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zooyos munka élvezésére kötelezhet
A kötelező munkaszolgálat a 21 és
35 év közötti hajadonokra is vonatkozik.
Franciaországban már régen vártak egy hasonló törvényt és nyilvánvaló, hogy a most megjelent törvényrendelet elsősorban is a németországi
M a g y a r és német alakulatok síkeres vállalkozása a Don-arcvonaSon — Visszaverték munkára való munkaerők biztositásá'
az angolok tobruki partraszállási kísérletét
célozza. Laval miniszterelnök ez év
juniusában rádióüzenetet intézett a
francia néphez és felszólitotta a németországi munkára való önkéntes jelentkezésre. Ezalkalommal Laval célzást tett arra, hogv bizonyos körOtmények között a kormány kénytelen volna munkásokat mozgósítani, ha az önerős angol túlerő miatt kénytelen kéntes jelentkezés várakozáson alul
A' szovjet repülők vasárnap éjjel ninös lehetetlenség*.
A Berliner Börsepzeitnng Össze- volt engedni. Az angolok a várost maradna.
Ssmét megkísérelték az ország terüKét hónap mult el azóta és e két
letére való betörést. Ezúttal az or- foglaló jelentését azzal zárja, hogy megszállták, de a francia csapatok
szág keleti részét próbálták megkö- a sztálingrádi harcokban látják és teljes rendben vonultak onnan visz- hónap eredményei nyilvánvalóan azt
a meggyőződést érlelték meg az illetézelíteni,
a
magyar
légelháritás várják az »1942. évi hadviselés egész sza.
•á . . kesekben, hogy az önkéntes jelentkeMadagaszkárból érkezett
!
nzonban résen
volt és csirájában sorsának eldőltét*, ami egyértelmű
zés nem érte el a kivánt méretet. Feláltal anyag- szerint M a j u n g a területén lényeges j ttehető,
első(fojtotta el a kísérletet 8 bár a keleti a katonai szakkörök
e h e t < J j hhogy
ogy
aa i 6
r v é n y r endelet
törvényrendelet
jellemezett
sztálingrádi változások nem
állapithatók meg. ? SOrban is a nehézipari munkásokat
részeken
elrendelték a légiriadót, csatának
az ország területét nem érte sem- hadmüvei etenek azzal a jellegével, Egyes angol harckocsik átkeltek a ; érinti és ezek közül is mindenekelőtt
háborújá- Becibokán, de nem sikerült áttörniük, azokat-a munkásokat, akik a hadseregmiféle támadás. Az ország lakossá- hogy a folyó év mozgó
a Maevataname vidéki erődítéseket. I felszerelési iparban dolgozták és roiM
nak
végső
fázisát
jelenti.
g a megnyugvással veheti tudomáilyenek, nem vettek részt a háborúban,
sul, hogy a jövőben, ha meg is kíA harcok hevességét a többi la- A francia csapatok A m b a j á t felad- igy megmenekülve a hadifogságtól.
sérelnék az ellenséges repülők békés pok közleményei is annyira értéke- ták és a hegységben további ellenPárisi értesülések szerint Laval
városaink megtámadását, mind ke- lik, hogy a
Sztálingrádért folyó állásra szervezkednek.
miniszterelnök a legközelebbi napokvesebb sikerre számithatnak.
küzdelmet 'talán ennek a háború-1
ban nyilván'valóan rádióbeszédben fogFranciaország lalkozik majd az uj kormányrendeletnak legnehezebb feladata* gyanánt
Sztálingrád emlegetik, amely elé az idei év a
A Nemzetközi Sajtó Tudósitó je- tel.
német és a szövetséges csapatokat lenti, hogy a francia hivatalos lap vaAs NST jelenti, hogy Nizzából
Általános vonatkozásban most is
állította. Az igy megjelenő magya- sárnapi számában törvényrendelet je- ujabb munkáscsoport indult Németor* szüntelen heveseéggel düló keleti
lehetővé teszi a szágba. A kétezerfőnyi munkáscsoport
rázatok különösen rámutatnak ar- lent meg, amely
hábora áll az érdeklődés homloktera, hogy hivatott magyarázók
és kormánynak, hogy minden 17 és 50 év Nizza környékéről jelentkezett. németrében s ott is elsősorban
Sztálinközötti munkaképes francia férfit bi- országi munkára=
illetékes katonai
szakkörök sohagrád. A német lapok
kommentársem becsülték alá a szovjet erőknek
jaiban világosan
kifejezésre
jut,
Jelentés a vasárnapi keletmagyarországi
a védekezésben és a
támadásban
hogy német részről is az egész ketanúsított magatartását,
riasztásról
leti front snlypontját a sztálingráA sztálingrádi pillanatnyi helydi térségben
folyó
küzdelemben
Budapest, szeptember 14. A Ma- rövidebb ideig taftó
riasztás Polt,
