusztus
közönség figyelmét erre a nagyje- a leventeifjuságot, hogy minél szebb 30-ái£
jába s mindaddig sötét marad, amíg
39-án, nagyszéksósi kapitányság aulentőségű ' akcióra.
Megállapítható, eredményt érjenek el. A katonaság
gusztus 30-tól szeptember 3-ig. Fekeki nem lép ebből az 'árnyékból. Azt
hogy a felhivásuak
megvolt az és a leventék nevében
Solymos teszéli kapitányság
(Balogh-iskola)
is kiszámították
a Csillagászok,
eredménye: Szeged város közönsége György
zászlós,
leventefőoktató
augusztus
30-tól
szeptember
3-ig. AigHogy a teljes holdfogyatkozás maxilelkesen és áldozatkészéé, tesz eleget mondott beszédet, majd a leventeze- ner- és Gyulapüspöktelep szeptember
mális időtartama 1 óra. és 38 peré
2tői 4-ig.
lehet, a részleges hald Foor atkozá -té kötelességének. Az első nap eredmé- Jnekar eljátszotta a Himnuszt, ameIII. Gyűjtőkörét. Domaszék és ZáJyet
feszes
yigyázzálásban,
áhítatnye
minden
várakozást
meghalad.
pedig legfeljebb 3 óra 18 peré. Azonkány területén augusztus 25-töl szeptal hallgattak végig a leventék.
Ez
az
eredmény
nemcsak
az
áldoban holdfogyatkozások
alkalmával
Az ünnepély után megkezdődön a tember 3-ig, Átokháza és Csórva terübizonyítéka, de dokusem válik teljesen láthatatlanná
a zatkészség
gyűjtés. A három városi körzet nnu- letén augusztus 27-től 30-ig.
IV. Gyüjtőkörzet. Várost anya terühold. Teljes holdfogyatkozáskor is mentuma egyben annak az együtt- tíenikébeu négy-néigy csoport széledt
itthoniak szét az ciőre megállapított útirány letén, szeptember 2-án és 3 ác, Alsóklzmeg lehet figyelni a pályáját, de érzésnek is, amellyel az
területén szeptember 3-átf é*
harctereken küzdő szerint. Minden csoport öt leventéből j pont
? .
a Világító fehér korongból mindösz a távoli orosz
sze egy alig látható sötét vörös folt katonáink sorsát szivükön viselik. állott egy-egy parancsnok vezetése
feitüntefétt napokon társadalmi
"" "
A nap hősei a leventék, akiknek alatt, a beosztottak közül az
marad az égen. részleges fogyatkovezetőkből
önként vállalkozó bizottsáharsány kürtjellel adta tudtára a házás idején pedig szegélye ólomsziir- fáradhatatlan ügybuzgalma ós pá- zak lakóinak, hogy itt vannak a le- gi tagok és az illetékes esküdtek ve\e szinü. A holdfogyatkozás egy- ratlan agilitása nélkül ez az ered- venték átvenni a honvédek téli meleg zetésével a leventék házról-házra járszerre,
ugyanabban az időbea jó) mény nem lett volna elérhető. A ruhával való ellátására szánt önkén- va keresik fel a lakosságot és az előre kikészítendő adományokat átvelebonyolítását tes adományokat
látható a föld mindazon pontjairól, gyűjtés ttechnikai
szik. A bizottságok minden átvett daa
leventék
vállalták
és
a
siker
biahol abban az időben a hold a horiMinden leventecsoport nyomában rabról nyugtát adnak és ezenfelül
zonyítja, hogy a leventék kezében társzekér haladt és a társzekeren laszont fölé emelkedik.
mind az adakozókról mind a nem adajó kezekben van az akció.
sacskán gyűltek, halmozódtak az ado- kozókról külön névjegyéket fektetnek
A holdfogyatkozás bár meglehetőSzeged városát szűkebb környéké-! Hiányozott holmik. Rengeteg puilover. fel.
sen ritkán fordul elő, nem tartozik vei együt
hét icorzeioe
körzetbe osztotta
Ma, szerdán a következő helyeken
net
osztotta aa!; kötött-szövött holmi, bunda, szőrmemellény és prémkucsma kerülkőzöti
a ritkább égi jelenségek közé.
.
. . Egy
.
gyűjtést irányító
leventeparancs- rá szép sorjában és mire delet haran- folytatódik a gyűjtés:
emberöltő alatt többször i . elofor ^
^ ^
Alsóváros: Bécsi-körut, Petőfi Sánn6gy körzct a
k ü U
goztak a városháza tornyában, valador-sugárut,
Szentháromság-Utca, Má(lul. Az emberiseg fantaziajat a hotil területeket
, ... , , A .,,
„ fel, _a itöbbi
auu!
öleli
három mennyi csoport kocsija
ioskadásig
elsötétedései a legősibb időktől kezd- a város belső területét foglalja ma- megtelt a honvédeknek szánt ajándé- tyás király-tér, Szent Antal-utca, Szive élénken foglalkoztatják s kü'ö gában. Az ötödik gyűjtési körzet az kokkal. Ezeket beszállították a gyüj- várványjutiea, Rákóczi-utca, Délibábutca.
nősen akkor, amikor a jelenségnek ! Alsóváros, ennek
gyüjtőközpontja tőközpontokba és délután friss lendüBelváros: Tisza Lajos-körut, Dulettel
folytatódott
tovább
a
gyűjtés.
nem
tudtak
természettudományi l'álfy-utcai
leventeotthonban van,
gonics-tér, Somogyi-utca, Apponyímag;, r.rázatot adui. egy egy holdfo- vitéz Gardy főhadnagy innen
Este 7 órakor kezdődött el a köz- utca, Oroszlán-utca, Zrinyi-utca, Széirágyatkozáshoz a babonák egész sora nyítja a munkát. A hatodik körzet pontokban a nap eredményének szám- chenyi-tér, Kossuth Lajos-sugárut álfűződött, Ha Hornt, járványokat, ár- a Belváros, Újszeged és Móraváros. bavétele, a biollsági tagok nem győz- tal bezárt terület, Torontál-tér, Felsőték listára venni a sok-sok holmit.
vizeket magyaráztak vele, földöntúli j
központja a Dugoniös téri Megállapítható, hogy az adományozott kikötősor, Temesvári-körut, Bethlenható Ima k beavatkozásának tartót Katolikus házban Solymos György ruhanenüiek nagyré.szc értékes és át- utca. Radnai-utca által bezárt teriiIák s rejtelmes, fálumsserü követ- zászlós vezetésével végzi az irányi alakítás nélkül is kitűnően felhasznál- let.
Felsöváros; Somogyitelep V.', V I ,
kezményeket kapóséit hozzá a fan- lást ós u számbavételt
A hetedik I l a t ó ' A U e z elsősorban a pulloverek- VII* VIII. utca, Sajka-utca, Hálób
ö
r
b
e
s
e
k
r
e
táziadús primitív
néptömeg.
utca, Bárka-utca, Árboc-utca, Kistikörzet a Felsőváros, ennek gyűjtő- K
^ p . i Pfntsapkákra
A természettudományok fejlődése
Gyártelep-utca, Festö-utca,
,.
„,. ,
... .
. jszőrmemellényekre, valamint a meleg sza-utca,
Timár-utoai levente- a I s ó r u h á jvra. Érdekes, hogy feltűnő
,
,
„ ...
f
azonban már kezdeti szakban meg* központja a
otthon, ahol
Szokolik hadnagy az
, mennyiségben Ajándékoztak ka- Za^a-utca,
Zsotér-utca, Csongrádiállapította a Hold
elsötétedésének akció lelke,
totóinknak " sífelszereléseket, voltak,
László-utca, Brüsszeli.
fizikai okait a ma már 'évszázadokra *
,
, r u
;
, - J a k i k rádiókészülékük felajánlásával
Gém-utca. Sándor-utca, KecsJ
előre ki van számítva másodpercnyi . Kedden reggel, mielőtt a l e v o n t o k j J J ^ ] e r ó n i ft h o n v é d c k i r á n ( l M ! á _ kémét,-utca.
eluidultak
volna
a
gyujtesre,
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Pontossággal minden egyes holdfoOrszágzászló
előtt
lélekemelő
ünne-í
i
valami
használt
holmi,
v
o
n
a
gyatkozás. Az érdeklődő laikus emA leventék természetesen minden
ber sem keres ma már
misztikus pély volt, amelyen megjelentek yiezredes, v á r o s i legcsekélyebb adományt is szabálymagyarázatot egy-egy ilyen érdekes tóz Berthy István
égi jelenségre, elfogadja
a tudomány megállapításait,
de o» se»*

