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K E R B S Z T ENY

P O L ITI K A t N A P I LAP

A m a f t j a r honvéd hősi magatartásáról
beszél a beleli f r o n l r ó i h a z a é r k e z e l l l á n g
hadsereiparancsnob
A itcmel esapatoh beltafoKak Sztálingrád védelmi övezetébe
- leves learcoh a hözcpsö arcvonalszahaszon

Megírja a török főszerkesztő, hogy
a whrnsdorfi iskola
parancsnokai
és kiképzői gyakran repülnek a hadműveleti
területekre, hogy ellenőrizzék a fegyvernem alkalmazása
dolgában adandó hadászati utasításokat és a rendelkezések végrehajtását. Máskor a harcoló alakulatok
parancsnokai mennek az iskolába,
hegy a tankharcban szerzett megfigyeléseiket és tapasztalataikat közöljek az iskola vezetőségével s ott
a legújabb megállapításokat azonnal beiktassák a tananyagba.

fenziva — amint a Völkischer B'O • Az NST jelentése szerint a finn
bgcher, katonai szakértője megálla- főváros ellen végrehajtott legutolsó
pítja — meghiusult a németek és szovjet légitámadással kapcsolatban
szövetségeseik védelmén.; A szovjet kiadott kiegészítő jelentés szerint a
mindössze azt érte el, hogy roppant támadásban hatvan szovjet repülőlégelháritó
érzékeny veszteséget szenvedett em- gép vett részt. A finn
berben és hadianyagban. Igaz, hogy tüzérség kifogástalan működése a
az erős orosz támadásokat részben repülőgépek nagyrészét .visszatérésre kényszeritette.
eltenlökésckkel kellet elhárítani.
A hatásos zárótüzön átötott néA Pest zürichi külön tudósi tójának
Sztalinarád
jelentése szerint a keleti front kö- hány szovjet repülőgépnek sikerült
az több gyújtó- és robbanóbombát HelA sztaliágrádi
front
legújabb zépső részén szovjetcsapatok
A charkovi
harcokban
történt,
•seménye, hogy a
németeknek és utolsó napokban főképpen Kalugá- sirskire iedoni. Az eddigi megállahogy
a
résztvevő
taokalakulatnk
pítások
szerint
a
bombarobbanások
Nevetségeseiknek
sikerült benyo- uál és a Ladoga-tó körül ismételtek
több ember
életét parancsnoka a holsevisták u j taktimulni a várost körülvevő 30 kilo- meg támadásaikat, amelyeket több- következtében
megsebesült. kájának felismerése ntáu azonnal
méter mélységű védelmi övezetig ször ellentámadásokkal kellett visz- vesztette, hnsz pedig
minden jel arra mutat, hogy az it- szaverni. A Csata hevességét Ber- Tüzek következtében néhány lakó- Würnsdorfba repült és megfelelő
utasításokat adott a gyakorló rendteni harpok a keleti front egyik leg- linben ismételten hangsúlyozzák. A ház megrongálódott.
tla
gJ'obb Csatájává
szélesednek ki. harcok középpontja Kzsev, ahol egy
A szovjet repülők Észak- 'és Ke szer megváltoztatására.
A Pest. zürichi jelentése arról szá- hónap óta a legnagyobb érőfeszlté- tetnémetprszáar ellen
intézett legA török publicista ezután leír egy
mol be, hogy a Sztálingrád elleni téseket teszi a Szovjet a német front utóbbi támadásuk óta kát izben jár- hadgyakorlatot, amelyen ő is je : en
Moszkvai jelentésekkel tak Berlin fölött. Egyszer két, va- volt. A parancsnokság drótnélküli
koncentrikus
támadás az ellenség áttörésére.
illetékes
berlini helyen sárnap pedig négy bolsevista piló- távbeszélőn adta ki rendelkezéseit a
makacs védekezése ellenéro tovább szemben
megállapítják, tának sikerült elérnie a birodalmi tankoknak.
halad előre. A
Sztálingrád köriili azonban ismételten
Ahol a parancs köztérséget a Szovjet mélyen tagozott- hogy a német védelmi frontot se- fővárost. Koppant nagy magasság- vetítése
akusztikailag
lehetetlen
orösen kiépített védelmi hálózattá holsem sikerült megingatni.
ban repültek el a város fölött és volt, a tankok világító rakétákkal
fejlesztette ki, ahol ugyyszólváu
minden célzás nélkül dobtak le bora- érintkeztek. Ha egy a'aulatnak siminden talpalatnyi
földért Külön
K o u l í ó z u s ' b ú k a t , amelyek azonban nem érték került áttörnie az ellenséges vonalat, a parancsnok
rakétát lő ki,
kell harcolni. A félköralaku német
A kaukázusi arcvonalszakász leg- ei Berlin belterületét, hanem Csak ezzel elzi, hogy az általa támadott
támadási..frout azonban ennek elle
o
közelükben
levő
vidéki
helységefontosabb eseménye, hogy
ujabb
rfontszakaszon bizonyos pont feloéra egyre közelebb nyomul a Volhegyszorosokat foglaltak el a német ket. Valótlan tehát az a szovjet je- szabadult a támadás számára, mega
* 'hajlás fontos támadási célpont
lentés
—
irja
a
8
Óra
Újság
—
hegyivadászok cs kii|önleges alakukezdődhetik a gyalogsági roham.
mhoz. Sztálingrádhoz. Kiserőd-rendlatok. A Kubán alsó folyásától dél- amely arról szól, hogy a
Nagy érdeklődést keltett a török"
"terre! védik a
bolsevisták ezt
re a német és román csapatok, noha püíők megfigyeihettték a ledobott
terepet. az erődöket a természeti
bombáik áltat Berlinben okozott tü publicisták között égy u nemet tank,
amelyet bemutattak a tanulmányi
®c'ottságok kihasználásával a védul- az ellenség erősen ellenállt és a te-!""."*" és pusztításokat.
011
rep nehéz, mégis tovább nyomulta , ízeket
csoportnak. A tanknak kiilön száövekben ügyeseu szórták el.
!r u
nyugati
h'Zekben az erőd-övezetekben ke- elére. A Kaukázus-vidék
K ü l ö n i s k o l á k a z u i harc- razföldi és vizi meghajtása vau. Ha
részén a román
csapatok, miután
a tank szárazföldön mozog, a páncémodor elsajátítására
^ n y harcok alakultak ki a maka megtörték az ellenség erős ellenállos orrában elhelyezett motor ttom
Ksul
védekező ellenséges harci cso- lását, elfoglaltak egy nagyobb helyA Transhotnittem Press
isztan- működik, viszont erre a motorra nehertokkal. A
botsevikiek
minden séget és a visszahúzódó bolsevisták buii ludósitásban
ismerteti Assini hezedik a gépezet meghajtása, ha a
kísérődött külön-küiön védelmeztek, nyomában tovább törnek előro. In- Us főszerkesztőnek a
Vakit cimü tank motorcsónakká alakul át és a
ai£
"nban semi sem tartózhatta fel a nen keleti irányban a német csapa lapban írott Cikksorozatát. A török vizén halad. Ezt az u j német tankot
n
muet előretörést,
aiue.y gyorsau tök áttörték az ellenség védelmi >o- főszerkesztő
németországi
tanul- rnár; néhány évvel ezelőtt feltaláltótott előre.
nanala.it és további támadásban tért mányúton volt és meglátogatta a ták, irja Assim Us, szériában való
nyertek. A visszavetett bolsevisták würusdorfi tankiskolát is, ahol a gyártásót azonban csak most. kezdT e h e r m e n t e s í t ő t á m g d g s o k valamennyi terepszakaszon, falvak- modern háború legmodernebb fegy- ték meg é? nagy szerep vár rá a
ban ós erdőkben, ahol csak alkalom vereit próbálják ki és a légi fegy- jövő harcaiban.
&aluga és lízsev között a szovjet adódott a német Csapatok feltartózfolytatja nagyarnáyu tehe m e n t e t - tatására, védekeztek. Ennek ellenéN é m e t
hcdijelentés
té támadásait, hogy
ezzel segítse re a nemet csapatok 12 kilométeres
" ^alingrád
védőit — jelenti Ber mélységben előre vitték támadásuBerlin, augusztus 31. A véderő fő-yliiigrád előtt, A légierő Sztálingrád eijlen intézett éjszakai támadásai nagy
'"hői a 8 órai Ujstíg tudósítója. A kat. Más helyeken elkeseredett har- paránc»uok»aga közli:
_ A Kubán alsó folyásától dclre a! kiterjedésű tüzeket okoztak. Ezenki*':bl> het óta tartó, mintegy öt bol cokban megerősített hegyvonulatokat és völgyeket ellenséges harci- német és román csapatok folytatódój vül hatásosan harcolt a légierő az elh J v l & h U d a e r e í r ov&iségü ember- és
támad ások ban visszavetették az ellen. lenségnek a Volgától keletre levő vasmegti8ztitották.
lUc,|
séget a Fekete-tengerpartja irányába.1 uti célpontjai és repülőterei ellen
auyyag bevetéssel fo'yó csata » usü povtoktol mc»
A légvédelmi tüzérség elsüllyesztett j
_ ^
_
^turniféle eredményt nem hozott a l
é| az el,ensé
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,-logos
és
páncélos
erők
békésévé)
hadvezetőségnek,
hi
kísérletezik sikerek bireszte_ Sztálingrádtól delre a német csa-jtöbb helyen iotytatta támadásait Et-teve]
«• c-o-riet szórványos repülőtáma- átok áttörték az ellenséges álláso-j mény harcokban 43 páncélor-t
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íUos.w-?
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i
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--T- -- — '-r-o- • — — i >ii„,jj umtuw)«u ta páncélost meg
'SSkvss **e s tények rácáfolnak a d ás okkal próbálna
ellensúlyozni a kat. nagy bolsevista erőket szetvertek, semmisítettünk. A « ' megsemmisiteY
angolszász
a
rádiók
nőmet
sikereket.
Jes
25
kilométerrel
dék* aüáuak tizl*páncélos kozui 38-at egy rohamlöveg
* «Jha G g a
közlemén vei re. Az ofA keleti fronton változatlanul he**R«égsrel tartó nyári offenzíva há
főm
legfontosabb
súlypontja topábbra is: Rzsev, Sztálingrád és
kaukázusi hegyvidék. Berlini illetékes helyen a hivatalos hadijelentés
«kke! kapcsolatban különösen az
itt folyó harcok eseményeit emelik
ki.

1

vernemmel s a gyalogsággal va
együttműködésüket gyakorolják. A<sim Us azt irja, hogy mikor megtekintették a
tankalakulatok és a
gyalogság kombinált hadgyakorlatát, megerősödött benue a meggyőződés, hogy a német csapatok sikereit elsősorban a kiváló előkészítésre és iskolázottságra lehet visszavezetni.
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lány
3. honvédség,
iéIi ttuhagyUfiő
ahe,iájának
eredménye
ugyanolyan
' fontos.
mini
egy
megnyeri
csata.
Adjatok
meleg r u h á t a
haveotó katonáknak,
hogy győzelmesen
és
já egészségben
térhessenek
haza I

veiíreirides-hadseregparaiiesgioii
a magyar csapatok
p o m p á s teijesifinéiiyérol é s a magyar
hoswéd kiváló tulajdonságairól

„Sohasem találkoztam olyan katonával, aki pontosabban, becsületesebben teljesítette kötelessegét, mint vitéz Horthy István"
különítmény egymaga semmisített meg.
— A Ladoga-tótól délre meghiúsullak a Szovjet ujabb támadásai. Olasz
gyorsnaszádok augusztus 15-ére virradó éjszaka a Ladoga-tavon elsülylyeszteüek egy szovjet ágyúnaszádot
és egy ellenséges kereskedelmi hajót.
_ Harci repülőgépeink éjjel-nap-

pal bombázták gyújtó- és
robbanó
bombáikkal Keletanglia és Midland
katonai berendezéseit.
— Gollob őrnagy, egy vadászezred
parancsnoka augusztus '29-én a 150.
lcigigyőzelmét aratta a keleti arcvonalon. (MTI)

Eihnséges álhírek albániai feikeiőharcokró!
Roma, augusztus 31. A Stefani-iroöa jelenti; A londoni lapok és a newyorki rádió Ankarából keltezett értesülés; közöl, amely szerint Albániában harcok voltak
»albán hazafiak*
és olasz csapatok között. Ugyanez értesülés szerint a tiranai börtönök teljesen megteltek, úgyhogy az olasz halóságtik löbbezer letartóztatott albánt
Szicíliába és délolaszországi helyekre
\oltak kénytelenek küldeni. Olasz hi-