látják és az összes hadiesemények zetről azt jelenti az NST moszkvai gyar Távirati Iroda jelenti: Az or- azonban az ország
felségterületét,
nyugati
legjelentősebb kifejlődését is itt lát- tudósítója, hogy a város
szág keleti részén
vasárnap éjjel semmifélt támadás nem érte.
sikerült
ják, úgyhogy »a keleti front fejle- szakaszán a németeknek
ellenséges repülőgépek közeledtére
és
ményeinek drámai fordulatát* erre ujabb áttörést végrehajtaniok
védelmi
a pontra helyezik azzal, hogy az itt' benyomulniok a szovjet
Bolgár városok b o m b á z á s a
Az NST egy másik
lejátszódó
harci
tevékenység az rendszerébe.
számol be, hogy a
Szófia, szeptember 14. A bolgár , szálltak el bolgár terület feléit 'és
egész front további sorsával elvá- távirata arról
hetek óta tartó
bombázások Sztá- vezérkar a következő hivatalos je-f néhány helyen nem katonai célponlaszthatatlan kapcsolatban van.
l i n g r á d o t lángolp romhalmazzá vál- lentést adta ki a bolgár
városok tokra bombákat dobtak. A támadásEz a megállapítás Ottó von Heytoztatták,
nak a polgári laliosság körében nébombázásáról:
éebreck tudósítása szerint kapcsoA hétfőre virradó
éjszaka isme- hány sebesültje van. (MTI)
latban áll azzal a sokszoros szovjet
Svédország
retlen
nemzetiségű
repülőgépek
offenzív tevékenységgel,
amely a
A Német T I stockholmi jelentése
legkülönbözőbb frontokon állandóan
szerint a stockholmi sajtó feltűnő
Német h cdijelentés
érvényesül. A Berliner
Börsenzeiformában jelenti, hogy a svéd kiráttíg erre vonatkozó fejtegetéseiben
Berlin, szeptember 14. A véderő fő- felvonultatott szovjet erők ellen. A
lyi testőrgárda (Svea Livgarde) két
igen nagy jelentőséget
tulajdonit
hétfőre virradó éjszaka a várostol
tagját
Szovjetoroszország
javára parancsnoksága közli:
az ennek következtében kifejlődött
Novorosszijszktól keletre az el- északra és keletre levő repülőtereket
való kémkedés miatt letartóztatták.
lenség egy megerősített magaslati ál- bombáztuk.
harci tevékenységnek s ebben anAz egyik egy huszonkétéves diák, a lását elfoglaltuk. A Terek folyónál a
A doni arcvonalon német és manak a komoly jelét látja, hogy most
másik egy huszonötóves
újságíró. német csapatok további elkeseredetten gyar kötelékek sikeres támadó vállalm á r az egész keleti
front LeninMindkettőt katonai szolgálatra hív- védett állásokat törtek át és az el- kozást hajtottak végre. Az ellenség isgrádtól
a
Kaukázusig
egységes
ták be a Svea Livgarde-hoz. A le- lenségnek nagy és véres veszteségeket mételt ellentámadásait kemény harcokhadszíntér, ami ugy a támadó, m i n t
ban a légi haderő közreműködésével
tartóztatottak
májusban
Stock- okoztak.
a védő erők elé a müveletek rend' _ Sztálingrád erődharcterében a visszavertük és 13 páncélost megsemholmban összeköttetésbe léptek egy
ikivül széles terjedelme miatt az ed-,
hadsereg támadó csapatai — noha az misítettünk.
szovjetorosz alattvalóval,
— Rzsev térségében vasárnap is
ellenséges ellenállást rendkívül kediginél sokkal nagyobb követelmémény tüzérségi tűz támogatta — be- összeomlottak az ellenség erős tüzérnyeket állit,
Madagaszkár nyomultak a város peremén levő erő- ségi tűzzel és páncélosokkal támogadítésekbe és rohammal elfoglalták a tott támadásai.
A várakozásokat
megokolja
A madagaszkári harcokról jelen- város középső részétől északnyugatra
— A Ladoga-tófól délre mindkét
iw.ovjet erők által felhasznált hadilevő, a helyzetet uraló magaslatokat. részről élénk tüzérségi és légitevétik,
hogy
a
Beciboka
folyó
vasáranyag óriási mennyisége, ami nébirtokában Az ellenség eredménytelen ellentáma- kenység közhen meghiusuit az ellenség
met részről hatalmas
kiegyenlítő nap még a franciák
dásaiban 29 páncélost vesztett
több helyi jellegű támadása.
tevékenységet
követel meg, azon- volt, bar az angolok nagy eröfesziA légierők erős kötelékei be— A hétfőre virradó éjjel szovjet
ban erre mondotta m á r ismételten téseket tettek, hogy az átkelést ki- avatkoztak a harcokba és hatásosan repülőgépek berepültek a keleti terüArubaJa azonban az harcoltak a Volgától keletre uionnau letekre. Itt-ott tervszerűtlenül ledoHitler, hogy »a német katona előtt erőszakolják.