mit sem változtat azon, Hogy válta- László móravaroM plébános, Bakó
református lelkész. Kanioatlan érdeklődéssel ne tioiieU« egy- Lászlő

egv pár kifogásjjirpolbao levő régi prémbélébőrkesztvüt kant:
benne egy

ÍÁ .L.W U tv 4 V » S. ;

DÉLMAGYARORSZÁG
Szerda.
1942 angusztns

k e t számára az ilyen tanfolyamok, t Erre az eszéki tanfolyamra kezamelyben megtanulnak
anyanyel- Jdetben 38 magyar gyermek iratkof zott be, de ezek közül
elköltözés
vükön irni ós olvasni. A tanfo1ya-|
mon elért eredmény több, mint ki- miatt néhányan kimaradtak. A taelégítő. A gyermekek
legnagyobb nitó hetenként kétszer két órát tar
része nem
hogy irni és
olvasni tott. A tanfolyam anyaga elsősornem tudott, de
többen még saját ban az irás ós olvasás elsajátítása
anyanyelvükön is igen gyegén be- volt, de tanultak ezenkívül a gyerszélnek. Ma már ezek a gyermekek mekek történelmet, földrajzot, terA Statisztikai
Tudósító irja~: A úgyszólván kifogástalanul
sőt
számtant is.
irnak és mészetrajzot,
Horvátországi Magyar Közművelő- olvasnak
(PEKÍl
magyarul.
dési Közösség
mind a
múltban,
mind pedig a jelenben, legfőb feladatának a magyar anyanyelvű elem i iskolai oktatás biztosítását tekinti. Legutóbb is lépéseket tett ebben az ügyben a horvát közoktatásügyi minisztériumnál.
Erről tesz
bizouyságpt a H M K K vezetőségé- Hol legyen a csatorna tiszai betorkolása? — Csergő Károty
nek a helyi
csoportokhoz intézett csongradmegyei alispán javaslata — Egységes álláspont
aiabbi körievei, amely a következőaz érdekelt törvényhatóságokban
ket tartalmazzad
(A Déimagyarország
munkatársá- legi elgondolásokban azonban mind
— Közöljük a helyi csoportok" vetól) Érdekes mozgalom kezdődött né- ezek a tervek háttérbe szorultak s ezzetőivel, hogy a közoktatásügyi mi- hány héttel ezelőtt a tiszamenti al- idöszerínt ugy áll a helyzet, hogy se
nisztériumban csak annyi magyar földi városok és törvényhatóságok Szolnok, se Csongrád, se Szeged nem
tacozatrt iskolát
kérvényezhetünk, között — amint, arrói ma hírt adott a kapja meg a tiszai betorkplást. hanem
ahány magyar tanítóról szereztünk Déimagyarország. A mozgalom szoros azt Ujkécske mellett építik ki.
tudomást.
Tekintettel arra. hogv összefüggésben van a Duna—TiszaCsongrád vármegye
tddig több, mint 30 helyitsopoft kér csatorna nagyszabású építkezési terveivel, illetve azzal a kérdéssel, hogy
magyar tagozatú iskolát, tanitá pe- hol legyen a csatorna tiszai betorkoállásfoglalása
dig csak 21 van
bejelentve, ezért lása ?
Ex • körülmény volt az, ami főleg
lehetetlen
minden
helyicsoport
A Duna—Tisza-csaforna megépíté- a délebbre fekvő Tiszavidéke közvéleilyenirányú kérésének eleget, tenni, se már több. mint egy évszázados ál- ményét megmozgatta az elmúlt hétekAz a cél vezetett bennünket, hogy landó törekvése a mindenkori kormá- ben. A mozgalom Csongrádról indult
ameuyiben lehetséges, legalább min- nyoknak, mert a két nagy folyó csa- ki, ahol a vármegye közigazgatási biden politikai járásban nyíljon ma* tornával való összekötése valahol a zottságának legutóbbi ülésén élénk érDuna—Tisza
közének közepe
táján
egy magyar
tagozat, elsősorban nagymértékben megrövidítené a ma- deklődés mellet foglalkozott ezzel a
azon helységekben,
ahol a legna- gyarországi viziutakat, megkönnyítené kérdéssel. Az ülésen dr. Csergő Károly nyugalmazott alispán, bizottsági
gyobb számban vannak tanköteles a közlekedést s az áruszállítást a Du- tag terjesztett elő határozati javaslamagyar gyermekek. A kijelölt hely nántul és a Tiszántúl között s mind- tot ebben az ügyben. Dr. Csergő Káségekuél arra is vigyáznunk kel- ezekből az előnyökből kiszámíthatóan roly határozati javaslata többek könemzetgazdasági
hasznok zött a következőket tnoudja:
lett. hogy olyan helységre kérjünk hatalmas
származnának. Napjainkban a kérdés
— Az utóbbi időben olyan lépések
magyar iskolát, ahova a kinevezenrgvik leglelkesebb propagátora és legria tanító el is akar menni. A min- tájékozottabb szakértőin dr. C s e r g ő tétettek illetékes kormányzati körökben, amelyekből joggal arra lehet köden forgalomtól
messze
félreeső Károly, Csongrád vármegye nyugalvetkeztetni, hogy a Duna—Tisza-csaközségekbe egyelőre a kisszámú ta- mazott alispánja, aki számtalan cikk- íorna megépítése most már döntő
ni lók csoportjából senkit sem küld- ben, tanulmányban, előadásban fejte- •stádiumába jutott és a csatorna a jöhetünk ki- Figyelmeztetjük a helyi- geti már egy évtized óta a Duna— vőben meg is valósul. Azt kell montiiződö danom, hogy akkor, amikor a csatorcsoportokat, hogy ez a
beosztás Tisza-csatorna megépítéséhez
hatalmas érdekeket
na epitc.se kormányzati program, mert
riem végleges, mert még a közokta1942. évre az állami költségvetésbe
tásügyi
miniszter;
jóváhagyása
Szeged, Szolnok, Csongrád külön is vétetett fel e cimen hitel és
szükséges.
a miniszterelnök oly értelmű kijelenvagy Ujkécske?
tést tett, hogy az előmunkálatokat
A következő helyicsoportok részéA csatorna megépítésének gondo- ugy kell megkezdeni és befejezni,
re kért a Horvátországi
Magyar lata az utóbbi időkben egyre jobban hogy a háború után nyomban hozzáKözművelődési
Közösség
magyar, az illetékes kormányzati tényezők ér- kezdjenek az építéshez, akkor le keli
deklődésének előterébe került s ma szögeznem azt a tényt is, bogy a Dutagozatú iskolát;
kormár véglegesnek lehet tekinteni azt na—Tisza-csatorna építése a
1. Veliki piszaniea (bjelovári já- a szándékot, hogy a lehetőségekhez mányzati program mellett Csongrád