Budapest, augutsztus 31. A szovjet fronton küzdő magyar honvédsereg
parancsnoka,
vitéz
Jány
Gusztáv vezérezredes, m i n t a legutóbbi
hadijelentés is közölte, a
szovjet fronton megsebesült. Az augusztusi heves bombatámadások idejében a vezérezredes rendszerint a
leghevesebb ütközetek
színhelyén
irányította a védelmet és sebesülése
is akkor érte, amikor egyik honvéd
•kötelékünk
tervezett
vállalkozásának színhelyét személyesen
vette
szemügyre-

vatalos körökben kijelentik, hogy a
szóbauforgó értesülés elejétől végig
teljesen légbőlkapott. Az utóbbi időben Albániában mindössze egy összetűzés volt s ez sem súlyos és nem félkelő elemek, hanem a környező terüVitéz
Jány
vezérezredes
most
letekről beszivárgott és az angolszászok által pénzelt kommunistáknak tu- szolgálati ügyben és egyúttal sérülajdonithalók. A hirben közölt számok lése tüzetesebb megvizsgál tatása céljáegyenesen elképesztők. (MTI)
ból néhány napra Budapestre, érkezett. A Magyar Távirati Iroda munkatársa felkereste őt, nyilatkozatot
Francia vonatokat támadnak az angol repülők kért tőle az arcvonalszakaszon szerVichy, augusztus 31, Augol repülők tokat. Jgy az elmúlt hetekben az an zett eddigi
tapasztalatairól és beszombatra virradóra Bloistól északra gol támadások következtében 17 em- nyomásairól.
Jány
vezérezredes
bombáztak és géppuskáztak egy utas- ber halt meg s 58 sebesült meg.
egyebek között a következőket monvonatot. Az első értesülések szerint
A francia kormány, mihelyt érte25 ember vesztette életét, 56 pedig sült a ujabb támadásról, azonnal eré- dottat
megsebesült.
— Hogy ez a
küzdelem milyen
lyes hangon tiltakozott a iondoni korAz angol repülők az eimult hetek mánynál. (MTI)
természetű, arról annak sem lehet
során sürün támadták a francia vonafogalma, aki a régi
viláyhábonibtn
jjárt as orosz hadszíntéren. HihetetHoves dzsungelcsata Uj-Guinea délkeleti részén lenül nehéz terepen kell küzdenünk
között,
hogy
Amszterdam, augusztus 81. A Mil- Guineában olyan helyzetet teremthet olyan körülmények
embermagasságú
sárban,
napraforn«-öbölnél, Uj-Gninea délkeleti részé- nek, amely nem marad minden jelentőmocsarakban szinte
ben néhány nap óta heves dzsungel- ség nélkül a Salamon-szigeti esemé- gó táblákban,
csata dühöng. Egy japán cirkáló és nyekre.
- meglát hatatlanul rajtőzik az ellen8 torpedóromboló augusztus 30-ára
Hétfőre virradóra a japán légierő ség. A magyar honvéd hősi lendülevirradó éjszaka behatolt az öbölbe és kétizben bombázta Port Darwint.
te. találékonysága mégis, ezen a teerősítéseket tett partra.
Tokióból megcáfolták azt a hirt, repen is olyan eredményeket ért el
M a c A r t h u r tábornok melbour- hogy az északamerikai légierő bomamelyekot a legnagyobbra értékelnei főhadiszállásának egyik jelentése bázta volna Rangoont.
szerint a helyzet az angolszászok szemA japán csapatok Kína középső nek szövetségeseink is.
pontjából rosszabbodott. A jelentés ag- részén három területen uj akciókat in— Ebben a küzdelemben as első
gódik, hogy a japánok Délnyugat-Új- dítottak.
szó vitéz Horthy István
tepülöföhadnagyé kell, hogy
legyen. Csak
azt mondhatom, sohasem találkoztam olyan katonával, aki nála pontosabban, becsületesebben teljesítette volna kötelességét. Lelkiismerete
sebb, bátrabb, kötelességtudóbb nem
lehetett senki nála. Mélységes megrendüléssel
fogadta hősi
halálát
Varga miniszter a magyar vasutastársadalmat ért veszte minden honvéd. Szellemi és fizikai
•
ségröi
téren egyaránt példamutató
katona
Budapest, augusztus 81. A Magyar hogy erőnk a végsőkig feszül, gondol- volt,
Vasúti és Hajózási Tisztviselők Or- junk az ő hősi példaadására.
K beszélgetés most arra a témára
szágos Társadalmi Egyesülete hétfőn
fordulthogy miképpen
fogadta a
i s K o l a i ciRitesc :
délután gyászülést tartott, amelyet
Iskolai füzet cimke 2-e*
magyar honved as idegen világot
Magyarország hősi halált halt kor10 drb
—.05
és az idegen vil'ág szelleméből faAlumínium ecsettál
—.08
mányzóhelyettese, vitéz
nayybánvai
kadó harcmodor harceszközeit.
Pasteíl színező I doboz 6 drb —.10
Horthy István, a MÁV volt elnöke em
Iskolai irótinta 1 üveg
—.34
— Amikor a
magyar honvédek
lekének szentelt A gyászülésen VarIskolai kréta 12 drb
—.20 először kerültek bele a szovjet Karcia József kereskedelmi és közlekedésGombfesték, 1 palettán 6 drb— .24
eszközök által kiváltott harcokba —
ügyi miniszter mondott gyászbeszédet.
Iskolai kék füzetcsomagoló
mondotta a vezérezredes —, amikor
papir 3 iv
—27
— Gyászoló ülésen adtunk kifejezést
először Ismerkedtek meg az általuk
Iskolai irón. fekete
—.11
azoknak a fájdalmas érzéseknek —
'Sztalin-orgonának* nevezett fegyKihuzós
tolltartó
—.38,
—.24,—.20
mondotta —, amelyek a KormányzóDupla kihuzós tolltartó —.98, —.88
verrel, amint az természetes emberi
helyettes ur hősi halálával nemcsak
Zseb tintatartó bakelitból
—.68
meglepődés vett erőt rajtuk, ez a
áz országot, hanem különösképpen a
Óvodás táska, szürke anyagból -.98
meglepődés azonban csak a tűzkemagyar vasutastársadalmat is érték.
Ozsonnás táska, erőlemezből 1.59
Az a mélységes részvét, amelynek a
resztségig tartott.
Amint
átestek
Hátas
iskola
táska
fekete
magyar vasutastársaság részéről is
rajta,
nap-nap
után
a
legszebb
hasagrin
2.50
tanuja lehetet! az ország, a magyar
gyományom
emlékeztető
haditetteIskolai kazetta, erölemez,
kötelességteljesítés hősi halottja emléket, hadivállakozásokat
hajtották
2.18
csappantyús 30 cm
kének többek között olyan alapítvány
IskolaS kazetta.erőlemez,
végre s bátor leleményességgel zsáklétesítésével is igyekszik méltóan álzáras 30 cm
2.85 mányoltak orosz harceszközöket is.
dozni. amely a szolgálatban, a köte j
it sségteljesités áldozataiként elhunyt I Iskolai aktatáska, erölernez 3.28
— A magyar csapatok
teljesítállawvasuti alkalmazottak svermekei ! MOSz iskolai füzetek és egyéb isménye
igen
kitűnő
és
német
jelenkolai
cikkek
nagy
választékban
nek további taníttatását leszi lehető |
kaphatók.
tés dll&pttotta meg, hogy a *magyur
vé.
támogatás, amit a magyar páncélos
A miniszter ezután a vasutasokhoz I
csapatok, általában . a magyar köi.ciidulva igy folytatta:.— Amikor lanka-)
CSEKONICS és KISS UTCA sarok
telékek nyújtottak,
kiváló•«
Ezzel
drrnk a munkáiban, amikor azt véljük,'

I v a s a d ts h a j ó z á s t t i s z t v i s e l ő k
gQdszfltése a iterntüttjzóhelíjettes
emtéltére

r a r i s i M t a z R i . szegeti

kapcsolatban — folytatta mosolyog'
va — el kell mondani egy esetet.
Egy magasraugu német tiszt, aki a
magyar páncélosok parancsnokságát
kereste fel, egy kissé elhagyatott,
szinte a hadak útjáról kiesett szegletben mozgásképtelenné
tett magyar páncélkocsit
talált.
Mellette
két honvéd volt. Mint, kiderült Ö'
héttel korábban
ütközet
folyt 'le
ezen a terepen és a Szovjet ezt, 3
páncélkocsit kilőtte. A Szovjet viszszavonult, a mieink üldözték őket
ós a mozgásképtelenné vált pán?él'
kocsi elakadt. Az egyik honvéd sebesülten, a másik sérülés nélkül tovább őrizte a gépkocsit, ötödik het«
várlak, hogy majd csak arra jön
egyik-másik pneélalaku.lat,
amely
elvontatja őket Az öt hét alatt »*
egészséges honvéd táplálta a sebesült bajtársát, élelmet szerzett neki
és magának, közben pedig arra i-t
volt idejük, hogy épen maradt géppuskájukkal két Rátát lelőjjenek és
megsemmisítsenek.
A magasrangn
német tiszt elképedve hallgatta a jelentést, amelyet igazolt a néhány
méterrel odébb lelőtt szovjet repülőgép roncsa.
A továbbiakban igy folytatta nyilatkozatát a vezérezredest

— Mélységes emberi jóság van a
magyar honvédben. A legsúlyosabb
harcok után is emberi módon bárd
az elfogottakkol, megosztotta velük
kenyerét
és napi 6
Cigarettáját,
amig rá nem jött, hogy nem érdemlik
meg. Már
az első napokban, meg kellett tanulnia,
hogf
nem
bizhatik
a
szovjet
keionákban. Előfordult, hogy kiszálltak
a szovjetcsitlagos
páncél-kocsikból,
mintha megadnák magukat, azután hátulról lőtték a magyar páncélosokat
és honvédeket. Ezenkívül ahhoz a megtévesztő fogáshoz folyamodtak, hogy
a honvédek egyenruhájához hasonló
ruhában férkőzetk a honvédek köz®*
lébe és közvetlen közelről akarták
megölni őket. Hát ez azután alaposan
megkeményítette a magyar honvéd öklét. Természetéből fakadó szívósság*
~
'nyilatkozik "meg 'kőz*®*"
„
z-tósélenül, mert látja, hogy emberi érzésével szemben állati ösztön dolgozik,

1

_
Befejezésül egy
beszélgetés'
akarok elmondani — mondotta a
zérezredes. — Derék polgári életébe"
földműves honvédet szólítottam
a múltkor, kérdezve, tudja-e miért ke"
a magyar határon tul ilyen messzi
itt a Don partján harcolni?
— Azért kell — válaszolt —,
•jobb, ha mi vagyunk itt, mintha ők
nának Debrecennél.

v(?1

'

_ Igen — fejete be vitéz
Gusztáv vezérezredes —, hála Irt®",
nek, a magyar honvéd tudja, hogy ' )
Don mentén a maga falujáért, • * *
ga földjéért és családjáért b a ^ '
amikor magyaros lendülettel tá y
tartja a Szovjetet a Kárpátoktól.

13-06 Deimaoyarorszao telefon'0

az összes iskolákba beszerezhető uj és használt állapotban a

Szűkíts k ö n y v e s b o l t b a n , ^ Ú i m t t
93.900—1942. K. K. M. re idclet szerint az 1942. évre tankönyv árusításra kijelölt cég.

380

Megállapították

Átmeneti időre ideiglenes elhelyezést
a késnithetö lábbellffaitákat kaptak a honvédelmi célra igénybevett
Háiól kezdve csak a közellátási miniszter ó i t ó l engedéiskolaépületek tanulói
lyezett lábbelifajtákat szabad előállítani

Budapest, augusztus 31. A közellátási miniszter szeptember 1-én kiadott rendeletével u.jból megállapít> 1a a készíthető lúbbelifajtákat.
A
rendelet értelmében 1942 szeptember
!-töt kezdve csak a közellátási miniszter által engedélyezett
fajtájú
és minőségű árut. szabad előállítani
és lábbeiikészitéshez csak a közellátási miniszter által
engedélyezett
műanyagot
szabad
felhasználniBőrtalp
felhasználása
nélkül kép ű i t lábbelit, amely a megszabott
követelményeknek
nem felel meg,
továbbá bőrhulladékot,
vagy nem

bőrből készült olyan talpat, amely
nek lábbelikészitéshcz való felhasználását a közellátási miniszter uem
engedélyezte, forgalomba hozni ti
los• A bőrtalp felhasználása nélkül
készült lábbeliért a bőrhulladékok
bél, vagy bőrből készült talp forgalom bahozója (előállítója) köteips
az á r ú rendeltetésszerű
használata
mellett tartósságáért legalább három hónapig terjedő időre szava
tosságot
vállalni. A
szavatosság
vállalását tartalmazó
Írásbeli nyilatkozatot n vevő részére az áruval
együtt kell kiadni. (MTI)

Hegkezdődtek az őszi beiratkozások, jövő héten kezdődik
a tanítás
(A Délmagyarország
munkatársé
tói) Vége a nagy vakációnak s néhány nap múlva megnyílnak az iskolák kapui. A gyermeksereg izgatottan készülődik az u j tanév kezdetére, de megkezdték az előkészü*
leteket a
tanévkezdetre az összes
tanügyi hatóságok, tanfelügyelőség,
főigazgatóság.

pig szerdán és csütörtökön,
szeptember 2-án és 3 án tartják, hogy
alkalmuk legyen azoknak is beiratkozni, akik a javítóvizsgákra jelentkeztek. A
középiskolák tanéve
8-án vagy 9-cn, az iskolák igazgatóságának kitűzése
szerint, iÍDnei>é.
lyes Veni Saneteval kezdődik 8
10-én minden középiskolában megAz u j tanév néhány iskolát ríj kezdődik a tanítás.
helyzet elé állított. Ismeretes, hogy
a város négy iskoláját már régebben igénybe vették honvédelmi cél- Felavatták a szatymazi
ra « megírtuk, hogv néhány nappal
templom orgonáját
ezelőtt már át is vették ezeket az
épületeket s a Szegedre
érkezett
(A Délmagyarország
munkatársásebesült katonákat ezekben az isko- tól) Nagy érdeklődés mellett za.ilot.t
lákban
helyezték el gyógykezelés le vasárnap a szatymazi u j orgona
céljából. A honvédelmi
igénybevé- m.egáldási ünnepsége. A templomot
tel természetszerűleg azzal jár, hogy zsúfolásig megtöltötték a hivek és
mindezek
az iskolák "kénytelenek nyaraló közönség. Kató István admás u j elheyezkedést keresni a most minisztrátor
bevezető
beszédében
kezdődő iskolai évre. Az illetékes megemlékezett
a
szatymaziaknak
hatóságok még a nagyvakáció alatt Isten és a templom iránt mindenkor
alaposan tanulmányozták a helyze- tanúsított páratlan szeretetéről és
soha nem
csatlakozott a hazátlan
tet, s olyan megoldásokat igyekez- áldozatkészségéről, amiuek bizonyés hitetlen felforgatókhoz.
tek találni, amelyek mellett bizto- sága a díszes templom és a hatalA miniszter beszédét nagy lelkesítva lesz az oktatás zavartalansá- mas orgona. Kiemelte dr. Pálfy Jósedéssel fogadta a diszgyülés kö- ga s a gyermekek
se
legyenek zsef polgármesternek, a kegyúrnak
zönsége.
kénytelenek nagyobb távolságra le- lelkes pártfogását, mert 10.000 itenDélután a vásárhelyi határ árviz- vő uj iskolába járni. A különböző gő hozzájárulással ő tette lehetővé,
sujtotta területeit látogatta meg a szempontok
összeegyeztetése után hogy Szatymazon m á r most olyan
miniszter és kísérete s a mezőgaz- ugy döntöttek, bogy a Madáeh-ut»a orgona létesülhetett, amilyen e»
dasági munkások előtt a Barackosi- polgári fiúiskola tanulói a Dugo- egész Csanád egyházmegyében —
olvasókörben
ugyancsak hosszabb nics-utcai polgári
leányiskolában, Szegedet kivéve — sehol nincs. Kabeszédet mondott. Utalt arra, hogy a
Eötvös-utcai iparostanouciskola posy Gyula püspöki tanácsos maaz árvizsujtotta
vidéken jár, ahol tanulói a piaristagimnáziumbnn, a gas szárnyalású
szent beszédében
már megkezdődött az újjáépítés.
Mérey-utcai
kereskedelmi leányis- az egyházi ének és zene jelentőségéi;
— Ne feledjük — mondotta
—, kola tanulói a leánygimnáziumban méltatta a vallás és hitélet szempontjából. Antos K á l m á n
orgonahogy az egész nemzet olyan árviz„
,, ,
, .kapnak ideiglenes helyet, hogy az
veszedelem ellen védekezik,
amely
folyamatosságában szünet számokat adott elő. Erdélyi J á n o s
pedig hegedűn játszott.
a keleti fronton elnyeléssel fenye-\
Ka AA vendéglátó iskolák
j no_ álljon be.
geti az egész magyarságot. A véde- ugy osztják el saját céljaikra és a
Mog kell emlékeznünk Szatymaa
kezés első vonalát tehát a harctékántortavendégül látottak céljaira, a helyisé- szülöttéről: Gera István
ren hős katonáink
tartják. De a geket s ugy ugy osztják be és egyez- nitóról, aki az »Ave Mária* előadámásodik
arcvonalon,
idehaza ott tetik össze az órarendeket, hogy a sával, Szkala Andor szatymazi kánkell állnia az egész nemzet megfe- lehető
legjobban
kiküszöböljék tor pedig »Magyar miatyánk* elszített erejének.
az esetleges zavarokat. A rókuM is- ének lésével tetszést aratott.
Este a hódmezővásárhelyi város- kola
Jelen volt az ünnepélyen dr. Pálfy
leánynövendékeit
a Mar.titháza tanácstermében a M É P tartott uteai polgári iskolában
helyeztek József polgármester, dr. Halász Pál
értekezletet dr. Simkó Elemér főis- el, a fiunövendekek
elhelyezéséről kanonok, Szegedi Ottó és Trischler
pán elnöklésével.
Az értekezleten ezirleig nem történt döutés,
Antal ezredesek, Dávid Lajos egyemegjelent Antal
miniszter la, aki
temi
tanár, Wagner Adolf gazdasáA belterületi
elemi,
iskolákban
részletesen ismertette a külpolitikai egyébként ma kezdődőek a beirat- gi főtanácsos és PcUfy György taadományokból
és belpolitikai helyzetet. A minisz- kozások s szerdán és
csütörtökön, nácsnok. önkéntes
ter késő este indult vissza a fővá- szeptember 2-án és 3-án folytatód- több, mint 200 pongő folyt be az orrosba.
nak. A külterületi elemi iskolák bc- gona javára.