ík Sztálingrádot ostromig csapatok
Dcnuomuitah a varos szélibe

& magtiar légvédelem eltiürlfoffa a Kelefmagoarorsiágo!
fenyegető léglveszélof - ismeretlen repülOgépdí Polgár
városokat PomPáifah

j partja* Eherbourgtól keletre lábát
15, vesse meg. A partvédelem regtön felismerte'a közeledési kisérletet, tüzelmmmmm
Lisszabon,
szeptember 14. Lonni kezdett és a közeledő bárkát telitahott bombák némi anyagi kárt okoz- lálattal elsüllyesztette. Foglyul ejtet- donból jelentik: Megbízható helyről
lak.
lek három angol tisztet és egy degaul- származó értesülés szerint jelenleg
— Nyngatnémetország lelett végre- lisla tengerésztisztet. F.gy őrnagyot, heves harc dúl
Uj-Guinea őserdeihajtott eredménytelen nappali zavaró egy őrmestert és egy közlegényt holben.
A
japánok
szokott harcmodorepülések ntán a brit légi haderő szep- tan vonlak. partra.
rukat, a beszivárgást alkalmazzák.
tember 14-ére virradó éjjel megfélem— Hétfőre virradóin az ellenség
lítő támadást intézett, főleg Bréma vá- Tobruk szakaszán tengeri és légierők A japán katonáknak zöld egyenrurosa ellen. A polgári lakosságnak vesz- bevetésével több helyen partraszállást hájuk van, úgyhogy ez a ruhaszin
teségei voltak. A város lakónegyedei- kísérelt meg. A kisérlel az olasz és né- teljesen belesimul a környezetbe. A
ben tüzek, anyagi és épületkárok ke- met csapatok azonnali közbelépése kö- védők nagy veszteségeket szenved,
letkeztek. Egyebek között találat ért vetkeztében meghiusuít. Két ellensétöbb templomot, kórházat és műemlé- ges hajót tüzérségünk felgyújtott, azon- tek Oiven-Stanley helységbea, amely
ket. Eddigi jelentések szerint a táma- kívül nagyobbszámu foglyot ejtettünk Port Moresby természetes védőbásdó bombázók közül 14-et lelőttek.
Német vadászrepülők
légiharcokban tyáa, a helyzet az angol védőkre
lelőttek
két
ellenséges
repülőgépet. Yendkivül válságossá v á l t
— A szeptember 13-ára virradó éjjel egy-5 tisztből, egy őrmesterből és Négy másik repülőgépet a tobruki lég
Hletékes angol körökben hangozegy közkatonából álló partraszállási védélmi tüzérség semmisített meg.
tatják. hogyha egyidőben támadás
csoport megkísérelte, hogy a Csatorna
(MTI) indul meg a szárazföldön és a tensCítfí,
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J a p á n „beszivárgás"