rás), 2. Laszovac (bjelovári járás), képest a legrövidebb időn belül — ami vármegye ügye is.
3. Virovitica, 4. Krestelovac (daru- azonban így is legalább 8—10 éves
— A vármegye a csatornaépítésvári járás), 5. Podravszka Szlatina, távlatot jelent — elkészül nemcsak sel kapcsolatban már több izben inté6. Dolnyi Mihelyac, 7. í r i g , 8. Sztari Magyarország, de egész Középen rópa zett felterjesztést a kormányhoz és
számára rendkívül nagy fontossággal igényt emelt az iránt, hogy amennyiJaukovci (vinbovei járás), 9, Szremrendelkező uj viziut. Az építkezési el- ben a csatorna megépül, az a csongs/ki Csakovszki
(vukovári járás), gondolások körvonalai már bontakozr rádi betorkolással épüljön meg, mert
10. Hrv. Mitrovica, 11. Beska (hrv. nak, a pénzügyi fedezet keretének ter- ez felel meg legjobban a vármegye
kai lovci-i járás), 12- Nikinei (rumai veit is felállították s iuniusban a csa- érdekeinek.
— Most, amikor döntő stádiumba
járás), 13. Maradik (irigi járás), 14. torna első terveiben szereplő nyomvoHi'tkovci (rumai járás), 15. Satrin- nal szakértői bejárását és megvizsgá- jutott ez az ügy köztudomásra jutott,
lását már meg is kezdték Kecskemét hogy a földmivelésügyi minisztérium
ci (irigi járás), 16. Ivanovci (dja- határában.
most, már elvetve a szegedi és a szolkovói járás), 17. Opatovac (vukováA kérdés sarkalatos pontja az, noki heforkolást, elkészítette az njri járás), 18, Budakovac (viroviti- •hogv h«l lesz a csatorna dunai és ti- kéeskai betorkolás tervét is, amely
Cai járás), 19.
Grubisnopolje, 20. szai betorkolása, A két betorkolás ha- erős versenytársa Csongrád vármegye
Bedenik (bjelovári járás) és 21. Novi tározza meg ugyanis a csatorna vonu- érdekeinek. Az uj betorkolás megépílási irányát a Duna—Tisza közén s tése sokkal költségesebb és nem teszi
Gradac (virovitica! járás).
tekintettel arra, hogy a csatorna meg- lehetővé a Tiszának mint viziutnak
A m í g a horvát közoktatásügyi építése hatalmas fellendítő hatással teljes kihasználását és nem adja meg
minisztérium engedélyezi a magyar tesz környékének egész életére, érthe- a módot ahhoz, hogy a most már ha
tagozatú elemi iskolák megnyitását, tő, hogy a kérdést a legélénkebb ér- józhatóvá tenni szándékolt Fekete- és
addig
a Horvátországi
Magyar deklődés kisóri az egész vonalon. A Sebes-Köröst, továbbá ezeken keresz•tervezgetések stádiumában több meg- tül a Berettyó folyót bekapcsolják az
Közművelődési Közösség tanfolyaoldás is felmerült s ezek között kez- olcsó viziut hálózatba. Ennek a viziut
mok rendezésével
igyekszik meg- detben első helyen állott a szegedi hálózatnak a bekapcsolása szorosan
akadályozni az Írás- cs olvasás tu- betorkolás terve. Később azután kü- összefügg a csongrádi betorkolás kérdat tanság terjedését.
lönböző érdekek figyelembevétele foly- désérvcl is.
tán ez lekerült a napirendről s Szol— A vármegye
törvényhatósági
Nemrég fejeződött be a
H M K K nok, később Csongrád volt a tiszai bizottságának már a legközelebbi üléeszéki belyiösoportja gyermektan- betorkolás tervbe vett helye. A jelen- sén, szeptember hónapban részletesen
folyamáuak
záré vizsgája. A záróvizsga alkalmával
Kovács Gyula,
a bélyicsoport elnöke tartott beszéI.
det, amelyben
hangoztatta, menynyire fontosak a magyar gyerme-

Magyar tannyelvű iskolák
felállítását kérik
a horvátországi magyarok

Szeged és a Délvidék érdekei
s a Duna—Tisza-csatorna

M u r a esetére is e r v M

kell foglalkozni a csatornaépítés doT-L
gával és rá kell mutatni azokra a
döntő tényezőkre, amelyek a csongrádi betorkolás mellett szólnak.

Az érdekelt törvényhatóságok mozgalma
A csongrádi közigazgatási bizottság egyhangúlag elfogadta dr. C s e r g ő Károly határozati javaslatát s elhatározta, hogy felirattal fordul
a
kormányhoz. Ugyanekkor elhatározta
azt is, hogy hasonió állásfoglalás végett megkeresi az érdekelt társtörvényhatóságok közigazgatási bizottságait is. Megkapta a megkeresést Szeged is, ahol természetszerűleg szintén
élénk érdeklődés kiséri a csatornaépítéssel kapcsolatos összeg kérdéseket,
annál is inkább, mcrt.hiszen Szegednek
is érdeke volna, hogy a csatorna tiszai betorkolása itt, vagv legalább is
Szegedhez minél közelebb legyen. Értesülésünk szerint a csatornaépítés
•ügye legközelebb Szegeden is napirendre kerül vagv a törvényhatósági
bizottság közgyűlésén, vagy a közigazgatási bizottságban.
A. csatorna betorkolásinak kérdi*
sörei kapcsolatban mcgállapitiák.Stégeden, hogv a trianoni időkben, amikor komolyabb kereteket kezdett ölteni a csatorna megépítésére irányuló
mozgalom, a szegedi betorkolás ellen
az volt a legtöbb érv, hogv a város
közvetlenül a határon fekszik, semmiféle nemzetgazdasági érdek nem kívánja tehát, hogy Szegednél legyen a
tiszai betorkolás. Ebben az esetben
ugyanis egy célját tévesztett vaknyulvá'ny lett volna a csatorna a Szegednek sem lett volna belőle semmi hasa.
na. mertbiszen ilyen körülmények között aligha alakulhatott volna ki jelentős belföldi forgalom a csatornán. A
Páeska
visszafoglalásával
azonban
mindezekkétségtelenül
helyiálló
szempontok önmaguktól
megszűntek
s éppen az ellenkező helyzet alakult
ki: a Bácskának a fővárossal, a Dunántúllal s a Felvidék nyugati részeivel kapcsolatos forgalmát
rendkívül
nagy mértékben mrgjavifaná ez *
megoldás
s
feltétlenül
figyelmet
kell szentelnie illetékes tényezőknek
ezekre a szempontokra is és meg kell
vizsgálni azokat a körülményeket,
amelyek a esalorna
esongrádmrgyei
Woitése mellett érvelnek.