A kézműipar megsegítéséről
es a kisiparosság kötelességeiről
beszelt Antal miniszter
Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely,
augusztus 31.
Antal István
nemzetvédelmi
miniszter vasárnap résztvett a hódmefcövásrhelyi Iparegylet 75. évi jubtelurni közgyűlésén. A
kézműipar
n
**nselgazgdasági és a kisiparosság
ne
n\zetpolilikai jelentőségéről mondott beszédet a díszközgyűlésen Antel István, aki elöljáróban kiemel*
te, hogy
napjainkban igen nagy
szükség van az egyéni kezdeményező készségre, a lekiismeretes alkotói n k é r a és az emberi felelősségértet re, Hangoztatta, hogy
minden
Bsztességes magyar embernek megv e t é s t kiván biztosítani a nemzet
a
kban az Európában, amely
felé
törekszünk. a kisiparos egyéni alkotásai ennek következtében a jöv
őben még jobb keletre várhatnak.
Antal István
ezntin
ismertette
Mindazokat az intézkedéseket, ámenekkel
a kisiparosság
helyzetén
**Oit a kormány. Kifejtette, hogy a
kormány segitő szándékával szemKen
a kisiparosságnak is meg keli
tennie a komoly idők
parancsolta
kötelességét. Jobb termeléssel, takoréfcosságga). az
elkerülhetetlen
terhek készséges elviselésével kell
Méltóknak lenniük a Volga-mente™ küzdő katonáinkhoz. Hiszen elh0v
orban a kisiparosság az, amely

BeBvárosi Mozi
Kedden, szerdán is
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Iglói diákok

JfziUiyay
E L Zoltán
M E köaismcrt
Z B ÁregcL
n
ye filmen. A legújabb nagysikerű
Magyar film.
A főszerepeket
SZÖRÉNYI ÉVA, AJTAY ANDOIi
TURAY IDA, G REG US, BILIC&l
és MIHÁLYFFY stb. ját szák.
A
tegfrissebb

KARÁDY

KATALIN

Valahai oroszorszásta
Azonkívül: a svéd detektívregény
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A - H I R A D É '
Előadások 5. 7, 9 ó r 3 k o r

iraiási
napjait maguk az iskolaS Z É C H É N Y I
M O Z I
igazgatók
határozzák
meg
ugy «
Ma és holnap csak 2 napig I
azonban, hogy a tanitás kezdetének
napjáig, szeptember 9-ig mindenütt
Farkas Imre bűbájos diákoperettje
be kel fejezni külterületen is a beiratkozásokat. Az összes elemi iskolákban
szeptemberi 9-én,
szerdán
Főszereplök:
kezdődik a tanitás.
JÁVOR P Á L GER.VAY MARICA,
A középiskolák legtöbbjében 4-én
GÖZON GYULA, KABOS GYULA
és 5-én, pénteken és szombaton leszAzonkívül:
nek a beiratkozások. Ezek a szeptemberi beiratkozások tulajdonképpen pótbeiratkozások, mert szabály
és HÍRADÓ
5, 7, 9 órakor
szerint a tanév végén kell beiratkozni s most osak azok iratkoznak,
akik skkor valami ok miatt elmaradtak,
A javitóvízsgálatokat pe-

Az é l e t

J8a!

szinfóniáia

Szinusz JSa!
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1) É L M A b ) A « O K S /. A (J szórakozóhelyeinek egyikében a ya1- hogyanjai es mikéntjét, sói számbeli
K e d d , 1942 s z e p t e m b e r t. sárnap délutánok zenétől kísért han- sokaságát. Egy mellettem levő aszgulatát »fart riszáló Rézi néni*, »sze- talnál épp a tulajdonos négy fia
kérvendégoldalla] nagymamát fejbe- uzsonnázott, szüleivel. Pajkos egyverő Józsi bácsi* s hasonló épületes másra kacsintásuk meggyőzött arról,
szövegű szerzemények
nyugtalanít- hogy milyen céljavesztett, elitélendő,
sák. Tekintettel kell lenni a közönség sül meg nem engedhető az ilyen száösszetételére. Semmiesetre sem koc- mok éneklése. Csodálkoztunk a szülők
Sokan keresik ma a szellemi élet káztasson olyan •müvészszabadságot*, türelmén.
területén a kritika magasrendűségét, amely a közönséget botránkoztatja s ha
Nem az álszemérem soraink inditanitó jellegét, de ki törődik a min- magas egyházi állású férfiakat is lát tója, hanem a mértéktartás igénye. A
dennapi nem szellemi életmegnyilvá- a közönség körében, ne énekeljen legkevesebb, amit
megkövetelhetünk,
nulások bírálatával? Pedig fontos az olyan erkölcstelen és Ízléstelen dalo- ha már művészetet, kultúrát Szegeden
életszínvonal s a kultura emelésére kat, mint a házasságtörő asszony és alig kapunk: a jóizlés. (Bár egy zenés
oiyan jelenségek tanítást oélzó kriti- a lelkipásztor esetének zenei feldől kávéház nyújthat művészetet, kulturát
kája is, melyek megszokott minden- gozása. Nem való ez olyan helyre is, mint nyújt a velencei Quadri és Flónapi ságuk miatt
jelentékteleneknek sem, ahol az alkohol már megenged rián és sok más külföldi kávéház, sőt
látszanak. A viselkedés, magatartás, többet is. amit a délutáni levegőn ami zenekari számait illeti a szóbanigény, megannyi bírálható felület, színjózan fejek nagyon is kifogásol- forgó kávéház is.)
amelynek Ízléses, emelkedett vagy íz- nak. Nem hiszem, hogy azok a koSzeged szivesen nélkü'özi az éjjeli
léstelen és zavaros alakulásából függ moly urak és hölgyek, valamint kis- mulatóhelyeket, erről meggyőzött a
a társadalmi színvonal.
kornak. akik vasárnaponkint együtt sok megbukott vállalkozás, tehát nem
A háborús atmoszféra lélektanából vannak a terraszon, szívesen hallgat- kívánja annak hangulatát
napfényes
eredő szórakozási igény kielégítése nák a kikapós menyecske történetét délutánban sem.
is sokban befolyásolyhatja a szellemi gyóntató papjával, a házasságtörés
(*- j.)
emelkedés vagy elsekélyesedés kialakulását.
zongora
Ezúttal ennél a tárgynál maraharmonika
dunk Megkritizáljuk a szellemi életgitár
tel, illetve a művészettel kacérkodo,
szórakoztató iparnak egyik faját. Ez
tanítását szeptember 1-én megkezdem. Jelentkezés d. e. 9—1 l-ig, d. u.
a magasabb mértékre igényt nem
4—6-ig. Harmonikazenekar szervezés alatt. Berceli, Timár-utca 9/a
tarható, mondjuk alacsonyabb fokú
művészi megnyilatkozás arra lenne
hivatva, hogy pillanatnyi
üdülést
nyújtson a kevés idejű pihenni szándékozónak, a mindennapi szürke élet
Juiius eleién az oie. i ouiániai bú- ki az idei őszi vetés végrehujtásáuaa
aprócska színfoltját képviselje. Mivel
nem magasabb fokú szellemi történés zatermés kilátásait gyengéknek je módozataira vonatkozólag; a mezőez, — nélkülözi a kritikát és magára lezték, mivel az őszi vetésben nagy- gazdaságii kamarák körzetenkiut kihagyva, mértéket, de még jóizlésbél; hézagok mutatkoztak, de julius végén dolgozzák a vetőmagbeszerzés részlerádió- teit; azok a termelők, akik szabványkövetelményt sem ismerve vadon bur- a földmüvelésügyi miniszter
jánzik s ahelyett, hogy pihentetne nyilatkozatában Kijelentette, hogy a szerüen istállókat, legelöket létesíteszórakoztatna, — bosszant s nyugta- terméskilátások jók. A kézimunka nek és azokat gondozzák, tenyészálla
lanít. Mivel átmeneti, divatjellegü e hiányának ellenére 4.5 millió hektárt tokát, sertéseket • és szárnyast költmegnyilvánulás, nem pazarolják rá az tengerivel, 120.000 hektárt babbal, itóü ségmentesen kapnak. A telkes kisgaz
időt, a gondolatot, fásultan halad ei ezer hektárt napraforgóval, 25Ű.00Ű dák pedig ekét kapnak, ha kimutatmellette az is, akinek sérti az Ízlését, nektátt burgonyával, 46.000 hektárt ják, hogy hektárhozamuk elérte a jó
vagy aki nivót keres a hétköznapi- cukorrépává! és 40.000 hektárt takar- üzemek színvonalát. A romániai meságban is, A művészet aprópénze ez, mányrépával bevetettek. Hozzáfűzte, zőgazdasági gépipar arra kötelezte
amely a legszorgalmasabb gyűjtés bogy a kenyérmagvak aratása meg- magát, hogy 1943 tavaszáig kb. 9000
mellett sem eredményez tökét. Talán kezdődött és jó kilátásokkal biztat, de ekét, 12,000 boronát, 1,590000 kapál,
nem baj. létezik, de ha már létezik, a csoplöpróbák megejlése előtt vég- 244.000 ásót. 150.000 fejszét, 600.000
töltse bc azt a kisigényű keretet mér- leges Ítéletet mondani még nem lehet. szénahányó villát és 1200 szántóvasat
téktartással, Ízléssel és ne botránkoz A nagybirtokok hozama lényegesen szállít.
tessoti, ha már nemesen szórakoztál nagyobb, mint a kisgazdák birtokaiA földbirtoknak túlságba vitt felni nem képes. Kornnk egyik divathó- nak hozama.
aprózása még mindig nehéz problébortját tesszük a kritika tárgyává: a
A kormány az uj termésév kü- mája a román mezőgazdaságnak, midizőzt, illetve annak "szereplését. Fel szöbén alaposan megváltoztatta eddi- ért is ujabban tagositási célzattal •memerülhet a kérdés, hogy érdemes-- gi árpolitikáját. A legfontosabb mező zőgazdasági közösség*
elnevezéssel
érdemileg foglalkozni ez éredcmiclcn- gazdasági termékének, a búzának, oly tömörüléseket létesítenek, amelyek
nek látszó kérdéssé]. Érdemes, mert árpának, tengerinek, zabnak eddigi keretében legalább 15 termelő a gé
a közönség szellemi igényét és a kö- árait csaknem kétszeresére emelte:
pek, vetőmagvak, állatok, stb. vásárzönségből összetevődő város szelte
Emelés lását közös számlára végzi, illetve
mi nívóját tükrözi. Ha' hivatásának
ezeket az államtól átveszi, mezőgaz1942/43 1941/12
%
elérhető magaslataira figyelmezteti a
l e i m á z s á D k i n t dasági épületeket létesít, a tagok rékritika, valamint feltárja hibáinak foszére kölcsönöket szerez, stb. Az
buza, 75 kg
2200
1100
100
nákságát, ugy lehetne szórakoztató,
üzemtöke a tagok járulékaiból rakórozs. 68 kg
1600
900
78
megnyugtató, sőt talán felemelő is.
dik össze. A közös gazdálkodást háárpa. G0 kg
1400
750
87
Bő repertoárt nyújt a könnyű, de érrom meghatalmazott vezeti, akik a
zab, 72 kg
1500
700
114
tékes muzsika, valamint bus-vig népföldet az előirt tervezet szerint megHa tekintetbe vesszük, hogy a hu- munkálják és minden egyes paraszt
dalaink. Ha már fontos követelménye
társadalmunknak, hogy a nyári lerra- zaár líXi9-beti 430, 1940-ben 757, 1941- tarlozik a neki kiutalt részen a köszokről érces vagy érdes hangok rio- ben UOO lei volt, továbbá, hogy Uo- zös munkában résal venni, 15 ilyen
gassák az éjszakát, vasárnaponkint a máuiáhan a kenyérmagvak termelését I közösség esetleg egy szövetségbe tö
délutánt, ugy énekeljenek jót. Ízléseset a takarmánymagvak rovására fokoz- jmörülhet. A kisbirtokok megszüntetés lehetőleg olvant. amiben a művé- ták. ugy az uj áremelkedést igen je- |sét célzó irányzat Bcsszarábiában és
szetnek legalább paránya felfedez- lentékenynek kell minősítenünk, uem J Bukovinában is érvényesül, ahol a
hető
szólva arról, hogy a legjobb minő- régi gazdaságokat meghagyják birtoségeket külön jutalmazzák. A tengeri kosaik tulajdonában, ellenben a gazEgyik reprezentatív zenés kávéhá- a fenti árki mutatásban nem szerepel, dátlan birtokokat az állam felosztja,
zunk gyönyörű tornászán 'szórakoztat- uiivel a minisztertanács elhatározta, dc nem létesít uj kisbirtokot, hanem
ja a közönséget a dizőz. Hangját er- hogy a tengeri ár állami szabályozá- ! csak gazdaságilag megalapozott köcesebbé teszt a szájához közeltaitolt sát kísérletképpen két hónapra felfüg- " zépnagvílágu családi birtokokat és
megafonnal. Nem csak ő, de a mikro- geszti és hogy az eddigi ellenőrzési pedig különös tekintettel a tűzharcofon is közvetíti közelre s távolra az rendszert egyelőre lazítja, ami egyér- sokra
éneket, hogv nocsak a kiválasztottak, telmű azzal, hogy a gabonapiacon kide a nagykörnyék lakói s a sétálók is ujul a szabad forgatóm. E rendszabály
A romániai mezőgazdaság belterrészesüljenek az élvezetből. 11a a kör- oka abban rejlik, hogy a tengeri mi- jes) tésére irányuló törekvések többnyék lakói rendben levőnek találják e hamarabbi szállításáért engedélyezett nyire a kisgazdák csekély tőkeerején
koncerteket, nekünk nem lehet semmi prémiumok (jul. 15-éig 15.000 lei, sug. akadtak meg, de az •Excelsior* ci
kifogásunk ellene. Annál inkább ki- 15-éiig 1.0.000. szept. 15,-éig 5000 lei mii újság nézete szerint a román mefogásoljuk a dizőz műsorának össze- vagononkint), nem tették meg a kí- zőgazdaság legalább 30 milliárd leit
állítását. Nem szabad a kávéház nyil- vánt hatást, dc különben is az egész tczaurált. vagyis hogy nem is sejtett
vánosságát összetévesztenie a »!okáI«, gabonazárolási akció hiányosan mű- hatalmas vásárlóerő lappang benn*
az éjjeli mulató zártkörű terével és ködött, ugy, hogy a városok ellátásá- amely pillanatnyilag nem érvénye
közönségével. Akik kávéházba járnak, ban nagy nehézségek mutatkoztak.
sülhet, mivel az iparcikkek vagv hí
nem kívánnak
alacsony ösztönökre
Másrészt érthető a gazdák tartóz ányzának, vagy annyira megdrágulható drasztikus szellemességeket dal kodó magatartása, mivel az árak lak, hogy azok" vásárlásától tartózformájában élvezni. Próbálja meg di- nagyszabása gyakran ötletszerűen, az kodni kell. Egyébiránt még hosszúzőzünk elhagyni a rusztikus röhejek- önköltségi kalkulációk
mellőzésével lejáratú agrárköksönök is azzal a
rr pályázó slágereit s a sikamlósgá- történt. Tény, hogy a termelési költ- kockázattal járnának, hosy később
got egyértelmű malackodásba össz- ségek tetemesen és igy az agrkroüó '•••tónösen ha a gabonaárak visszapontosító produkcióit. Lehetetlen meg- a termelök hátrányára alakult k i
fejdfinének, U adósók a törlesztési
engedni. hogy Szeged kevés számú
meeflzetu'.
A minisztérium uj tervet dolgozott részletéket uem tudnák
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miért is azzal a tervvel foglalkoznak
bogy a mezőgazdáknak ne készpénz
kölcsönöket, hanem anyaghitelt nyújtsanak, amely később természetbe"
volna visszaszolgáltatandó.
(S. B.l
Kitűnő állapotban lévő használt szól®