szeptember

Á németek és szövetséqeseilc
Sztálingrád széfében
Berlin, szeptember 14. Az Interif
jelenti: Hétfőn vett
értesülés szerint a német és szövetséges támadó
csapatok Sztálingrád
erőd-harcterében az ellenség legkeményebb él-

lenállása ellenére most már benyomultak magába a város szé'ébe. Az
ellenség
ellentámadása
során 29
páncélost vesztett. (MTD

Xrouse alezredes:

„A Sztálingrádért vivott harcban végleg eldől
a Kaukázus sorsa"
Berlin, szeptember 14. Krause al- A szovjet kezében levő Sztálingrád
ezredes, a Német. Távirati Irodának
a véderőfőparancsnokságnál szolgálatot teljesítő katonai munkatársa
heti összefoglalójában a következőket irja?
A Kaukázusért vivott harcokban
most két világosan
megkülönböztethető támadási központ rajzolódik
ki. Nyugaton képződött, egy súlypont a Novorosszijszk
körüli harcokban és a Norosszijszkhoz csatlakozó arcvonalon, amely onnan délkelet felé a
Krasznodar és Majkoptól nyugatra elterülő
vidékig
nyúlik. A másik súlypont pillanatnyilag a Terek
völgyében
van,
amelyben a német támadó hadosztályok és gyorskötelékek
délkeleti
irányban törnek előre a Kaukázus
hegység mentén.
H a Sztálingrád
német kézre kerül, ez a
Kaukázus
elzárását, jelenti a
Szovjetuniótól.

a Kaukázusba vezető ut, a Kaukázusban küzdő német kötelékek fenyegetése. A Sztálingrádért vivott
harcban végleg eldől a
Kaukázus
sorsa- Sztálingrád a vörös cár nevét viselj. Sztálin azónositotta vele.
Minden talpalatnyi helyet a végsőkig védelmeznek.
Páncélosokkal
és
lángszórókkal
lépésről-lépésre
hatolnak előre a német csapatok a
megerősített terepen. A
várostól
északra és délre elérték a Volgát.
A Sztálingrád körüli gyűrűt mindennap szűkebbre vonják. Dél felől
a támadás a külvároson át egészen
a város déli széléig j u t o t t Ennek
a Csatának befejezése a háborúinak
olyan szakáról fog dönteni, amelynek jelentősége a végső küzdelem
szempontjából a lehető legnagyobb.
(MTTV