Sebesült katonák érkeznek
ma Szegedre
A Bajtársi Szolgála! kórósa
a közönséghez
(A Déimagyarország
munkatársától) Ma szerdán, sebesült katonák
érkeznek Szegedre. Ezzel kapcsolatban a hadikórház parancsnokság a
Bajtársi Szolgálat nevében a következő felhívással fordul a közönségséghez;
>Harctéri sebesültek érkeznek ma
Szegedre,
akiket
a
Zrinyi-utcai
iparosbanoneiskolában, a Mérei-utcai női
felsőkereskedelmi Iskolában, a rókusi elemi iskolában és a
Madáeh-utcai polgári fiúiskolában,
mint
a
hadikórház
átalakított
épületeiben helyeznek el. Kérjük az
összes gépkocsi, kocsi, egyéb jármüvek,
motorkerékpárok
vezetőit,
hogy különösen a Zrínyi- és Méreiutcában lassítsák le menetsebességüket, ezeken a helyeken ne tülköljenek, ne csengessenek, hanem minél kisebb
zajjal
közlekedjenek,
hogy ne zavarják hős
honvédőink
nyugalmát. A sebesültek látogatóit
is szeretettel
kérjük, mutassanak
nehéz
betegeinknek, sebesüljeinknek mosolygós, derűs arcot, ue sajnálkozással közeledjünk hozzájuk,
hanem vigasszal, bátorítással, feledtessük szenvedéseiket. Na felejt'
síik, érettünk,
miattunk feküsznek
betegágyon.*

H Í R E K
Szegedi

Osvdtti

u t m u t a t ó

A Somogyi-könyvtárban e» na
•gyrtemi könyvtárba D vasárnap ÉS
•nnepnap kivételével könyvtártról
fálat.
A Városi Múzeum i f t u svocn
nyitva
Szolgálatos gyógyszertárak. Bórhely József Tisza Lajos-kőrút 20,
Moldván Lajos Újszeged, Vedres u,
1, Sclnmzi Béla Soniogyitelep IX,
u. 489, Nagy Gy. örök. k. HaJigay Levente dr. Boldogasszony-sugárut 31,
Zakar örök. k. Máíhé Mihály Való
ria-tér 1.

István

sorslegufOárusitö,
Táboru t c a 5.
szerenccs vevői a 91363 sz. 8/8-os
sorsjeggyel 40.000 pengőt nyertek
a most folyó húzáson. Véteísorsjegyek még kaphatók.
182
— Iparosok cérna/- és enyvutalványozásai a hivatalos órák alatt szeptember 5-ig az Ipartestület hivatalában eszközöltetnek.
377

— M« kezdődik « vezetőképző taSfuyam a Nővédöben. A Szegedi Katolikus Növédö Egyesület székházában
ma, szerdán kezdődik a katolikus nőegyesületi vezetők részére rendezett
tanfolyam lelkinappal. Az elmélkedéseket dr. H a l á s z Pál kanonok, esperes-plébános, az egyesület Iclkiigazgatója tartja. Csütörtökön a "Családmentés — nemzetmentést tárgykörből
különböző előadásokat tartanak M i h a 1 o v i c s Zsigmond pápai prelátus, az Actio Cntholica országos igazgatója, Na,gv Miklós, az A. C. országos titkára, Kovács Sándor, a szegedi
Közjóléti Szövetkezet igazgatója, gróf
Pejacsevich Mária, a Szent Vince Ifjúsági Szervezetének országos elnöke
és P. Köhler Ferenc lazarista atya.
aki a karitász működéséről tájékoztatja a hallgatóságot érdekes keskenvfilm bemutatóval.

ftÉI. M A l i i A H O R S Í A C
S z e r d a , 1949 augneriua
— Hatnapos baromfitenyésztő*! tanfolyam. Budapestről jelentik: A népieg
baomfitenyésztés fejlesztése érdekében az ország egész területén az őszi
és téli hónapok folyamán 400 hatnapos
baromfitenyésztési tanfolyamot tartanak. A tanfolyamok megrendezését kérő községek forduljanak a vármegyei
gazdasági felügyelőségekhez.
(MTI)
— Agyonütötte a feleségét, aztán
felakasztotta magát, Debrecenből jelentik: L. Kovács József 33 éves tetétleni
földműves szóváltás közben kapával
agyonütötte feleségét, aki azonnal
meghalt. Utána lakása ajtajára felakasztotta magát, mire felfedezték tet
tét. nem tudtak már rajta segiteni.
(MTL