motorkerékpárt

(lehetőleg 350-cs) keresünk azonnali kp

vételre®

• Keveset futott* jeligére Balogh Hirdetőbe Budapest. V , Szent Istvánkörut 9.
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Elitéltek hét árdrágítót
Vizezett tejért hathavi börtön
(A Délinagyarország m u n k a t á r s á t ó l )
A szegedi törvényszéken
Újvár'
egyesbiró hétfőn hét áriirágitási ügyben hozott marasztaló Ítéletet. György
Béláné szegedi piaci árus N é g y ő k"
rii Jánosné Szeged-várostanyai viszonnyal együttesen baromfit hoz®"
forgalomba, még pedig a hatóságilag
inegállapitott árnál drágábban. Az á r 1
drágításra azt az alkalmat használták
fel, amikor a csirke kilónkinti ára <
pengő 60 fillérről 4 pengő 20 filléire
emelkedett. A két asszony azonban
még a felemelt árakkal sem volt megelégedve, hanem ezt is csaknem a duplájára emelték. Egy kiló 20 dekát nyomó csirkéért
nyolc pengőt, 1 kiló
S0 dekásért pedig 9 pengőt kértekÚjvári egyesbiró György Bélánét egy-1
havi, Négyökrü Jánosnét pedig egyhónapi fogházra Ítélte. Az elitéltek
fellebbezési jelentettek be.
L é n a Antalné. Baldóczky Anna 30
éves ószentiváni lakos ezév m á j u s á ban az 1 k i l ó 20 dekás m o s ó s z a p p a n t
2 pengő 10 fillér helyett 8 pengőéri
adta. Jogerősen egyhónapra Ítélték.
F i s c h e r Ferencné Bozóky Amália 43 éves szegedi lakos április 22-én
a köles kilóját 84 fillér helyett 1 pengőért adta. Jogerősen nyolcnapi elzárást kapott.
Ifj. B o / . o k i Imre 19 éves dorozsmai napszámos tejjel kofálkodott
*
szegedi piacon. A nyomozás megállapította és Bozóki is beismerte a tárgyaláson, hogy a mull év decemberré
és ezev áprilisa közötti időben beteftkint kétszer-háromszor, esetenként 30—
30 liter fölözött és vizezett tejet hozott be a szegcdi piacra cs azt literenkint 32 fillérért mérte el 12 fillér helyett. eBismerte, hogy az erősen fölözött tejhez 10 literenkint két-háron»
liter vizet öntött. Újvári István egyesbiró az üzletszerűen folytatott árdrá"
gitó visszaélés bűntettén kivül a közellátás érdekei súlyos megsértésének!
vétségében is bűnösnek mondotta ki
ifj. Bozóki Józsefet és hathónapi börtönre itélte.
A dorozsmai piacon is csíptek ei
több árdrágítót. B a l o g h Kálmánná
Sólya Katalin 55 éves dorozsmai asz;
szony fehér babot árult a dorozsmai
piacon kilónkint 68 fillér helyett 1 peupengőért. A vádlott a drágítást beismerte, dc azzal védekezett, bogy különlegesen szép Vetnivaló babot árultHasonlóképpen védekezett a dorozsmai piacon tétlenért másik árdrág" 0
is, S z e k e r e s József 31 éves dorozsmai termelő, aki szemestengeri'
adott el kilónkint 23 fillér helyet 7Ö
fillérért. A tengerit is vetési célokra
árulta és azzal védekezett, hogy
azt
hitte, hogy a csiraképes vetömagte®'
gerit drágábban adhatja, mint az ál;
lati takarmányozás céljait szolgála y
kukoricát. A biróság a védekezéssé'
nem látta igazoltnak a drágítást, 6t'„
ért B a l o g h Kálmánnét 100 peng0
pénzbüntetésre, Szekeres Józsefet P0'
dig egyhónapi fogházra ítélte. Mindkét vádlotl megnyugodott az itr.lclbe'1
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20.000 pcniöos herOi
a hOzponfl cüifctfio
második emeletinek rcotfOciiozisa
rartfitoiások a polgármesternél az ítélőtábla
zéséről réai székhazába