A hus- és kenyéradagok felemelése
Németországban
Berlin, szeptember 14. A Német
TI jelenti: Illetékes német helyről
közlik í
Hétfőn
este a Wilhelmstrassen újságírók előtt szakértői
részről érdekes részleteket közöltek
a német
közélelmezési helyzet jövendő alakulásáról. Hivatalosan bejelentették,
hogy
október 10tői
kezdve Németországban felemelik, a
hus- és kenyéradagot.
Eszerint a
német lakosság fejenkét és hetenként megint 3.250 gram kenyeret

kap. A husadagot 50 gramwfll,
a
nehéz- és éjjeli munkások
számára
100 grammal emelik hetenkéntA
zsiradagok változatlanok maradtak.
Berlini
illetékes
körökben a német közélelmezési helyzet javulását
részben azzal magyarázzák, hogy a
megszállott keleti területeken nagy
felesleg van mezőgazdasági termékekben, részben pedig azzal, hogy
az idei német termés
várakozáson
felül jó volt. (MTI)

Otasz jelentés a tobruki kísérletről
Róma, szeptember J4
A Stefani. lőttek két ellenséges repülőgépet, toiroda jelenti: Az olasz főhadiszállás Jvábbi négy gépet a tohniki helyőrség
840. közleménye:
j légvédelmi tüzérségérek találatai pwsz— A vasárnapra virradó éjszakatitoüak el.
em ellenség nagvsaámu repülőgéppel ] — A szeptember I N k virradó éjvégrebajtett bosszú légitámadás ütőn jel egy angol torpedóvető repülőgép
ejfőernyösöií kö/rraifiködésével köny- megtámaota és elsüllyesztette az »Arnyü hajóegységeken partrusaAitátt ki- no« kórházba jót Tobruktól mintegy 40
bérelt meg Tobruk vidékén. A hadmű- mérföldnyire. A hajó Tobrukba ke
veletet cirkálókból és torpedórombo- szült, bogy sebesülteket vegyen fedélzetére. Az »Arn*v valamennyi lámpálókból álló hat hadihajó támogatta.
— Az olasz és német védelem ha- ja égett és minden jelzése szabályszeladéktalan eiitmátlásag megtört az el- rűen meg volt világítva. A legénység
lenséges próbálkozás. Két ha(|ibjjó ta- nagyrészt és valamennyi vöröskereszlálat következtetőn
kigyull^L
az tes ápolónőt sikerült megmenteni Az
egyik közülük nyomban él is süllyedt. áldozatok hozzátartozóit értesítették.
Német vadászaénck irtai harcban ieÍMTi)

Uj-Guinsában

geren, ez Port Moresby elestét vonhatja maga ütán.
Róma, szeptember 14. A Resto del
Garlino tokiói különtudósitója rádión jelentette, hogy Uj-Guinea sziketén a japánoknak sikerült- Pori
Moresby elölt megkerülni
az ott
létesített
eröditményrendszert.
A
japán hasereg igy már közelről veszélyezteti ezt a fontos k i k ö t ő t Japáu katonai körök véleményét szerint Port Moresby
eleste súlyos
csapás lenne a szövetségesek számára és teljesen lerontaná a Salamon-szigetek ellen intézett támadás
jelentőségét, (MTI)
'

Ujabb háborús intézkedések
az Egyesü t-Ailamokban
'Amszterdam,
szeptember 14. A
Német T I jelenti: A newyorki rádió jelentése szerint Roosevelt elnök az Egyesült-Államok kongreszszusához intézett beszédében a következőket jelentette ki?
— Az Egyesült-Államok még csak
a félét tették meg annak az útnak.
amelyet a legnagyobbfoku haditermelés eléréséig meg
kell tenniök.
Bejelentette, hogy a polgári szükségletet az Egyesült-Államokban a
legszükségesebbre
kell korlátozni.
Eddig
Anglia és a
Szovjetunió
több hadianyagot termelt, mint az

Egyesült-Ál)amok. A bérleti és kölcsönszerződéssel kapcsolatban hangsúlyozta Roosevelt, hogy az Egyesiilt-Államok
a
szövetségeseknek
szállított árak fejében ellenszolgáltatásokat kap.
Az angol hírszolgálat
jelentése
I szerint áz Egyesült-Államok szenátusa hétfőn egy
törvénytervezetet
fogadott el, amely Roosevelt elnököt felhatalmazza, hogy a béreket
és fizetéseket az augusztus 15-i színvonalon megszilárdítsa.
Hasonlóképpen
rögzítik a mezőgazdasági
termények árait is. (MTI)