— összeégette a vasalóból kipattant
szikra. Kedden délután 4 órakor Sándorfalvára hivlák á mentőket. A Munkácsi-utca 60. számú házban Zakár
Mihályné 37 éves napsámosasszony ruhája vasalása közben a vasalóból kipattant szikrától meggyulladt, a szerencsétlen assony ijedtében futásnak
A mozik ma az országos gyász eredt, amitől a ruhája még
jobban
miatt nem tartanak előadást.
lángra kapott. Mire a jajveszékelésre
elősiető szomszédok eloltották a ru—000 —
hát. Znkárné már borzalmasan össze— Dr. Tukats Sándor főispán sza- égett. A mentők súlyos, harmadfokú
badságon. Dr. Tukats Sándor fői&pán
ési sebekkel életveszélyes állapottugusztus :W-án szabadságra utazik, ban a bőrgyógyászati klinikára szálszabadságáról október 8-án tér vissza lították
El alatt az idő alatt a főispáni foga
Kimentették a Tiszába ugrott
Jások szünetelnek.
öngyilkost. Keddre virradó éjjel ne—. Közellátási értekezlet * város- gyed 1 órakor a révkapitányság moHarkovics Szilárd nyilatkozata a gyenge rajtról
lázán. A szokásos hc-ti közellátási ér- toros őrsége hatalmas csobbanásra
es a szegedi játékosokra épitett jobb jövőről
tekezletet kedden délben tartották meg lett figyelmes. Pillanatokkal később a
i városházán dr. t u k a t s
Sándor közúti hid alatt egy élénken kapálózó r N c r a i s k e l ] m o n d a n i me nnyire táj: SzTK-val játszanak edzőmérközést a
'őispán elnökletével. Az értekezleten nőt dobott felszínre a viz. Ekkor m a r l a S Z C g e d j szurkolóknak a gyenge 1 emesvári-köruton.
A szombathelyi
i / l n M Itöbben
nt.hor.
b
iaháltoV
hhogy
l W W CffV
-„«• a
. Vvégén
í - i - azonban
K-w örült mindenki
_:r5...r.
kiabáltak,
egy rajt,
részt vettek a város közellátási ügyeit a Khidról
j mérkőzést Antay vezeti
mtéző összes hatósági szervek, akik egy nő a hidról a Tiszába vetette ma- hogy az SBTC-től sikerült elvenni az
-oOou időszerű közellátási
kérdéseket gát. A mentöőrség motorcsónakja vil- egyik pontot. A rajttal kapcsolatban
lámgyorsan
az
öngyilkos
mellett
terérdekes
nyilatkozatot
tett
Markovics
árgyalták meg
mett és á vizinientők a habokkal küz- Szilárd, a Szeged ügyvezető-elnöke, Vasárnap játszó I® a SzVSfe
— Javul a polgármester állapota. dő nőt ki akarták emelni, azonban az
aki a következőket mondta:
a Szent István napján
Megírtuk, hogy dr. P á t f y József pol- mindenképpen el akarta hárítani a
- Az az álláspontunk, hogy a Sze
gármesteren néhány nappal ezelőtt segítő kezet, úgyhogy erőszakkal kelelmaradt
vasutasbajnakí
könnyebb sebészeti műtétet hajtottak lett kihúzni a vizből. Mintogv meg- gednek a jövőt kell nézni. Lehetetlen
mérkőzését
öreg játékosokra
építeni a jövőt.
végre a közkórházban. Emiatt nem is állapitótták, hogy semmi sérülést nem
Hogy a fiatalítás zökkenővel jár, ezt
Az országos gyász miatt Szent Istjelenhetett meg a szombati tcndkivülx szenvedett, bekísérték a rendőrségre,
mindenkinek meg kell érteni. Amikor
közgyűlésen s nem utazhat fel Buda- ahol kiderült, hogy Kiss Ilonának hív- a fiatalitásra gondolunk, elsősorban ván napján — amint ismeretes — 8
pestre a Korraápyzóhelyettes temeté- ják, 20 éves napszámosleány és So- szegedieket szeretnénk a csapatban többi között elmaradt a Szegedre kisére sem. A kitűnően sikerült műiét rnogyitelepen az 1200, számú házban látni. Az MLSz-nek is az az állás- tűzött SzVSE—Testvériség vasulasbajtitán a polgármester egészségi állapo- lakik. Öngyilkosságának okáról nem pontja. hogy a szegedi csapatban sze- noki mérkőzés is. György László, 8
tában gyors javulás állott be, dcegye, akart felvilágosítást adni és egyre gedi játékosok futballozzanak és ne SzVSE uj intézője kedden közölte,
lőre még nem hagyhatja el a kórhá- azt hangotalta, hogy hiába mentették budapestiek, akik nem tudnak társaik- hogy a MAV Liga rendelkezése érzat. A városi ügyek iránt azonban meg, újra öngyilkos lesz, mert meg kal együtt edzeni, ezáltal nincsen meg telmében vasárnap kell lejátszani 8
élénken érdeklődik, állandó telefon- akar halni. A makacs öngyilkost a a kellő összhang közöttük a pályán. meccset a Testvériség ellen. A mérkőzés délután fél 4 órakor kezdődik a
összeköttetésben van hivatalával s a rendőrség saját érdekében
őrizetbe Erre a legjobb példa volt az SBTC el- Vasutas-stadionban, hogy a vendégeik
napi postát is kiviszik hozzá a kór- vette.
leni mérkőzésen a kivételes képességű még az esti gyorssal hazautazhassaházba Kedden dclben dr. T u k a t s
Kisnek a "felborulása®. Tehetséges, el- nak.
Szülők, diákok figyelmébe. Csak ismerten Jő futballistákkal akarjuk póSándor főispán látogatta meg a polA SzVSE vezetőségében egyébként
tudjuk tolni az eltávozottakat. Ez a cél vezegármestert dr. K a t o n a István ta- az előjegyzett tankönyveket
nácsnok térsaságában. Értesülésünk biztosítani (használt és uj állapotban tett bennünket akkor, amikor Vöröst lehangoltságot okozott a váratlan szaszerint néhány nap muva teljesen fel- is). Kérjük — saját érdekében — a leszerződtettük. Vörös még nem tudja badkai kupavereség, amelyről ezeket
mielőbbi
előjegyzését, pótolni Toldit, de az övé a jövő. Köz- mondta Berkessy Elemér edző:
gyógyultán hagyhatja el a polgár- tankönyvek
Nagyon bánt a vereség, a t egmegvásárlását.
Szűkíts
könyvesbolt vetlen védelmünk tökéletesen bevált.
mester a kórházat.
azonban azokat bánthatja,
" Kölcsey-utca 1.
347 yetlen védelmünk tökéletesen bevált. j o b b a n
mert Aknavőlgyi teljesen feledtetni! ^ j k nnem látták a mérkőzést. -Szeren_ A TISZA VTZALLASA. A szeMegfiatalította a lovat a jártat,
gedi rendőrség révkapitánysága je- levélen, tizenötnapi fogházra büntet- tudja Tóthot. Dóra pedig máris jobb. csére egészen jó ifjúsági gárdával
mint Szabó. Mindezeken felül a leg- rendelkezünk; a fiatalokban lesz szív
lentése szerint a Tisza vízállása ték. Keller József csongrádi földműfontosabb az, hogy a közvetlen védeaugusztus 25-én reggel 7 órakor ves a tavasszal eladta a lovát három- lem átlagkora: 21 év. Baráti és La- és akarás, hogy az együttes felbillent
mérlpgét egyensúlyba hozza. Elismehőmérsékete 23 fok, a levegő száz pengőért Deák Mátyás nevű föl- kat fix pont a fedezetsorban, bár La- rem, hogy szégyen ez a vereség, de
dijének. A vevőnek feltűnt, hogy
a katon egyelőre még látszik az edzés^ én sajnos, még gondolatban sem futhőmérséklete J» fok Celaina volt
járlatlevélen a ló születési adataként hiány. A jobb fedezetposztra Bognár hatok oda, hogy a mai játékosede he— Elkészült a szegedi huszáremlék- feltüntetett 1924-es érvszámot elütő az elsőszámú jelölt. A csatársor Báló
lyet futballozzam...
mn terve. Megírta a Délmagyaror- szinü tintával irták. Gyanút fogott és —Harangozó, Vörös—Nagy szárnnyal
Kedden edzés volt a Vasutas-staszág, hogy a szegedi huszárok vi.ag- csakhamar kiderült, hogy a hivatalos fog szerepelni és rövidesen megoldást
hiborus hősi cselekedeteinek megörö- papiron eredetileg 1924 volt a szül©-, nyer a középcsatár kérdése Is. Itt szá- dionban.
kítésére bizottság alakult, amely elha- tési év, ezt hamisította meg kezdetle- mításba jön Korányi II., de ezzel a
tározta, hogy a Tisza Lajos-kőrntnak ges módon az élelmes ember, aki ezen poszttal kapcsolatban nagy terveink
Y Vidéki birkozóbajnoki verseny
az Ítélőtábla előtti parktükrében he- az átlátszó módon akarta az eladó lo- vannak. Szeretnénk megszerezni az Nagyváradon. Gaál Sándor, az MBSz
lyeri el az emlékművet. Az emlekmu vat három évvel fiatalabbnak feltün- SzTK tehetséges Kafcusziját, ha pedig déli kerületének ügyvezetője közölte,
másfélszeres életnagyságú lovas hu- tetni a valóságnál. Deák Mátyás be- őt nem lehet (tekintélyes lelépési di- hogy az országos vidéki birkozóbajsaárszobor lesz, amelynek terveit és csapva érezte magát, hogy 21' éves lo- jat kérnek érte), akkor az egyik kör- noki versenyt október 11-én Nagyvárészletes leírását most kapta meg a vat 18 évesként sózott rá a szomszéd, nyéki csapat játékosát igyekszünk radon rendezik meg.
város hatósága. A 'áros a terveket f«l ; S jelentette érte. A törvényszék megszerezni. Egyszóval: nem lesz semX Szegedi sikerek a magyaróvári
felküldi megvizsgálás végett ez or- Rónay-tanácsa közokirathamisitás vét- mi baj a csapat körül, de türelem, tü- kerékpárversenyen. A Magyaróváron
szágos Irodalmi és Művészeti Tanács- ségében találta bűnösnek Keller Jó- relem és türelem kell elsősorban hoz- megrendezett olimpiai számokból álhoz s a tanács véleményének megér- zsefet s ezért 15 napi fogházbüntetést zá; a kezdeti félsiker nem kedvetlen!! ló kerékpárospályaversenyen jól szekezte után dönt véglegesen az elhelye- szabott ki rá. Dr Komlóssy Albert el bennünket és azt ' Hiszem azokat repeltek a SzVSE tagjai. A repülőzésről és a felavatás időpontjáról
ügvész súlyosbításért fellebbezett, igy sem, akik mindig bizakodással néznek versenyen Hódy második, Joachim
az együttes működése elé.
az Ítélet nem jogerős.
harmadik lett. A csapatversenyben
A Szeged egy ponttal a birtokában szintén a második helyen végzett a déS, flréf Kató M. Kir. Liszt Férem
már a legközelebbi bajnoki küzdelem- li kerület. Az 1000 méteres versenyen
Zeneművészeti Főiskolát végzett
re készülődött kedden, a Temesvári- hatodik helyre futott be Hódy, nyolok'evp'es zenepedagógus a
A Szegedi Izraelita Hitközség az ima- körúti sporttelepen Pataky Sándor ed- cadikra Jonehini. Ez volt az olimpiai
>/.ékek bérbeadását augusztus 26án, ző vezetésével. Nehéz mérkőzés és fá- számokból álló verseny második for->
rasztó utazás előtt áll a csapat: va- dulója és Hódy még tartja első helyét
szerdán kezdi meg. A régi bérlők elő.
sárnap Szombathelyen, az
oszlály a repülőfutamban.
jogát szeptember 6-án, vasárnap déli
kell összeX Szegeden rendezik meg a vidéld
12 óráig tartja fenn Uj bőrülésekre újoncával, a Haladással
2énvbejelentések a jegyzői irodában mérnie erejét. Az ellenfél az a csapat sulyemelőbnjnokságokat Az országos
sulyemelöbajnoki
versenyt
'Margit-utca 20, L) szeptember 6-ig lesz, amelvik" vasárnap kétvállra fek- vidéki
tanítást a növendék otthonéban sze 9A piros- szeptember 20-án bonvolitiák le Sze1-én megkezdi. Jelentkezés: 9—11-iS! «« adandók be. A föünnepi iítentisztele- tette a bajnok Csepelt.
100'fehérek
c-rvébként csütörtökön az geden. a SzVSE rendézósebeu
1-3-lg Diák Ferenc-ii. 85/a. Tel 48.98. írkre wak jegavel lebet belénni
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A bajnokverő Haladással játszik vasárnap
a Szeged Szombathe'yen