visszaköltö-

kat az ítélőtábla. A helyiségek azonban jelenlegi állapotukban nem alkalmasak árra, hogy a magas bi
rói testület nyomban be is költözhessen. Alapos tatarozásra, renoválásra, tisztogatásra és bizonyos átalakításokra van szükség ahhoz,
hogy megkezdhessék
működésüket
az ideköltöző táblai hivatalok.
— Szalonnál adnak a szeptember
A helyreállítási
munkálatokkal
t—10. zsirjegyekre. Szeged közellákapcsolatban hétfőn délelőtt hosztási hivatala 2289/1942. szám alatt
szas megbeszélés volt dr. Pálfy Jóközli folyó
évi
szeptember 1-től,
zsef polgármesternél. A megbeszélészeptember 10-ig terjedő időre esesen jelen volt dr. Falkay Gyula, az S z e g e d i u t m u t a t 6
dékes zsiradag Helyett sózott, illetÍtélőtábla
elnöke
dr. Keszthelyi
szalonna kiadása a 34
A Somogyi-könyvtárban és az ve füstölt
Béla elnöki titkár társaságában, toegyetemi könyvtárban vasárnap és számú szelvényre történik és pedig
vábbá Pékárig Sándor városi számünnepnap kivételével könyvtárszol- szelvényenként 20 dkg, szalonna,
Az a j helyzetben egyik legelső Cél vevőségi főtanácsos, a mérnöki hiÁra'i bőrös sózott 64 fillér, bőr nélgálat
az, hogy az ítélőtábla mielőbb visz- vatal részéről pedig
Köyér Tibor
A Városi Múzeum egész évben küli 68 fillér, füstölt bőrös 72 fillér,
nyitva.
szaköltözhessen régi épületébe, mi- műszaki
tanácsos.
Megállapítást
— Szeptemberre újból megnyílik
Szolgálatos gyógyszertárak: Leinntán azonban ez véglegesen mindad- nyert, hogy az emelet teljes rendbea laboratóriumi asszisztensnöképzö.
zinger
örök.
k.
Tukats
Sándorné
dig nem történhet meg, amig fel nem hozása körülbelül 20.000 pengőbe keHorváth Mi n. 9, Pósa Balázs Kál- Szeptemberben nyilik meg a Szegedi
épül a központi egyetem u j épülő rül. A költségekhez azonban, tekinvária-utca 17, Kocsis J , Endréné Katholikus Nővédő Egyesület immár
te, olyan intézkedés történt, hogy a tettel arra, hogy az egyetemi haszkétévfolyamu laboratóriumi
Földmüves-utca 17, Selmeczi Béla tizedik
Dugonics-téri épületet részletekben nálat folytán van szükség a helyiasszisztensnőképző tanfolyama, amely
Soinogyitelep IX. u. 489.
Horthy
Miklós-tudományegyetem
Mozik miisora: Belvárosi Mozi: a
kell visszaböcsátaní a tábla rendel- ségek
tatarozására,
valóssdnfiirg
J e l m e z b á l , Korzó Mozi; Min- fennhatósága alatt középiskolát végkezésére. Az egyetem tanácsa ezzel hozzájárul az egyetem is. A mund e n k i g y a n ú s , Széchenyi Mozi: zett leányokat tudományos pályára
kapcsolatban
nyomban a rendelet kálatokhoz
haladéktalanul hozzákészit elő és a tanfolyam elvégzése
I g1 ói diákok.
megérkezte ntán megtette a szüksé- kezdenek, hogy az épület teljes máután képzettségüknek megfelelő biztos
—oQo—
ges intézkedéseket s az összes máso- sodik emeletét mielőbb rendelkezémegélhetést nyújtó állásokat biztosit
i
dik emeleti helyiségeket már kiürí- sére boesáthassák az Ítélőtáblának.
számukra. A tanfolyam az egész or— A Kormányzóért könyörögtek a szágban egyedülálló, kizárólagos jogtették, hogy birtokba vehesse azobudapesti Kálvin-téri templomban. Bugal működik és évek óta a klinikákat,
dapestről jelentik:
A Református
kórházakat és más tudományos intéEgyetemes Konvent elrendelte, hogy
augusztus utolsó vasárnapján minden zetek laboratóriumát látja el kitűnő
magyarországi református templom- női munkaerőkkel. A tanfolyam iráu"
ban az igehirdető vigye Isten szine érdeklődni lehet a Szegedi "Katolikus
elé nemzetünk nagy gyászát. A buda- Nővédő Egyesület irodájában.
pesti Kálvin-téri templomban Ravasz
_ Baj van a Láncb iddal ?!... A Fúg.
László püspök könyörgött költői szagetlen Magyarország irja: A Láncvakkal Magyarország Kormányzójáért.
hídról is kiderült, hogy baj vau a
származásával... A reggeli nyilas
—
1tak
tak jutalmat,
jutalmat, nem
nem kapott
kapott több
töb sok- Majd a nemzet valamennyi fiáért kö(A Délmagyarország
munkatársa
lap 'leleplezi* a százéves hidat
gyermekes Családapa, nem kaptak nyörgött, akik kint harcolnak s az
Megállapítja róla, hogy az építőtál) Megírta a
Délmagyarország, szorgalmas és törekvő tisztviselők, evangélium szavaival kérte, hogy Isvállalkozásban zsidók is résztveia mult héten 20.000 pengő ju- nem kapott egy olyan alkalmazott- ten óvja őket, hogy »egyetlen hajuk
szála se görbüljön*, mert Istennél
tek, sőt itteni zsidók jártak közbei
tóimat osztottak ki a
városházán nak a Családja, aki jelenleg kato- semmi sem lehetetlen.
külföldi bankároknál a szükséges
a
?.ok közöt a fizetési osztályba nem nai szolgálatot teljesít a fronton stb.
tőke előteremtése érdekében. 'El— Elfoglalta hivatalát a psigársorolt városi alkalmazottak között,
sősorban a zsidó kereskedelemnek
A mellőzött alkalmazottak hétfőn mester. Néhánynapos betegség után
és a zsidó honfoglalásnak volt szükk i k n e k a részére ennek az összeg- tömegesen keresték fel a polgármes- hétfőn elfoglalta hivatalát dr. P á l f y
sége a Lánchidra — jelenti ki «
nek a. folyósítását
engedélyezte a teri hivatalt, hogy előadják a séreí József polgármester, aki a szabadsányilas lap. — Ennek tulajdonitható,
*
»
—
gon
levő
dr.
T
u
k
a
t
s
Sándor
főiskülügyminiszter.
belügyminiszter. Eredetileg arról |
™
hogy a nagy zsidó tőkéscsoport
pánt
is
helyettesíti.
Ugyancsak
hétfőn
. hogy
,
, az alkalmazót-. meiket s kérjék, ihogy ervényeslrse
nyomban megalakult és legelőszőr
olt •szo,
+„i
,
. .ezek
.
».
•
i-a város az egyenlő elbánás elvet s„ kezdte meg dr. K a t o n a István tata
anev ahagyja
r o s a/j
is kiverekedte V. Ferdinánd csáki
a
jűtalomosztásból
nácsnok félbeszakított szabadságának
k ts megkapják a fizetési osztaiy-^
....
,
szárnál azt, hogy a hidon egyforA folytatását.
ka sorolt tisztviselők városi pótlé- azokat sem. akik kimaradtak.
mán bírálják el az ősi, magyar nekérdést
Jr.
Pálfy
József
polgármesMa
megkezdődnek
a
leventekát, a miniszter azonban nem járult
mest és a beszivárgott zsidót Rökozzá ennek a kérésnek teljesitésé- ter még hétfőn délelőtt letárgyalta foglalkozások. A szegedi leventepaviden: a Lánchíd volt a: Hid az ősi
magyar felfogás és a zsidó emancikez s mindössze azt
engedélyezte, di- Kemenesy Tibor tanácsnokkal, rancsnokság felhívja a leventekötepáció között.*
kogy r költségvetésbe felvett 20.000 a pénzügyi osztály vezetőjével s az les ifjak, szülők és munkaadók fihogy
minden
levente
_ üzenet a frontról. Levelezőlapot
Pengőt az arra
érdemes alkalma- az álláspont alakult ki, hogy sére- gyelmét,
lem
nem
ért
senkit,
mert
nem
seugyanazon
a
napon,
helyen
és
idő- kapott a Délmagyarország szerkesztőzottak között jutalomképpen osszák
foglalkozáson megje- sége a 241/22. számú tábori postáról.
hanem,
julalomosztásról ben tartozik
N é i A szétosztást
megelőzőleg a gélyről,
A lapot P a r a g i Mihály őrvezető
hivatal vezetők, megbeszélést tartot- volt szó. A kimaradottak részelte- lenni, mint az elmúlt kiképzési év- (Somogyitelep, X. 67.), E r d é l y i Pál
ben.
Mindazok,
akik
az
1942,
évben
tak a városházán s az az álláspont tésére jelenleg nem áll fedezet renhonvéd (Csaba-utca 43.), F a z e k a s
"•fakult ki, hogv maghatározott el- delkezésre, a panasztevők azonban töltik be 12. életévüket s közép-, Endre honvéd (Kismartoni u. 18.), viosztási arány szerint a legérdeme- azt az utasítást kapták, hogy kéré- vagy középfokú iskolának nem nyil- téz F e k e t e Károly tizedes (Hajósvános tanulói, a leventenyilvántar- utca 48) irta alá. Üdvözletüket küldik
Nkb alkalmazottakat
részesitik a süket írásba foglalva nyújtsák be a
tóban
(városi zeneiskola, Tisza La- szegedi rokonaiknak, ismerőseiknek és
hivatalba, hogy enjutalomban. Miután pedig a rendel- polgármesteri
barátaiknak s közlik, hogy egészségejos-köm
t) tartoznak jelentkezni.
kezésre álló összeg csak azt tette le? nek alapján az ügyet kellő módon
sek, jól vannak. — Egy másik tábori
- A TISZA VIZALLASA. A sze- lapon K a z i József honvéd a 223 60.
np
tővé. hogy a jutalomban a fizetési letárgyalhassák s lehetőségeket begedi rendőrség révkapjtánysága je- számú tábori postáról üdvözli a Déiófiztályha nem sorolt alkalma/ottak- vessenek a jutalomban nem részelentése szerint a Tisza vizaliása magyarország utján szüleit, bátyját,
Uf,
sült,
arra
igényt
tartó
és
rászorult
k csak mintegy fele részésülheaugusztus 31-én reggel 7 órakor összes többi rokonait és ismerőseit.
v
let(
- a másik fele ellenben nem ka- alkalmazottak valamilyen fcárpótlá
|
70, hőmérséklete 2-1 fok, a levegő
,K>
— Újból megkezdték a fehérneműtt semmit, ez a körülmény nagy sára.
hőmérséklete 24 fok Cclzius volt. varrást a Vöröskeresztesek. A Magvat
visszahatást szült azoknak a köréD o c ó r a , hojy a s/eszesiíalo
Elkészült a Széchenyi-téri átren- Vöröskereszt szegedi fiókjának veze"kik nem részesüllek jutalomdezés. A városi mérnöki hivatal még tősége értesiti a hölgyeket, hogy hétrneodrágulfak,
l
e
g
o
l
c
s
ó
b
b
a
n
A kiosztott jutalmak 30 pengői nyár elején megkezdte a Széchenyi- főn újra megkezdték a kórházi fehér1 120
likőr-, rum- és náli Oka félét.
Pengőig terjedtek s a nem
éi Takaréktár-utca felőli részén az neműek varrását és szeretettel kéri
itlest
kiszélesilését és a gyalogjáró sziveskedjenek az áldozatos munkát
^•zesitett
alkalmazottak sérelmeS Á W D F F Y
J5! É J
&
beijebb helyezését. Az elhúzódó "mun- ugy a rési munkatársak, mint az uj
i k hogy a kiosztásnál nem vették
kálatokat most fejezték be s helyre- jelentkezők tovább folytatni a Szege'faelembe « tényleges
rásiorut'i t a l á r u í i z l e t é b e n szerezheti b?
állhatott a gyalogos- és jármüforga- di Katolikus Nővédő Egyesület
Hivatkoznak
arra,
hogy
a főpöslánái, Kelemen-utca sarok i lom ezen a nagyfongslniu útrészen.
iházában, Korona-utca 13 szám alatt
-Tanakkor, amikor nőtlen és ke08
rászórnit alkalmazottak kap[A Déimagyarország
munkatársától) A szegedi egyetemi építkezések
továbbfolytatásával kapcsolatos előkészítő intézkedések között a legelső
az volt, hogy a területében megr.agyogodott szegedi ítélőtábla visszakapta a Dugoniüs-téri régi székház
második emeletét. A Ferenez Józseftudományegyetem szegedi működésének ideje alatt Itt voltak a jogos államtudományi
kar helyiségei,
a Horthy Miklós-tudományegyetem
megalakítása után, miután a jogi
oktatás egyelőre szünetel, itt helyezték el a könyvtári anyag egy
részét a Szegedi Egyetemi Ifjúság
otthonát és a Diákvédő irodát

Hl

Egyenlő elbánás! leérnek
azok a várisi alkalmazottak, akik nem
részesültek a jntalomosztásban

l
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Zsúfolt ház, hatalmas siker
a kívánsághangversenyen

— Hazahozzák a hősi halált halt
ffr. Csányi András holttestét. Hétfőn
teggel a felsővárosi minoriták templomában engesztelő szcntimseáldozalot mutattak be a bőst halált balt dr.
C s á n y i András páncélos főhadnagy
leikijidvéért. A patinás templom mély
csendjében ott voltak a szülők, akik
egyetlen fiukat vesztetlék el és ott
voltak a barátok, a sporttársak. Ott
volt. mindenki, aki becsülte és szerette ezt a halkszavu, szorgalmas, lelkiismeretes fiatalembert. Az egész templomi gyülekezet imádkozott az idegen
földben pihenő Csányi András lelkiiidvéért, Dr. Csányi András augusztus
18-,-in életerősen, tele harcikedvvei, a
jobb magyar jövőbe vetett hittel indult páncélosai élén a győzelmes ro
Immra. A fergeteges, diadalmas rohamot nem állíthatta meg ember, nem
allifhatta meg a röpködő gránát, a
páncéltörő tűzzápora, mégis megtorpant. Az orvtámadó ellenség, alattomos oknáia leselkedett a harcmezőn.
Az akna felrobbant, a páncélkocsi sebzetten megállt, páneélfaJai kiDyiltak
és a repeszek pusztitó munkát végezlek. Dr. Csányi András főhadnagyot
súlyos sebbei emelték ki bajtársai a
kocsi roncsai közül és néhány órán beüli már a poltavai hadikórház műtőasztalán feküdt a szegedi fiatalember.
A gyors beavatkozás, a bravúros műtét már nem segíthetett; a fiatal test
iirelinesen feküdt a kórházi ágyon és
a hős magyar lélek elszállt, hogy a
k'gi'etsőtib ítélőszék előtt igazolja, az
uj Európáért, a boldogabb jövőért a
mi fiaink is vérüket áldozzák és véres. ajakkal is hirdetik az igazság eljövetelét. Csányi András néhány hónappal ezelőtt Szegeden járt, mindenki
szeretettel vette körül és elhalmozta
gralulacióval. A mellén már ott díszelgett a Szignum Laudisz. Büszkén
íjságoita, hogy rövidesen ismét kimegy a frontra. Századosi kinevezés
előtt állott. Mielőtt kiment volna a

Ünnepi diszbe öltözött közönség
tapsolta végig lelkes örömmé1 héttői:
este az újszeged! kendergyár kívánsághangversenyét. A kendergyár >tteniény«-dalköre a hadbavonultak javára rendezte meg a nemzeti gyász miatt
legutóbb elhalasztott
kivánsághangversenyt, amelynek ügyesen és friss
ötletekkel összeállított műsorán a legnépszerűbb és legváltozatosabb szamok szerepeltek. A kánikulai bőség
ellenére is zsúfolásig megtelt a színház nézőtere. Úgynevezett »néma helyek® is nagy szamban keltek el és a
közönség áldozatkészsége révén vendégül lafhatta a rendezőség sebesült
honvédeinket, akik közül többen felkötött karral, ápolóuövérek kíséretében jelenlek meg helyelken és igen jól
szórakoztak a kivánsághangverseny
alatt

A szinpad ünnepi díszben vária a
közönséget háttérben az ujszegedi
kendergyár stilizált
látképévei, két
oldalt a baráti hatalmak lobogóival,
valamint nemzeti színeink p.ompájával.
A műsort a »Remény<-daikör nyitotta meg, kiemelkedően precíz és hatásos korusszámával.
Utána
liork i l s Erzsébet kellemes előadói modor aban Gyóui-verseket-szavalt majd
P e r é d y Magda csengő szopránján
üankó-nótákat énekelt Sok kacajt és
tapsot váltott ki M a r t i n D j e m i l
Antal, a hires »Martinophon« uevü
éterhangszer feltalálója ördöngös instrumentumának
megszólaltatásával.
K o v á c s Mária magyar
dalokkal
szerepelt szép siker mellett; B o l d i z s á r Kálmán és cigányzenekara kísérte. P á r t o s Gusztáv, a neves fővárosi -színész mclodramatikus jelenete is őszinte tetszéssel találkozott,
ugyanígy a nagyon tehetséges M a g v a r Ferenc őrmester és B e r c z e iy
Ferenc
xylophon—harmonika
kettőse. Rendkívül mulatságos és kedves volt S c h ü s z l e r Ferenc, Doarctérre, Budapestről levelet irt szü- m o n k o s Kálmán, P e t ő Béla és
leinek. Mindenre kiterjedően irt nekik, B a t k y Kálmán vokál-kvartettje. Az
megnyugtatta őket, de a hőslelkü ka- ötletes "törökök® sok tapsot kaptak.
lona gondolt a legrosszabbra is; ha
nem jönne haza többé; intézkedjenek,
A műsor kiemelkedő száma Szahogy teste hazakerüljön és a szeretett b ó Ilonka Strauss-koncertje volt. Az
magyar földben pihenjen. Dr. Csányi ezüstcsengetyü-hangu fiatal koloraturAndrás szülei most illetékes helyhez énekesnő a "Tavaszi hangok<-kal és
fordulnak, bogy fiuk utolsó kívánsá- a "Csengetyü-áriával® varázsolta el
gát teljesítsék. A Szent György-utca hallgatóságát.
13. szám alatti báz egyik lakásában
A honvédzenekar F r i c s a y Ferenc
két árván maradt öregember fogadja
karnagy művészi vezetésével Lisztaz őszinte részvétlátogatókat.
rapszódiát játszott lelkes siker kísé— A Törzsökös Magyarok bűnvádi retében.
feljelentése egy nevükben kiadott aljas
Szünet után ismét a honvédzenekar
hangú apokrif körlevél miatt. Buda- négy indulót játszott, majd a »Repestről jelentik: Az utóbbi napokban mény«-dalkör hatásos szereplése kőszámos közéleti férfiú >'Törzsökös Ma- vetkezett. L á s z l ó Imre magyar nógvarok® aláírással egy géppel sok- tákat énekelt, utána a közönség kedszorosított körlevelei kapott, amely- v-erce: R á c z Vali ismert és népszenek ismeretlen szerzői kérdés és fele- rű énekszómai következtek. M a r t i n
let formájában megismétlik egy régeb- D j e m i l Antal hangutánzó számai
ben megjelent aljas hangú förmed- ismét nagy tetszéssel találkoztak; Jávény tartalmát. P. Ábrahám
Dezső r a y József, az Operaház tenorénekevolt miniszterelnök, a Törzsökös Ma- se a "Mosoíy országa® nagyáriáját és
gvarok Táborának' elnöke ezzel kap- Tosca "Levéláriáját® énekelte el sok
o.-nlatban a következő nyilatkozatot lapssal kisérve. M é s z á r o s Agi, a
lelte: >A Törzsökös Magvarok Tábo- szegedi közönség kedvence bájos jelerától teljesen távol áll az az eléggé nettel örvendeztette meg a sziveket,
el nem ítélhető alantas hang, amit is- végül a "Reménvt-dalkör ujabb sikemeretlen egyének nevünkben a Tör- res száma zárta be a műsort.
zsökös Magyarok aláírással használA kivánsághangverseny lelke és a
tak. Mihelyt erről az esetről értesül- humor, kacagás ellető eleme K ő v á tem. a budapesti
főkapitányságon r y Gyula volt, a népszerű, kitűnő konnyomban bűnvádi feljelentést tettem feranszié', akinek magánszáma is kitöismeretlen tettesek ellen. Egyúttal ki rő sikert aratott.
kell jelentenem, hogy ezt az alantas
—oOo—'
lmngu förmedvényt nem szerkeszthette más, csak az. aki a Törzsökös Ma— 'A szeptemberi pelróleumfejgvarok gondolkodásától és a magyar
nemzeti eszmétől teljesen távol áll és arlag. Szeged város közellátási hiaki a mi igazi magyarságunktól feli- vatala 411/1942.
szám alatt közli:
tett uj Magyarország felépítésének ki A petróleum forgalma és szabályomondott ellensége.®
zása tárgyában
kiadott rendeletek
— Villával követett ej 5nc\okos- alapján az 1942 szeptember
hóra
ságot. Hétfőn délután háromnegyed 1
egy-egy háztartás részére kiadható
órakor a Zoltán-igca 16. szám alá bjv•ák k' a mentőket Csutora Dezső 24 petróleummennyiséget 2' literben áleves fiatalember pngvilkossági szán- lapítom meg, igy a petróleumutaldékból egy hegyes evő villával b'almel. vány 5. ss. szelvényére 1 liter, 6. sz.
lét összeszurkálta. A sebészeti kiiní szelvényére is 1 litert tartozik a kekára szállították.
t reskedő kiszolgálni.