Bécsben megalakult
az Európai Ifjúsági Szövetség
Vitéi Béldy Alajos altábornagy bejelentette a magyar
ifjúság csatlakozását
Bécs, szeptember 14. Bécsben hétfőn megindítására. Ebben a népi munkáaz európai ifjúsági szervezetek képvi- ban a magyar ifjúság ls részt kíván
selőinek jelenlétében
ünnepélyesen venni és örömmel állapithatja meg,
megalakították az Európai Ifjúsági bogy ebben az elhatározásban az egész
Szövetséget. Schirach birodalmi veze- magyar ifjúság zárt sorokban mögöttő az ifjúság nevelésének birodalmi te áll. Európa nemzetei is fegyvert
megbízottja ezzel kapcsolatban nagy ragadtak
a kétezeréves keresztény
beszédet mondott az európai ifjúság kultura megmentésére és nehéz időkalapvető kérdéseiről. Többek közöt! ben az európai ifjúságnak nem lehet
ezeket mondotta
] más feladata, minthogy ennek « kultu.
— Ez a Szövetség jelképe a j o b b i k n a k a három tartóoszlopához, a barendnek, amely békés uton akarja fel-; zaszeretethez, a hitvalláshoz és a kort piteni Európát. Évekig tartó fejlő- i resztény etika és családi élet naigyradésre, amelyből bajtársi együttműködő-7 becsüléséhez ragaszkodjék.
sünk révén az európai ifjúság összefo- • A z egyes európai ifjúsági vezetők
gásának gondolata szervesen bontako- beszédei után Baldur von Schirach bizott ki — tesszük ma fel a koronát. rodalmi helytartó mondott hosszabb
Az európai ifjúsági szervezetek jelen beszédet a kongresszus jelentőségéről.
Bejelentette Baldur von Schirach,
tősége abban £11, bogy határozottá'!
nemzeti
nevelési
közösségek
fej- hogy a következő európai ifjúsági
lődtek ki a népek kebelében. Az itt kongresszust 1943-ban tartják Olasz,képviselt szervezetek nemzeti jellege országban. A birodalmi helytartó bekezeskedik azért, hogy az Európai If- széde után a megalakult európai ifjújúsági Szövetség teljesili politikai és sági szövetség első kongresszusi ülénevelő feladatát, filetbelép ez a szer- sét berekesztették. Ezután az egyes ifvezet és tevékenysége a tagszerveze- júsági vez-etök a másik terembe mentek sok talált,^óján szerzett eg v más tek át, ott aláirtak a belépési és tagiránti niegpecsijléíujek és ezzel az eu- sági okmányt. Az aláírás után a*,előrópai ifjúság becsületes bajtársiassá- kelőségek a Rurg-sz.mbáz. mellé vonullak. ahol a Hitler-Ifjúság hatalmas
gának alapján épül fel.
oszlopokban vonult él az európai ifAz európai ifjúsági kongresszus
júsági vezetők diszeinelvénye előtt. A
munkálatai hétfőn délelőtt kezdődtek
kongresszus kedden folytatja munkáA déli órákban Baldur von S c h i latait. (MTI)
r a c h biroőa'tni helytartó fogadta az
égV^s államok küldöttségeinek vezeK a l a p v á « á r } á anál
tőit, piajd délután 2 órakor a bécs:
•;yv választékot találnak
•GauhausfTban Baldur von Sebirdel:
mint vendéglátó megnyitotta a kon,
gresszus ülését. Az ülésen az egyes á
lamok küldöttségei vettek részt és h
tároz-tak az európai ttjusági szövetség >
megalakulásáról. Az egyes munkákéi-'
; ; a F e k e t c i a s u t c a 1*. axána alatt
zösségek elnökségeinek megválasztása
Legújabb modellek megérkeztek.
után az egyes államok ifjúsági vezeAlakítások modellek után.
tőinek " üdvözlő beszédeire került sor. M ® s y « ? r v
n é m e t
Magyar részről vitéz, B é l d y Ala- nyelvoktatás. t | ? I y e s i r á s g y e r jos ajtajtppagy nioqdott hossfglti5 be- t»«JfeCif, f g S g g t t e k §?ápi|raszédet magyar nyéjveu. Jfengpztjttp.
hogy az európai ifjúság felelős veze- $ i a k o k t t ü & korrepetálás. U M f f l
tői egyesültek egy. közöa néni munka I Petőfi Sándor-sueárut 22„ földszint V
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Lossonczy