MtaszeKmeadisi hirdetmény
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I) P L AJ A ti r A I I O B s 7. A F Vojvodina volt kapusa, aki jelenleg a
Szerda.
1942 aneusztns 26. SzEAC igazolt játékosa, a Szegedhez 3 holdas n ölenkint 3
P. Dorozsmai ntnál 3
kerül. Szerémiért egyébként a Vas- ezer n. öl 4 nencő ölenutas és az SzTK is verseng. A vezető- kint. Szegedhez
közel
Kövecs László (SzEAC) oláirto ség derülátó és bízik abban, hogy ide- miiutnál 7 holdas szén
gyümölcsös tanvával 28
igazo'ólopját a Szegedhez, jében együtt lesz a játékosgárda, ezer
P. Szegedhez köamely a Szegedhez méltó szereplést
a vezetőség tovább tárgyal
zel 7 hold bánáti szánbiztosítani tudja.
tóföld ió
tanvaénületjátékosokká!
—oOo—
te| miiutnál 20.000
P.
Markovics Szilárd, a Szeged ügyX Szegedi fiatalok vidéken. Amig 10 holdas városi hérvezető-elnöke és Pataky Sándor edző a szegedi egyesületek
azon fáradoz- földes szántó és szöllőkisnaponta folytat
tárgyalásokat
fut- nak, hogy minél jobb anyagot bizto- hirtok tanvával
vasulálojnásnál 6500 P.
ballistákkal akiket részben, mint hi- sítsanak csapatuknak és minél inkább 6 holdas szöltő birtok
vatásos, részben, mint amatőrkitbat- szegedieket
szerepeltessenek,
addig tanvával
kisvasntnál
hstákat az egyesület részére megakar- néhány szegedi játékos a vándorbotot 20090 P 17 hold szánnak szerezni. Így sikerült már Éne- készül a kezébe venni, sőt van olyan tó és szöllöhirfok jó lakest visszahozni a
piros-fehérekhez is, aki már eltávozott. Így elmegy Sze- kó- és gazdasási épületekkel
Felsötanván
rs megállapodni. Kovács Lászlóval, a ged rö Hernádi, az ifjúsági futball
SfcEAC többszörös válogatott csatárá- egyik legnagyobb ígérete, akinek
uj 65.000 P. 20 hold szánval, aki már alá is irta az igazolóla- állomáshelye Újvidék lesz, a Móravá- tóbirtok sryümölesössel
pot. Most már csak a TFSK, illetve ros Kónyája pedig az egyik vidéki NB ió tanvaéniiletekkel Fel
sőtanván 45 000 P. 103
a SzEAC kiadatása van hátra. Bár te- III. osztályú együttes felé orientáló- hold szántó birtok 4
kintélyes lelépési dijat kér az SzTK dik.
szobás tanyával és sok
Kakusziért. a Szeged még nem adta
X Toldi hat hétig nem játszhat. gazd.
épületekkel 18B
Tel a reményt, hogv a kiváló futbal- Toldi Géza. a Szeged volt játékosa, ezer P
Ezen
bírtok
listát megszerezze. Flogv a Szeged ve- aki vasárnap szerepelt
visszatérése hérbe is kapható! 120
zetősége komolyan gondol erősítésre, óta elsőizhen a Ferencvárosban, ko- hold bánáti szántó nrt
bizonyítja az a tény, hogy kedden az? moly sérült. A Szolnok elleni mérkő- lakéházzal eazd. épükúttal
egyik funkcionárius Budapestre uta-1 zésen húzódást szenvedett a térdéhen letekkel. ártéri
rott — játékosokért. Szó van arról is, ugy, hogy gipszbe kell tenni a lábát pvinoo P. Atkaimi vételek!
hnwv SzemakoysSzeuémi. az újvidéki és legalább hat hétig nem játszhat.