— Felvétel a Zsófia Napközi Otthon
óvódájáha. A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület székházában, Koronáidra 18. szám alatt a Zsófia Napközi
Otthonban az augusztusi szünet után
szeptember 1-én nyilik meg az óvoda,
amelyről az érdekelt szülőket értesítjük. Felvételek a z óvodában szeptember 1-én reggel 8 órakor kezdődnek.
— Szentesen virágzik az orgona.
Szentesről jelentik: Vecseri Sándor
felső-párti református tanító udvarán virágba borult a lila orgonafa.
Teljes pompájával áll a Fa s az
egészen tavaszias virágok
illata
elárasztja az udvart. Hosszú ősz
leszi — mondják a tapasztalt öregek.
— A tolvaj megoszt* büntetés nélkül, az orgazdákat elitélték. Nagy szerencséje volt Joó József 19 éves sző.
regi gazdasági cselédnek, aki lonással vádolva került hétfőn délelőtt Molnár István törvényszéki tanácselnök,
egyesbiró elé. Ga'dájától, Kozma József szőre,gi gazdálkodótól
ellopott
eigy vásfurdancsot és azt eladta Gyuris János szöregi lakosnak. Egy más
alkalommal két wák kukoricát emeli
el, ezt pedig Gyuris felesége vásárolta meg tőle. A tárgyaláson beigazolódott, hogy G'ynrisék tudták, hogv Joó
József lopott dolgokat kínál eladásra,
ezért sz orgazdaság lén ve beigazolódott. Mielőtt a bíró Ítélethozatalra vonult vissza, érdekes fordulat 'örtént:
Kozma József váratlanul visszavonta
a volt alkalmazottja ellen emelt vádat és meghnesátntta .Toó József bűnét. Tekintettel arra. hogv szolgálati
lopás csak a károsult feljelentésére
büntetendő cselekmény a feljelentés
visszavonása következtében az eliárást Joó ellen he kellett szüntette.
Gvurís Jánost és Gvuris .T-ínosnét ellenben orgazdaság vét«égébpn mondotta ki bűnösnek a bíró és a házaspárt egv-eovheti fogházra ítélte.
— Leesett * traktorról. Hétfőn délután 4 órakor jelentették a menlőknek, hogy Hajdú Lajos kiskundorozsmai lakos a Petöfi-nt 24. számú ház
előtt munkaközben egy traktorról leesett és a gép alá került. A mentők
sulvos zuzódásokkal, életveszélyes állapotban szállították a sebészeti klinikára.
— A volt fogházigazgató védi mint
ügyvéd volt fegyencét. Beregszászról
jelentik: Ritka érdekes bünperben rendelt el ujrafeivételt a beregszászi törvényszék. Még 1917-ben lörtént, hogy
a beregszászi postán feladtak egy 300
ezer aranykoronát tartalmazó levelet,
azonban a levél még azon éjjel eltűnt
a postáról. Ekkor letartóztatták. Végh
József 18 éves postagyakornokot és
édesanyját Végh eleinte tagadott, de
később beismerte a lopást, azonban
ismét pár nap multán visszavonta beismerő
vallomását és elmondotta,
hogy két cellalársa tanácsára vallott
csupán beismeröleg, abban a hiszemben, hogy édesanyját erre szabadonbocsátják. Véghet akkor hatesztendei
fegyházra ítélték, büntetését Vácott
ki is töltötte. Időközben a cseh megszállás alatt megkerült az ellopott 3ü0
ezer korona. Amikor ugyanis a pénz
lebélyegzésére került sor, valaki behozta a feljegyzett számú papirkoronákal. Az illető gyanút fogott és eltűnt, de a pénz megvolt A csehek alatt
Véghnek nem volt módjában ujrafeivételt kérni, most keresi tehát elvesztett becsületét, mégpedig dr. Ilusztek
Lajos budapesti ügyvéd ulján. Érdekes, hogy Rusztek abban az időben,
amikor Végh Vácott fegyházbüntetését töltötte ki, a váci fegyház igazgatója volt...
— Beiratkozások a kereskedőtanonciskoiáha. A Szeged-városi kereskedőtanonciskolában az 1942—43. tanévre
beirások a piaristagimnázium I. eme
letének 19. számú tantermében a következő napokon lesznek megtartva;
Icánytagozat részére szeptember 2-án,
azaz szerda délután 3 és 6 óra között
Fiutagozat részére szeptember 2-án,
azaz csütörtökön és szeptember 5-én,
azaz szombaton délután 3 és 6 óra között.
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— Hódmezővásárhelyen forgatják
Bibó Lajos >Juss® cimii filmjét. Hódmezővásárhelyről jelentik: B i b ó La*
jos, a kiváló iró, filmet irt »Juss« ci"
mü drámájából, amelyet annakidején a
Nemzeti Színházban mutattak be nagy
sikerrel. . Amint ismeretes, a >Jussé
cselekménye az iró szülőföldjén, Hódmezővásárhelyen játszódik, ezért Bibó kívánságára a gyártást végző filmvállalat Vásárhelyen készíti el a film
külső felvételeit. Bibó Lajos vezetésével bizottság utazik Vásárhelyre éa
kiválasztja azt a helyet, azt a tanyát,
Bibó ulniutatása szerint, amelyik tanyán a felvételeket elkészítik.
— Meglopta a nagyanyját, özvegy
Balassi Sándorné szegedi lakos feljelentést tett a rendőrségen unokája.
Varga István napszámos ellf-n, aki
beteken át rendszeresen lopkodta. A
feljelentés alapján a detektívek clőái«
litották Varga Istvánt, aki bevallotta, hogy egy ballonkabátot, egy
tiői
kabátot,
két
pár
női
cipőt,
kilenc
darab
mosószappant,
zsirjegveket, légvédelmi fecskendőt és
igen sok apróbb háztartási Cikket tulajdonított el nagyanyjától. A hallonkabátol, cipőket és a mosószappant 13
pengőért eladta egy zsibárusnak. Mikor nagyanyja rájött « lopásokra,
megfenyegette, hogy ha
feljelenti,
olyat tesz, bogy slatáriális bíróság elé
fogják állítani" A sötét fenyegetőzés
beváltásában a detektívek idpjében
való fellépése akadályozta meg Varga
Istvánt, akiről azt is megállapították,
hogy hosszabb ideig volt javi'ó intézetben is. őrizetbe vettek és átkísérik'
az ügyészségre.
Hasbaszurta a barátja, l'óth István királyhalmi kőműves egy kőrnüvestársávat baráti iddogálás közben összeveszett. A civódasból vere'
kedés lett, Tóthot a barátja hasbaszúrta. A mentők a verekedés áldozatát rendkívül súlyos állapotban a sebészeti klinikára szállították.

Ingatlanforgalom
özeged varas területen vj-íz augusztus 21-tol 29-ig a kővetkező íugatlauok. cseréltek, gazdát:
Dr. Redcr ivaroiyné eladta Nagy
Gy. István és nejének Pillich iválmanu 19b. hazat, leö n. öl kerttel, 179 K
kat. tjővedelemmel es 160 P evi házbérjövedelemmel, 11.500 P-ért.
Dr. Rácz Béla eladta dr. Redet
Károiynénak Pillich Kalmán-u. 20, sS.
hazát, 300 n. öl szöllövet, 3.12 K kat.
tjövedelctnmei és 500 P évi házbérjövedelemmel, 22.500 P-ért.
Timár János eladta Lukács Ferencnek Somogyitclep 123. sz. házát,
260 P évi házbérjöveedlemmel, 10.500
P-érL
Jójárt István és társa eladták Szűcs
Jánosnak Csendes-u. 23. és Rákóczi-n.
38 sz. házukat, 112 n. öl telekkel, 228
F évi házbér jövedelemmel, 9000 P-ért
Báló Antal eladta Papp Ferencnek
Boldugasszony-sugárut 55b. és Galatnb-u. 7. sz' házát, 141 n. öl telekkel, 1596 P évi házbér jövedelemül ri29.400 P-ért.
Özv. dr. Csemeghy Imréné és társai eladták Arany l.slvánnénak Szaty
maz-u. 35. sz. házukat, 491 n. öl síóllövel, 8.24 K kat. tjővedelemmel
600 P évi házbérjövedclemmcl, 13.900
P-ért.
Kopasz Jánosné és társai eladlak
Szabó Rózsinak Tarján dülöbeli 17*
n. öl földjüket 2.94 K kat. tjővedelemmel. 1218 P-ért.
Kopasz József eladta Szántó
jos és feleségének Farkas-u. 19b f*
Katona-u 48" sz. házát, 92 n. öl
lekkel. 192 P
házhérjövedelemmel2500 P-ért
Bajza Pál eladta Gémes istvánnénak Somogyi telep 28 sa. házát, 250
ol telekkel," 480 P éri háíbériöveáslemmei 8000 P-ért.

T«akdayvv<iiítrló
szülők figyelmébe!
Tisztelettel értesitjük a t. tan
sönvvet vásárló szülőket, hogy a
magyar királyi Kereskedelem és
Közlekedésügyi Miniszter Ur93.900
-942 K. K. M. számú rendelete ér
(elmében az alanti könyvkereske
ilöket jelölte ki tankönyvárusitásra
ALT L A J O S .Horthv Miklós 11.8
löl CSHAZY
LÁSZLÓ, Gróf
Apponyi n. 15.
'«>R VINA könyvkereskedés,
Gróf Klebclsherg tér.
TM\SZ ISTVÁN, Gróf Klebclshejg tér.
KORDA R T. fiókja Gróf Apponyi n. 20.
OYKÓ GYÖRGY. Aranv J. «. -">
V AGY MIHÁLY Takaréktár n t
NEMZETI Sajtóvállalat. Kárász
utca 5.
K/f I M R E TÁRUSULAT, Széehenyi tér
Szt. ISTVÁN TÁRSULAT
rt.
fiókja. Kárász u. 14.
TankSnyve.it a fenti céqeknél szerezze be I

SPORT
Áknavölgyí, Barótí és Lakat pompás teljesítménye
pontot szerzett a Szegednek Szombathelyen

D Ét M A O Y A R O B S Z A 0
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üoieüpaia szalonomat
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9*lké»