miniszter
hadüzenete

a feketepiac üzérkedőinek

i , G o n d o s k o d n i f o g u n k a p r ó i , hogy a z á r u l ó k n a k e z t
a g á l á d f a j t á j á t k i i r t s u k " — m o n d o t t a a s a j t ó munk a t á r s a i e l ő t t t á j é k o z t a t ó j á b a n a m i n i s z t e r — A ken y é r . , zsir-, s z a p p a n - é s r u h a e l l á t á s p r o b l é m á i a
szabadkai közellátási értekezleten
Szabadka, szeptember 14 (A Délmagyarország
kiküdött
munkatársától.) H a Szabadkára
érkezik az
idegen, még ma is az a
spontán
öröm a legszembetűnőbb számára,
amelyek a nagy bácskai város laIkosaiban a
felszabadultság
érzete
kelt. Másfél évvel a felszabadulás
(után a szabadkaiaknak még ma is
az anyaországba való hazatérés jelenti a leggazdagabb élményt és az
emlékezés legszebb örömét.
Ezért
Van aztán, h'ogy ha anyaországbeli
érkezik a város falai közé, még ma
is ngy fogadják, mintha ő lenne az
első és egyetlen, aki átlépte a lerombolt mondvacsinált Határt.
A
közmondásossá vált bácskai vendégszeretet, amelyek a
szétszakítottság két évtizede alatt az érintkezés hiánya miatt már-már kezdtünk elfelejteni és üres frázisként
tekinteni, most n j r a meg ú j r a eleven valósággá válik
valahányszor
bácskai földre lépünk. Szinte körülfogja és lenyűgözi az embert az a
természetes odaadás, a meleg testvéri szeretetnek
magától értetődő
megnyilatkozása, amely itt léptennyomon tapasztalható.
Ezt érezte
elbűvölten az a mintegy harminCfőoyi bndapesti e® vidéki tíjságiró,
akiket dr. Lossonczy István közellátási miniszter hivott meg Szabadkára közellátási értekezletre s aki-

ket Szabadka város látott vendégül.
A szombaton este Szabadkára érkezett újságírók tiszteletére a város az Arany Bárányban vacsorát
adott. I t t dr. Bogner János országgyűlési képviselő, a Délvidéki Magyarság felelős szerkesztője, a kétnapos
összejövetel
fáradhatatlan
rendezője üdvözölte a sajtó képviselőit. majd dr. Móésy István főjegyző és dr.
Zolnay András tanácsnok szólaltak fel a vendéglátó
város nevében. A' vendéget részéről
Zágoni Istvár a bndapesti. Linder
E r n ő a vidéki sajtó nevében válaszolt

Lossonczy miniszter
három naola
Szabadkán
Dr. Lossonczy István közellátási
miniszter, aki pénteken este felesége társaságában érkezett Szabadkára, a város
közönsége túláradó
lelkesedéssel fogadta. A miniszter
megérkezése
után
részt vett
a
M A N S z és a Vöröskereszt közgyűlésén.
Lossonczy
Ist.vánnét
a
M A N S z diszelnökévé
választotta.
Szombaton a
szabadkai
kísérleti
konyhán tett látogatást a miniszter, több társadalmi egyesületet látogatott meg, majd kirándult egy
székely telepes községbe^