SZÍNHÁZ
Kiadták a színigazgatói
engedélyeket
A hivatalos lap keddi száma közli,
hogy kik kapták
meg a vidéki színig /.galoi engedélyeket. Szeged, Kispest és Szolnok vítez Bánky Róbert keA'be került, Beleznai Unger
István
Debrecen, Éger es Sátoraljaújhely városokat kapta, Fqldessy Géza Miskolcon, Marosvásárhelyen és Nyiregybá«un fog szerepeiül, rétalapi liiatky
LasZió Pécs, Baja, Kaposvár és Mo•íacs területen játszik, vitéz Jakabüy
Dezső Szatmárnémeti, Ungvár, Máram i Kissziget és Nagybánya közönséget
fogja szórakoztatni, Kőrössy
Zoitan
Kassán és Újpesten szerepel, Kőszegi
(rcza kapta Szabadkái, Újvidékei Zentat és Zonibort, Putnik Báliul Nagy1
á radot, Hódmezővásárhelyt és Gyulát, Szűcs László pedig Székesfehérvart, Sopront, Nagykanizsái Veszprémet és Ceglédet.
Ezenkívül kisebb-nagyobb
körzetekkel szinigazgatási engedélyt kapott
Balogh Lásló, Galetta Ferenc, Hámori Aladár, Károlyi János, Krénier Ferenc, Nádssi Neth József, Szabó HanVya Márton, Szalav Károly. Thuróczy
Gyula, Tóvárv Tóbiás
Pál,
Vertes
Károly, vitéz Zemplényi Zoltán, Antal
Lajos, Batlván Kálmán, Cser József,
Jody Károlv, Néverv László, llomokay Pál, aki Budapest és Kolozsvár
kivételével az egész ország területén
— cgv-egy helyen legfeljebb 12 napi
időtartamra — kamarajátekszerü elő'•l-ísnkat tarthat.

TŐZSDE
Budapesti értc^tözsriezárlat Kedden tovább
folytatódott a szilárd
irányzat és a? élénk kereslet a budapesti értéktőzsdén. A nagyfokú árohiánv miatt már a megnyitás során
magas árjegyzések alakultak
ki. A
részvények iránti érdeklődés még fokozottabb mértékben nyilvánult meg,
mint az előző tőzsdenapon. Az áremelkedések a hétfői színvonalon mozogtak. A tőzsde szilárd irányzattal
zárolt.
Zürichi devizazárlat.
Páris . 9.58,
London 17.30. Newyork 431.—, Brüszszel (19.25, Milánó 22.66 egvnegved.
Berlin 172.55, Szófia 5.40. Bukarest
2.75, Madrid 40. Amszterdam 229.50,
Lisszabon 17.875, Stockholm 102.66 %.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11 45—11.75. lej
19-5—2.05. lira 17.40-17.90. svájci fr.
79 60—80 60, svéd kor. 81.70-82.70.
A gabonapiacon változatlanok az
árak. A forgalom csekély volt.
A budapesti gabonatőzsde hivatalos
árjegyzése. Buza 81 kg-on felül 31.50.
80 kg-on felül 31.—, 78 kg-os 30— P.
Bozs szokvány 71 kg-os 28,—, kétszeres 28.—. Takarmánvárpa 55 kg; Budapest 24.50. Szeged 24.30. / a b 41
kg-os: Budapest 25.50. Szeged 26.50,
tengeri csöves 17.10, szemes 22.16
Gsikágdi termény tőzsdezárlat. Buza
tartott. Szept. 117.5, riec. 120 háromnyolcad, máj. 1.24.25—fél. Tengeri tartott. Szept. 83 egynvolcad. dec. 85 hétnvolcad, máj. 90 egvnyolead. Rozs
alig tartott. Szept. 61 háromnyolcad,
dec. 65 ötnyolcad, máj. 71 háromnyolcad

A P R Ó H I R D E T É S E K
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Háztelek
gyümölcsfákl a l Felsőváros 3000 P.
Háztelek Földmives utcán 4600 P. Háztelek
alsóvárosi
állomásnál
H—14.000-ig.
Adómentes családi ház
uteaIrontos kSrutnál 17.500.
Adómentes
n»ag»stöldszintes családi ház 2
szobás, fürdőszobás 28
ezer V Adómentes magasföldszinté*
családi
háromszobás, fürdőszo-

bás 30.000
P.
Adó.
mentes emeletes
bérház 3 szobás kbnifortos lakásokkal 60.000 P
Adómentes
emeletes
hérház 2 szobás komfortos
lakásokkal
80
ezer P. Adómentes em.
üzletes sarokbérház 3
szobás komfortos lakásokkal fő uton 40.000 P.
Adómentes emeletes üzletes bérház, komfortos
lakásokkal, szép kerttel. egyetem közelében
115.000 P.
Adómentes,
háromemeletes
bérház
komfortos
lakásokkal
Belvárosban 200.060 P.
Földszinté* ház 2x2 szo
bás lakás és fü«sz«h;iiztéttel Verttel 16 000 P.
Fmeletos. üzletes
ház
Róknsnn ió forcralmn

füszerűzlet és négv lakással 28.000 P. üzletes ház r í r i jóforcalmn vendéglővel kerttel
főúton 45.000 P Emeletes. üzletes ház
fő
nton, füszerkereskedés,
fa kereskedéssel, fürdőszobás lakással
38.000
P.Belvárosí. ejpeiletes
bérház 2. 51, 4 szobád
komfortos
lakásokkal
90.000
P.
Belvárosi
najry hérház 7x1 és 2
szobás, fürdőszobás lakásokkal 60.000 .P Belvárosi narv üzletes bér
ház
komfortos
lakásokkal 700 000 P
UP
ssfysdi kertes villák 2,
3. 4 szobás fürdőszobás
lakásokkal
nacv
választékban.
paprikafftldek nasrvfeketén 1 és