megnyitom

Kérem, figyelje a vonalvezetést, a sikket, eleganciát me
A Szeged mostani csapatának fel- Vadas szorgalmas, de azért Kalocsay
delijeimen és főként az árakat
tétlenül dicséretére válik a Haladás jobb lesz, ba formába lendül. Huszíi
elleni 1:1 (0:0) arányú eldöntetlen. A tehetséges, de hibája, hogy csak balS c H i e l b e r a
E t a
szurkolók meg lehetnek elégedve az lábbal játszik. Fáskerti csak Ígéret
SSSÉCMLNYl TÉR & SZÁM
eredménnyel, mert sok olyan dolog Tihanyi formája még nem megnyug- (Fpposta és Tisza-szailo k ö z ö t t )
játszott közbe, amely feltétlenül a pi- tató. Gaál jól bíráskodott
ros-fehérek hátrányára szolgált Hat—oQoszáz kilométeres utazás után állt ki a
X Postás—HASÉ 3:3 (1:1). A VasX Az SzTK kikapott, a SzKAC ei- utas-stadionban lebonyolított barátsá
csapat a mérkőzésre. Ez még nem lett
volna különösebb baj, ha legalább döntetlenül játszott a Bácskában. Az gos mérkőzésen a technikásabb és *
végigülték volna * futballisták
az SzTK és a SzEAC vasárnap a Bács kapu eiőtt határozottabb Postás győutat, de legalább a fele időt állva kában játszott; a kék-fehérek Óbecsén, zött. Góllövök. Pintér IV. (3), bolytöltötték el. Mentségére szolgál a az egyetemisták Adán szerepeltek. Az mosi, v. ördög, illetve Szűcs (2) és
Szegednek áz is. hogy legjobb csatá- SzTK 1:2 (1:1) arányú vereséget szen Czegiédy. LiUoui jó játékvezető volt
ra, Harangozó az utolsó pillanatban vedett á Bocskaitól, az eldöntetlenre
X Labdát nyert a szegedi Kertészmégsem merte vállalni a játékot, be- azonban feltétlenül rászolgált voiTia.
lyette Vörös játszott. Azt sem szabad A kék-fehérek gólját Kakuszi lőtte. cég a makói Szalárdy-eégtől a vasárelfelejteni, hogy az uj összetételű csa- — Az egyetemisták 4:4 (3:1) arány- napi fiitbaitiuérközésen. A Vasutaseldöntetlenül végeztek Adán stadion salakpályáján vasárnap déltársor az első 'bedobásnál* nem ban
nyújthatta azt, amire képes. Erről az Visszaesésük a II. félidőben annak után cégmérközés volt a szegedi Kerösszeállításról csak két-három mér tudható be. hogy még nincsen meg- tész-csapat és a makói Szalárdyegyüttes között. Győzött a szegedi
kőzés után lehet véleményt mondani 'felelő edzésük
együttes 8:2 (2:1) arányban. Góllövők:
annyi azonban bizonyosnak
látszik,
X Az MVSE továbbjutott, a HTVE
iüszinger (5). Biczók (2), Zsombóky.
a kőzépcsatár kérdését sürgősen meg kiesett a Magyar Kupából. Vasárnap
illetve Klement és Pintér. A győzekell oldani és 'szurkolni* kell, hogy Hódmezővásárhelyen és Szabadkán
lem dija a labda volt. Kovács játék
Harangozó a legközelebbi meccsigfel- volt Magyar
Kupamérkőzés. Hód- vezető megfelelt.
i épüljön. Szerencse volt, hogy a csa! társor mögött kitűnő fedezetsor és meővásárhelyen a HTVE 3:9 (1:2)
X A szegedi atléták vasárnap is
közvetlen védelem működött. Pompás arányú vereséget szenvedett a B. sikeresen szerepeltek az országos
BUDAFEST 1.
A40; Ébresztő, torna. 7. Hirek, köz- teljesítményt nyújtott Lakat, aki töm- Vasutastól és ezzel kiesett a továb- vasutasbajnoki atlétikai viadalon. A
megrendezett
országos
iömények, reggeli zene. 10; Hirek. 10 te a csatársort labdával, Baróti, aki bi küzdelemből. A vásárhelyi gólo- Budapesten
ora
15: A Székesfővárosi Tűzoltóze- mellett »nem tudott élni* a szombat- kat Biró 2. egyet 11-esből és Kiss vasutasbajnoki atlétikai viadal mánekar. Vezényel Eördögü János. 11.10: helyi középcsatár és Aknavölgyi, aki Lőtte. Vezér I I . jól bíráskodott — sodik napján, Vasárnap is jól szereNemzetközi vizjelzőszolgálat. 11.2(1: ezúttal is bebizonyította, hogy helyén Barátságos meccs is volt vasárnap peltek a SzVSE tagjai és a következő
eredményeket érték el: ifjúsági száOperarészietek. 11.40; Divaltudósités. van a szive, az esze. kifutásai pedig
Toldi—Kok • mok: magasugrás: 2. Kakuszi 160, 400
12: Harangszó. Fohász Himnusz. 12 egyenesen ragyogónk. A két hátvéd Hódmezővásárhelyen:
óra 10: Szórakoztató zene. 1240: Hi- meghízható volt, Bognár ellen sem ron 4:2 (2:1). — Szabadkán játszott m: 3. Kakuszi 55.2, felnőtt számok:
rek. 1.30: Honvédetek üzennek. A Vö- lehet különösebb panaszt felhozni, a vasárnap a kupáért a Makói VSE. magasugrás: 1. Kovács 165, 3. Varga
röskereszt bajtársi rádiószolgálata. 2: csatársorban azonban csak Báló és Ellenfele az SzTC volt. Eredmény: 155, 400 m: 2. Tornai 51.6.
A Szent István 3. honvéd gyalogezred Nagy vétette magát észre néha.
2:2. A félidő!>en a szabadkai csapat.
X A csongrádiak győztek a szőrezenekara. Vezényel Szelényi Gyula. 2
A játékról csak annyit, hogy az 2:1-re vezetett. Tekintettel
arra, gi osztályozómérkőzésen. Az elsőoss* « 30: Hirek. 3: Árfolyamhirek, piaci I félidőben kiegyensúlyozott volt a
hogy eldöntetlen esetén a vendég- táíyuságért Szöregen rendezték meg
Arak, élelmiszerárak. 3.20: Sovinszky mérkőzés szünet után azonban hatávasárnap az első osztályozó mérkőLászló szalonzenekara. 4.15: Gyermek rozottan a szombathelyi csapat táma- csapat megy tovább a kupában, az zést a CsLE és a Rákóczi között. A n'délután. Lázadás a konyhakertben. dott többet, de nem boldogult a sze M Y S E jogosult a továbbjátszásra. nak ellenére, hogy a szőregi csapat
Irta Sir Éva. Vezeti riarsányi Gizi. gedi védelemmel. Deszke gólját Korá- A gólokat Mirnies (11-esből), Elek.
volt a többet támadó, vesztesként
Előadják a gyermekszereplők. 4.46: nyi TT égyenitette 9 perccel a befeje- illetve
Ognyanov (öngól) és Elek hagyta el a pályát. Győzött a csonIdajelzés, hirek. 5: Hirek szlovák és zés elölt egy kapuetőtli kavarodásból. lőtte.
grádi együttes 2:1 (i:0) arányban
'uszin nyelven. 5.15: Mózsi Károly ciAz NB I. osztály többi eredményeX A S z V S E győzött a kolozsvárijSzántay I. <2, egyet t l-esből) góljátgányzenekara muzsikál. 5.55: Szent Csepel—Ferencváros 4:2 (2:0), Oam
kerékpáros váltóversenyen. Vasárnap Z * 1 * szőregi golt Barna szerezte,
Anna-tava és Tusnádfürdő. Dr. Lévay ma—Újpest 3:0 (0:01. Kispest—SBTC
braöd
' l6' vezctte a I á t é k o t '
Lajos előadása. 6.10: Szalonótös. 6.50: 6:3 (2:2). Vasas—Újvidék 2:2 (2:04 bonyoli.'ották le Kolozsvárott a ház-|
tömbök
közötti
országos
vidéki
keX Bajszár a vidéki müngróbajnokHároméves a háború. Csiszár Béla Nagwárad—Törekvés 0:0. Kolozsvár
előadása. 7: Hirek magyar némul és DMAVAG 1:1 (1:0). Szolnok—Elektro- rékpárosváltóversenyt 3x16 kilométe- A' ceglédi vidéki
bajnoki, illetve
res távon. A küzdelemből a SzVSE
p
otná« nyelven. 7.20: Indulók. 7.40: mos 1:0 (1:0). •
kongresszusi
úszóversenyen
el makitűnő gárdája: Joachim, Okrész, HóMég a légy is lehet múzsa. Szabó Lő—oOomar a dt müugrószámot vasárnap déldy
I.
került
ki
győztesen
és
1:38.56
rinc előadása. A verseket elmondja
S z e g e d j á t é k o s a óra alatt abszolválta a távot. A pi- után bonyolították le az wjsze$r*(F
Mezey .Mária. 8.10: Tiszán innen — K ó k u s z ; a
ros-kékek második csapata: Hódy II., versenyuszodában.
A küzdelemből
Tiszán tul. (Egy pillangó útja a Tisza
Hetek óta folyó tárgyalások után Nyáry, Kecskeméti 1:38 órás teljesítBajszár, a déli kerület képviselője
fentén), összeállította és rendezi A. hétfőn este M a r k o v i c s Szilárd, a
Balogh Pál. Az összekötöszöveget ir- Szeged AK ügyvezető elnöke és F a - ményével a nyolcadik helyen végzett. került ki győztesen és ezzel Dél 62
tó, Liszt Nándor. Személyek: A pil- n n i i Sándor, az SzTK elnöke között A kerületek közötti versenyt is a ponttal győzött a kerületekközött ;
langó _ Mészáros Agi; Keserves Já- létrejött a megállapodás, amelynek SzVSE nyerte.
uszóviadalon.
A győzelemmel Dél
X Kikapott a Szeged II. Makón.
"Ds _ Hámory Imre; Vidám Marci — értelmében K a k u s z i Ferenc a Szevégleg megnyerte a Kormányzó u*
Pcthes Ferenc; Csaplárosné — Ma- ged játékosa lett. Az SzTK. amint is- A Szeged TI. vasárnap Makón szetolcsy Marsit: Riporter Budinszky meretes. 3000 pengőt kért válogatott repelt és 5:2 (2:3) arányban megér- vándordiját. A műugrással kapcsoNándor, Ezenkívül cserkészek, halá- centerének kiadatásáért, a hétfői tár- (femelét vereséget szenvedett a lel- latban vizilabdabemutató is volt ós
s
*»k. csikósok és juhászok. A Tisza- gyaláson ezt a követelést 2500 pengő- kes és fiatalokból álló MAK-tól. A háziversenyt rendeztek a SzTJE-ban.
fenti csárdában Oláh Kálmán cigány- re mérsékelték, igv a megegyezés lét- gólokat TTuszta (3), Puszta. illetve A háziverseny
győztesei: 100 m.
zenekara húzza a nótát. 9.40: Hirek. rejött: a kék-fehérek kiadták Kaku- Énekes (2), Gregus (2) és Szilágyi leány
mellúszás: 1. Szeutirmay
% t ö : Üzen az otthon. A Vöröskereszt sr.it a Szegednek. Kakuszi amatőraln- lőtte.
X 1:47.4, 50 m. leány mellüszá 1: Pe'
bajtársi rádiószolgálata. 11: Hirek pon feg a Szegedben futballozni. A
ták Mária 50, 50 m. leáuy
gyors"ómét, olasz, angol, francia és finn Szeged "ezzel befejezte csapaterősltési
X Uj csatár a Szegedben. Jelentet- úszás: 1. Kiss Irén 38.6, 200 hölgy
"Telvén. 1125: Tánczene. 12: Hirek.
akcióját. Kakuszi 19 éves és nagv nye- te a Dél m agyarország, hogv a Szeged
mellúszás: 1. Littomeritzky Mária
resége a szeged' NB T. egyesületnek^
csütörtöki edzésén csatár vet részt. A
BUDAPEST II
3:28,
100 m. hölgy hátúszás: 1. Kise
vezetőségnek tetszett a futballista já—0O0—
620: Ruszin hallgatóinknak. DanVera 1:41.2, 100 m. leány gyors: L
téka
és
tárgyalást
kezdett
vele.
A
Wlinecs Jenő ruszin népdalokat éneKiss Irén 1:22.2. 50 m. leáuy mell6.45: Mezőgazdasági félóra. 7.10: A S z V S E ctyézőtt a Tesvériség tárgyalás eredményre vezetett, a futúszás:
1. Peterdt Mária 49.6, 50 m.
ballista
aláirta
az
igazolólapot.
Az
Wső Budapesti
Ctterakőr.
Vezeti
elleni vasutasba inoki
uj játékos: Demeter Dezső, a Szabad- leány hátúszás: 1. Peterdt Erzsébet
Bundsuseh István. 8: Hírek
8.10:
mérkőzésen
kai VAK játékosa, akit már ki is 59.2, 50 m. gyermek gyors: 1. P a p p
ri gfitőversenveredniények.
8.20: KaKánikulai hőségben, vasárnap dél- adott egyesülete. A Szened vezetősége 32, 50 m. gyermek mellúszás: L Pemarazene. 9: Csók István tanulóévei.
Radocsav Dénes előadása. 930: A után rendezték meg a rókusi stadion- bizakodással néz az uj csatár szerep- ták 40 8, 50 m. fia hátúszás: L E r
Székesfővárosi Zenekar. Vezényel Raj- ban a SzVSE—Testvériség I. osztályú lése elé, nem lehetetlen, hogy a kö déiyi 44. 100 m.
ifj. mellúszás':' 1,
rr
vasutasbajnoki mérkőzést, amelyet a zépcsatár helyén fog szerepelni.
Lajos
Csiszár
1:29.2,
100
m. ifj. hátúszás'}
szegedi csapat 4:1 (1:0) arányban megX Az TTTC győzelme n SzAFG fönyert. A szegedi csapat győzelmének lött. 'Az UTC a Liga-utcában vasár- 1. Tellesz I. 1:23.6, 100 m. ifj. gyors:
realitásához szé nem fér, de az első nap megrendezett előkészítő mérkő- 1. Lavner 1:08.7, 200 m. felnőtt mellnegyedórától eltekintve nem a legjobb zésen 5:2 (1:1) arányban legyőzte a úszás: 1. Szalma 3:05.6, 100 m. feljáték folyt a pályán. Ezt az óriási Szabadkai FAC-ot. GVőzelme megér- nőtt hátúszás: 1, Biró 1:22 100 m.
hőséggel is lehet magyarázni. A gó- demelt. Góllövők: Bozóki I. (8). Bur- felnőtt gyors: L Kiss 1:06,' 200 in.
lokatHuszti. Baloghv. Kecskés. Nyer- kus. Tóth I.. illetve Dömötör és "o- gyors: 1. Lavner 2:43, 100 m. felnőtt
iiletve Garai lőtték. A SzVSfi vics. Srimődi kifogástalanul vezette a
mellúszás: 1. Kiss l:l&
hífl Kownánv. Baloghv játszott
iél mérkőzést