MUNKAKÖZVETÍTÉS:
Munkát
kaphatnak
a
Hatósági Munkaközvetítő utján. — Férfiak:
2 kovács helvben
és
vidéken, 2 sodronvfonó
vidéken, 1 szitarosfakészitő vidéken. 2 bádogos helyben.
I villanyszerelő helyben, 1
kályhás helyben, 1 szalagfiirészmunkás
helvben, 20 asztalos helvben
és vidéken. 20 kőműves
vidéken, 20 ács
vidéken. | kádár helyben,
1 bognár vidéken.
2
szabó helvben és vidéken. 3 cipész
helvben
és vidéken. 1 betűszedő
helyben, 10 napszámos
helyben, 2 ánoló helyben. 8 kifutó
helvben
(16 évigl. 1 kocsis helyben. 1 gazdasági mindenes helvben. — Nők:
1 kalaposnő
helvben.
1 fodrász.nő helyben. 1
napszámosnő
helvben.
10 mindenes helyben. 4
mindenes főzőnő hely.
hon. 8 heiárónŐ helvben. — Tanonchetvek:
1 asztalos helvben. 2
timár helvben. t cukrász helvben, I szohafestő Imlvben, t kárpitos helvben.

Kifutófiú felvétetik —
Klonkai pék.
Kossuth
Lajos sugárut 65.
Egy megbízható hivölány' elhelyezkedne el-'
sejére a délutáni órákra. akár munkára vagy
gyermek mellé.
Cím:
Fekete-sás utca 15,
1
em. 6.
Lehetőleg
gyors- é*
gépírni tudó
IRODAt
MUNKAERŐKET
jó fizetéssel felveszünk
Jelentkezni: 510-11 telefonon déli 12—1 között.
KÉT
KOCSIS
elsejére jó
fizetéssel
FELVÉTETIK
Petőfi sugárut 84.
875

SlFYffét

Eladó: bőrgarnitúra, fehér lakk-csiszolt
egyágyas lányszoba,
egv
fotel áigy, égy
fehérre
zománcozott ágy és keményfa szekrény. Egy
modern ebédlő
bútor.
Egy pólya asztal. MegF. M. ingatlanirodában.
tekinthető 2—fél 3 köHorthy M. n, 8. (Kulzött Dugonics tér 11',
Stopooltassa
ruháit
a
túrpalotánál!
• Rudapes'i* kéZrnű«zö-, III. 16.
vőnél
Eredeti
trvári
fivegaj*
beszövések. Üzlet: Há- Szárnyas- és
H sörkerttel szembem tők, ablakok eladók. —
Vasassz.enpéter u. 15b.
Telefonszám 22-65.
Szépen bútorozott szoba teljes ellátással kiElegáns olasz
HÖLGYadó. Bocskai utca 4. L
FODRARZNOT
emelet
FELVESZ
érkeztek ltácz-cipőszaTiszta bútorozott szoRZANTAT
ba 2
személynek
is Dugonics tér 11. Tel: ton, Kölcsey-utca 7.
azonna kiadó. Koroná- WZ
379
"ISTI
idra 10.
ZONGORAVÁSÁRLÁS
Komolv. rendes
BIZALOM
20 ÉVEN
FELÜLT
dolga, tehát csak szakLEÁNYT
üzletben
vásároljon.
két kis gyermek mellé Nagy választék, eladás
4 SZOBA
t-re
fel- vétel csere. Engei r,nnhallos, I. em. modern szeptember
főúri lakás a belváros- vesz dr. Ráeskav. Mar- gorakészitőnél Horváth
Mihálv utca 9. Hangoban bérbeadó okt. l-re. git ntea 12, délelőtt 8.
369 lásokat,
javításokat
Belvárosi Lakásiicynök 12 közölt.
szakszerűen, felelősségség. Dugonies tér 11,
179
Villanyszerelő
segéd, gel vállalok.
telefon 16-38.
ki irodai munkákban is
jártas, bármilyen
álRádió, gramofon
lásban
elhelyezkedne.
'emezek, rMió elkafréeíek,
'Szerény igényű«
jelizzólímpák, anddok, zeebigére.
lámpík éa elemek
Teljesen megbízható — Állást keres:
képzett,
Déry aépóruhóz
40-es jobb nő bejáró fö- világlátott, magyar, nézőnői állást kere.s d. u. metben perfekt, irodai
2-ig. «Jó bizonyítvány munkában jártas,
jó
jeligére.
Felolvasó, teljesen meghízható,
háztartáshoz,
magas áron
vásárol
Jól főző
értő, idős,
egészséges
MINDENESNEK
hölgy, órákra, fél, vagv Szukits, Kölcsey n, 1,
intelligens, 25—30 éves egész napra. Érdeklődök címeit kéri 'FügNÖT F E L V E S Z E K
getlen* jeligére a kiFizetés 60 pengő. Je- adóhivatalba.
lentkezés
könyvvel,
Hétfőn este
elveszett
hosszú bizonyítvánnyal Egy nri és egy női fod- fehér kötött
gyermekMóra-park
délután
4—6-ig Men- rászsegéd, jómunkások, kabátka a
felvétetnek. és Tisza
Lajos körot
helv u 7.
378 állandóra
Portscbeller
fodrász. közötti útvonalon. KéKossuth L. sugárut 9. rem a megtalálót jutalom ellenében adja le a
BORVÁGÓ
kiadóhivatalban.
Egyedülálló
rövidáru SZABÁSZOKAT
kötött, papír,
iskolai felvesz a Délmagyaror- Tilveszett egy
csomag
kellékek kiskereskedé- szág cipőgyár RT. Sze- 4 pár harisnyával, megse mellé nagykereske- ged, Berlini körút 7.
találót kéri leadni szidői ifarigazolványt
tí1
veskedjen. Pollák Testnyertem,
pénzestársat, Borbélysegédet felvesz vérek kifutója.
keresek. Cserna Imre. Bálint. Brüsszeli körot
Aiuügvnökség nj iparSzentes.
2 sz.
igazol vánvos. hozzáértő
Kifutófiut füszerüzletbe .Egv 40-es úrinő kauciós ió összeköttetésű társat
'Sür- keres. *Beielentem» —
felveszek. Szent Ferenc állást vállalna.
gős* jeligére.
jelige.
utca 5.

P l é z c r n ^

parafa szandálok
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helyist o

Iha

Tankönyvet

UtilÖMiliU

Felelős szerkesztő és felelős kiadó;
B e r e y

G é z a

Főmunkatársi
T e m e s v á r y

J ó z s e f

Szfcrkesztöség: Szeged, Kölcsey-utca 10, I. em. — Éjszakai szerkesztőség:
Kálvária-utca 11 — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség és kiadóhivatal es nyomda): 13-06.
-"'"•'•
•"
••>•»» • •
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Nyomatott ABLAKA GYÖRGY körforgógépén Szeged, Kálvária-u. 14,
telefon, 10 84. — Felelős üzeúivezetö: Ablaka István-