R Á D I Ó

hivatalos
A G Y A R O B S Z A C — jelentkezni kötelesek a
8KD Ée dI d,. M 1942
s z e p t e m b e r 1. órák alatt délelőtt 8—12 óráig a vá-

rosi katonai ügyosztályban
(Városi
Szeged se. kir. város polgármestere. bérház, I. emelet, 4, ajtó.)
Felhívom az érdekeit állitáskötele39.078—1942. I I . a. szám.
seket, illetőleg a családfenntartói kedvezményt kérők — idézővel személyes
megjelenésre kötelezett — férfi hozzáA m. kir. honvédelmi miniszter ur tartozóit, hogy a megszabott, időben
40.700 eln. 10—1042. sz. rendelet értei- tisztán és tiszta fehérneműben a soromeben fósorozáson megjelenni tartoz- zás helyén pontosan jelenjenek meg.
nak az
Felhívom a állitásköteleseket, hogy
1922. év| születésű összes áRia papi és papjelölti kedvezményre,
taskőtelesek, valamint mindazok
öröklött, mezőgazdasági birtokkal kapaz 1894—1919. évi születesd hadcsolatos kedvezményre, családfenntarkötelesek, akik eddig sorozáson
tói kedvezményre, több katonát
adó
bar mi ok miatt nem voltak.
családok kedvezményére való igényMinden aLlitásköteles abban a so- emelésük esetén kérvényüket az" igarozójárásban köteles sorozáson előáll- zoló okmányok csatolása mellett még
ni, amelynek területén állandóan la- a fősorozás előtt nyújtsák be a városi
kott akkor, amikor az összeírásra je- katonai ügyosztályhoz (Bérház, I. em.
lentkeznie kellett (1912 junius 15—30), 4. ajtó).*
kivéve, ba az iLletékes sorozójárás
Felhívom továbbá az állitáskötelehelyett más járásba való előállítását a
seket, hogy a honvédelemről szóló
Hvt, U. 111. Rész 1. Cim 38. §-a értel1939. TT. tc. 36. 5- aalapján a tartalémében megengedték.
kos tiszti kiképzésre való jelentkezési
Fősorozás helye Szeged belterüle- szándékuk esetén kérvényüket az igatén lakók részére a felsővárosi Kul- zoló okmányok csatolása mellett, még
túrházban van (Munkácsi-utea 6. sz.). a fősorozás előtt nyújtsák be..
A város belterületén lakó állitásköteNyomatékosan figyelmeztetem vélesek itt tartoznak megjelenni az aláb- gül az érdekelteket, hogv az állítási
bi napokon reggel 8 órakor:
kötelezettség nem teljesítése, a meg1912 szeptember 17-én: legénység, szabott határidők he nem tartása és
az 1922. évben szül. A—D betűig be- általában a honvédelemről szóló 1939.
zárólag,
évi TT. tc.-ből folyó kötelezettségek elszeptember 18-án: legénység, az mulasztása, a felhívásban
közzétett
1922. évben szül. E—K betűig bezáró- tudnivalók vagy a törvény nem tudálag,
sa által, nem menthető.
szeptember 19-én: legénység,
az
T)r Kemenesy Tib*»r tanácsnok,
1922. evben szül. L—P betűig bezáróa katonai ügyosztály vezetője.
lag.
szeptember 21-én; legénység, az
Előfizetőink havi
1922. evben szül. R—V betűig .bezárólag.szeptember 22-én: legénység,
az
mindennap cserélhetnek könvvet
»
1922. érben szül. Z-töl végig,
DÉLMAGYARORSZAO
fcőlesönkönw
Szeptember 28-án; vidéki karpaszo- •árában
manyosok, korengedélyesek és önként
jelentkezők, valamint azok az 1894—
1919. évtöjyambeiiek, akik még mindizideig sorozáson nem álltak elő,
1912 október 1-én: karpaszományosok, az 1922. évben szül. A—K betűig
Budapesti értéktözsdezárl&t
Nyubezárólag,
godt hangulatban, egyenetlen irányzatoktóber 2-án; karpaszományosok, tal nyitott a tőzsde. Az árak alakulávz 1922. évben szül. L—Zs-ig bezáró- sa már kezdetben kisebb ingadozást
lag.
mutatott. Üzlcttelen nyitás után a lasA külterületen lakó tanyai lakosok san megélénkült árukínálat a részvéfösorozása 1942 szeptember 23-án reg- nyek árfolyamait fokozatosan leszorígel 7 órakor kezdődik a következő totta és a legtöbb érték alacsonyabsorrendben és helyeken:
ban zárult. Egyedül a Magyar Nem1942 szeptember 23-án: rözskei kul- zeti Bank és a Trust részvény ért el
túrházban, Röszke,
Szentmihálytclek jobb árfolyamot. A tőzsde nagyrészt
és Feketeszél kapitányságokban lakó gyenge irányzattal z á r t
fénti születésű állitáskötelesek részére.
Zürichi devizazárlat. Pária
f.58,
szeptember 24-én; várostanyai öreg London 17.30, Newyork 431.—, Brüsziskolában, Királyhalorn és Átokháza szel 69.25, Milánó 22.66 egynegyed.
kapitányságokban lakó fenti születésű Berlin 172.55, Szófia 5.40, Bukarest
állitáskötelesek részérc,
2.75, Madrid 40. Amszterdam 229.50,
szeptember 25-én: alsókőzponti leA Magyar Nemzeti Bank valutaárventeotthon (volt vámőr laktanyában), folyamai. Szlovák kor. 1145—11.75. lej
Nagyszéksós és Mórahalom kapitány- 1.95—2.05, lira 17.40-17.90. svájci ír.
ságokban lakó fenti születésű állitás- 79.60—80.60, svéd kor. 81.70—82.70.
kötelesek részére,
A budapesti terménytőzsdén rendszeptember 26-án: külsödomaszéki kívül csekély volt a forgalom, az árak
iskolában, Domaszék, Zákány és Csór- változatlanok.
va kapitányságokban lakó fenti szüleA budapesti gabonatőzsde hivatalos
tésű állitáskötelesek részére,
árjegyzése. Buza 81 kg-on felül 31.50,
szeptember 29-én: felsőközponti kul- 30 kg-on felül 31.—, 78 kg-os 30— P.
túrházban Gajgonya, Balástya és Csen. Rozs szokvány 71 kg-os 28.—, kétszegele kapitányságokban lakó fenti szü- res 28 , Takarmányárpa 65 kg; Buletésű állitáskötelesek részére,
d a pest 24.50, Szeged 2430. Zab 41
szeptember 30-án: Szatymaz Simsay- kg-os: Budapest 25.50, Szeged 26.50,
iskolában, Szatymaz, Fehértó és ösze- tengeri csöves 17.40, szemes 22.16
széfc kapitányságokban lakó fenti szüCsikágói terménytözsdezártat. Bnza
letésű állitáskötelesek részére.
szilárd. Szept 119.5—ötnyolcad, dec.
Az 1922. évfolyamú állitáskötelesek 123 háromnyolcad—egynegyed,
máj.
a sorozáson a lakásukra küldött idé- 127.25—egy nyolcad.
Tengeri
tartott.
zővel kötelesek megjelenni.
Szept. 83 ötnyolcad, dec. 86 háromAkik ilyen idézést nem kaptak, nyolcad, máj. 90 háromnyolcad. Rozs
azok még a fősorozások befejezése jól tartott. Szept. 62.75, dec. 67, máj. 72
előtt _ idézőlapjuk átvétele céljából hétnvolcad.
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Felelős szerkesztő és felelős kiadói
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Főmunkatárs:
T e m e s v á r ?
J ó z s e f
Szerkesztőség: Szeged, Kölcsey-utca 10, I. era. — Éjszaka! szerkesztőség:
Kálvária-utca 14 — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség és kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Nyomatott A B L A K A GYÖRGY körforgőgópén Szeged, Kálvária-u.
telefon: 10-84 — Felelős üzemvezető: Ablaka István,

14,"

APRÓHIRDETÉSEK
E l a d

Szakács tanoncot
felvesz Vigh étterem, Mérei íjtca 5 sz.

«

Köztelkek, családi
es báritázah, ipartelepek, szdiio es
szántó birtokok

Keresztény pozitív, neElegánsan
bútorozott gatív relusőrt
(férfi,
szoba, egy, esetleg két vagy nő) 14A-150 P
személy részére szept. fizetéssel felvesz Szél-re kiadó. Cim:
Ká- kely fényképész, Széchenyi tér 2.
Háztelek
gyümölcsfák- rász u. 14, I. 2.
kai Felsővaros 3000 P.
Budapestre eJőkelő úriHáztelek Földmives utba zhoz két 9 éves ikercán 4600 P. Háztelek
lányka mellé nevelőnőt
izltthcl/iií^o
alsóvárosi
állomásnál
keresnek, aki jogosított
6i—14.000-ig.
AdómenRaktárhelyiséget,
mely
tes családi ház
utca- legalább 4 méter ma- fiatal tanitónő s a harfrontos kőrútnál 17.50(1 gas, száraz, tágas bér- madik elemi osztályhói
Adómentes
magasföld- beveszek. Megkeresések elő tudja neveltjeit készíteni. J ó megjelenésű
szintek családi ház 2 *Száraz»
jeligére
ki- fiatal tanítónők jelentszobás, fürdőszobás 28 adóhivatalba.
kezzenek ma, szeptemezer P. Adómentes maber 1-én délután 3 és 4
gasföldszintéi
családi
óra kőzött a *T)élmaháromszobás, fürdőszogyarország* kiadóhivabás
30.000 P.
Adó.
talában. Jelige: »A. M *
Somogyi terlepre
menles emeletes bérház 3 szobás komforHázvezetöinöi áJIást —
tos lakásokkal 60.000 P
vállalna
magányos
Adómentes
emeletes
egyénnél fiatal
urínő.
bérház 2 szobás komCim a kiadóban.
fortos
lakásokkal
80
ezer P. Adómentes em.
Hosszú bizonyitvánnyvl
üzletes sarokbérház 3
mindenest fölveszek —
szobás komfortos laká-^ felvesz a kiadóhivatal. nagy fizetéssel. Marstér 5.
sokkal fő uton 40.000 P.j
Adómenteg emeletes fiz-,
Mindenes főzőnőt azonfcáxttt
leles bérház komfortos]
nal felveszek. Aradi «.
lakásokkal, szép kert-, f á r y a l M
0. rövidáruüzlel.
tel. egyetem közelében j
BotorszálUtás
Jóravaló, ügyes bejáró
115.000 P.
Adómentes
í n y b e n é« v i d é k i
> nőt keresek. Jelentkezh
herhftí
'
háromemeletes
bérház
fépkeeatkkal Iá
ni délelőtt. Szeged Arkomfortos
lakásokkal
bóc n. 3.
Belvárosban 200.000 P.
P«v*ríe> veteti fcmdai
Földszintes ház 9x2 ezo
Főzni tudó mindenes —
K f t t e s e y - u t e a ló.
bás lakás és ffiszeriizazonnalra vagy
szept,
lettel, kerttel 16000 V.
15-re keresettik. FleisRÖLGYEmeletes, üzletes
ház
sig Dezső, Korona u. 15
F0DRÁR7/NŐT
Róknson. jó
forgalmi)
FELVESZ
füszeriizlet és négv laMindenes főzőnőt felveSZÁNTAT
kással 28.000 P. üzleszek. Pollák, Polgár «.
tes hás régi jófnrgal- Dugonics tér 11. Tel.: 1. szám.
mu vendéglővel, kerttel 14-51
233
főúton 45.000 P. Emeletes, üzletes
há*
fő ft/.l.luv a r i o
uton, ffiszerkereskedés, SEGÉDEKET
fakereskedésset, fürdő, felvesz állandó munká- Szakszerűen javított —t
szobás lakással
38.000 ra ifj. Szalárdi István antik interziás szalónP.Belvárosi, emötete* szíjgyártó és sportá'u- vitrin eladó. Megtekintszakiizem, Makó.
392 hető Horváth
Gyula,
bérház 2, 3, 4 szohé*
komfortos
lakásokkal Csöverő munkást kere- Takaréktár u. 1.
90.000
P.
Belvárosi sek állandó
leánygimnáziumi foralkalmanagy bérhán 7x1 és 2 zásra. Gerő, Mars tér 5 ma ruhák
és III.—IV.
szobás, fürdőszobás laosztályos
tankönyvek
kásokkal 60.000 P. Bel- Állást keres: kereske- eladók. Révai u. 8, L
városi nagy üzletes bér delmi iskolai érettségi- em. jobb.
báz
komfortos
laká- vel. <Nöi mnnkaerő» —
sokkal 200 000 P
Új- jeligérc a kiadóba.
Bösendorfer rövid zonszeged! kertes villák 2, „
.
. ...
gora bérbeadó. Réwai3. 4 szobás fürdőszobás Kerékpározni tudó
- íi. 8. T. em. jobb.
lakásokkal
nagv
vá-! ü g v e s h u , leány felvéMÜBÚTOR
lasrtékban.
Paprika-j
16 evesig. Földes
ebédlő és tele háló szoföldek nagyfeketén 1 és
ruhauzletében, bák legolcsóbban a ké3 holdas n. ölenkint 3 Ka l'iav
Ha A. u. 6.
szítőnél
SPITZER
P. Dorozsmai útnál
Urifodrász segéd és egy SÁNDOR asztalosmesezer n. öl 4 pengő ölen- hölgvfodrász
segédnő ternél készen kaphatók
kint. Szegedhez
közel ellátással felvétetik. — Margit u. 12.
236
m untnál 7 holdas szép Főn vagv AEG hajszágyümölcsös tanvával 28 ri tó gépet vennék, 220 Eladó egy drb ruhaszek
1
ezer P. Szegedhez kö- voltosat. Atlaszné. Do- rény, 1 drb asztal,
zel 7 hold hánáfi szán- rozsma, Kossuth n. 11. előszobaíal, 1 poroló
állvánv. Hullám u. 3.
tóföld jó tanya épülettel müntnál 20.000
P, Gvékénymiinkások
és Fehér gyermek hócipőt
10 holdas városi bér- séprővarrók felvétetnek
24-cst jók árban vennék.
földes szántó ós szöllö- Rigó utca 18.
Liget ii. 17a. I. 4
birtek tanvával
kisál- Fehér cserépkályha elvasutálomásnál 6500 P. Asztalossegédeket
felve- adó. Zászló utca 8b. —
6 holdas saöllő birtok landó munkára
tanvával
kisvasúinál szek. Turai László mii Frank.
20.000 P 17 hold szán- asztalos. Szeged, Arany
Uri család keres bérbe
tó ós ssőtlöhirtok jó la- János utca 11.
rövid zongorát. Ajánlat
kó- ós gazdasági épületekkel
FelsőtanvSn Egy 13—14 éves kisle- < Pontos fizető» jeligére
65 000 P. M hold szán- ányt gyerek mellé azon kiadóba.
tóhirtok gyümölcsössel nál felveszek. Schrnidt
íó tanvaépületekkel Fel fodrász, Oroszlán u.2.
eőtanván 45.000 P. 10S Kifutóleánv azonnalra
KDIŐNIRTUIT,
hold szántó birtok 4 felvétetik F.kker kalapszobás tanvával és sok szalonba, Kárász utca Sárga
réznaozsar
elgazd. épületekkel 185 8 sz.
veszeti mivel
kedves
ezer P.
Ezen
Mrtok
emlék,
nyomravezető
bérbe is kapható! 120
KIFUTÓFTU
magas jutalomban
réhold bánáti szánté nri
szesül. Cim a kiadóhiFELVÉTETIK
lakóházzal, gazd. épüvatalban.
letekkel. artézi
kúttal Sztojka füszerüzlel ReGál Ferencné okleveles
160.000 P. Alkalmi vé- formátus palota.
telek I
polgári iskolai tanárnő
FIATAL
GYORSÍRÓ és GÉPCSAPOST
IRŐIiSKOLÁJÁBAN
felveszek,
Jelentkezés a beiratások a délelőtti
* . V, Ingatlanirodába", d. u. 2—4 között. Janik orakoan eszközölhetők
Horthy M. n» 1
fKuj- vendégjő, Szent István Széchenyi tér 7, II. 22
tér.
211 Telefon 28-15.
turpalotináli

lapkíhordót
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