Lossonczy miniszter előadása
Vasárnap délelőtt 11 órakor mintegy 30 Szabadka-, Szeged-, Pécskerületi, valamint budapesti ujságiró
előtt tartotta meg sajtótájékoztatóját
dr. Lossonczy István miniszter a városháza
közgyűlési
termében. Dr.
R e ö k Andor főispán és dr. Völgyi János polgármester kíséretében
megjelent minisztert a sajtó képviselői részéről B o g n e r János képviselő, a Délvidéki Magyarság felelős
szerkesztője üdvözölte.
— A háború — kezdte beszédét a
Miniszter —, amelynek hatásait egyre
jobban érezzük, fenyegetően mutat rá
közellátásunk fontosságára. Ma megszűnt a különbség a front és a hétország között, a hadmüveletek szempontjából leomlanak azok a válaszfaiak, amelyek hajdan a küzdő hadsereget a békés polgári lakosságtól elválasztották.
— A hátország lakossága, amely
sktivan nem vesz részt a küzdelmek
ben, bizonyos honvédelmi kötelezettséget teljesít. Ezeknek esvik leefontos-

Belvárosi

Mozi

G B n i r y l f i s z e i
magyar filmvígjáték. Mikszáth
Kálmán közismert novellája filmen
TOLNAY, HAJMÁSSY, CSORTO.S
VASZARY, PATAKY,
PETUKS,
MTHÁLYFFY
#
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Kedden ís
fél 4, 5 és 7 órakor

sabbika a közellátással
kapcsolatos
feladatok végzése és teljesítése. A
modern háború nem nélkülözheti fegy
vertárából a gazdasági fegyverek hatékoDV válfajait. Tudjuk azt
bogy
1914—18. idő szomorú végét nem utolsó sorban a közellátás csődje okoztaebből az elrettentő példából rengete
get tanultunk. Ma éppen a közellátás
helyes megszervezésével akarjuk megteremteni az egységes és szilárd belső
frontot.

Harc
a ziigfforgafavn eller*
Arról beszélt ezután a miniszter,
hogy a különböző korlátozó rendeleteket fegyelemmel kell fogadni.
— Innen figyelmeztetek mindenkit
mondotta emelt hangon Lossonczv
István —, hogy aki önző módon inkáhb a kényelmet vállalja, mint az átmeneti nélkülözést, annak nincs helye
a jövő Magyarország nemzeti társa
dnlmáhan.

K O R Z Ó B A N
Ma bemutatói
Előadások kezdete: 3,5, és 7 érakot
Pazar kiállítása
történelmi
kalandorfilmi

Damaszkuszi
araszlán
Szerelem, féltékenység.
Izgalmas kalandoki

Rádiókat nagy

választékban

Bruckner Elemér cégnél k a p h a t
(Melegvíz kútnál)

E g a tCsvtcs TesivéreM
betmrtafia
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— A fegyelem életbevágóan fontos
elsősorban a feketeforgalom
elleni
harcban. Ez a hadszíntér sajnos egyre inkább terjed s a közellátás reze
tőinek komoly gondokat okoz. Szeretném a köztudatba vinni, hogy nemcsak
az hazaáruló, aki katonai, vagy ipari
titkokat ad el, élete kockáztatásával
az ellenségnek. Az árulóknak ez a fajtája pénzért dolgozik, de életét kockáztatja. A feketepiac szélhámosai
azonban önző magatartásukkal, mohó
kapzsiságukkal életük
kockáztatása
nélkül akarnak a nemzet rovására
gazdagodni. Nem tudom, hogy a két
fajta közül, melyik az elvetemültebb
és becstelenebb.
Aki hazaáruló, annak büntetésül
halál jár. Utoljára figyelmeztetem tehát azokat, akik a köz megkárosításával gyengítik országunk gazdasági
és erköíesi erejét hogy igen rövid idő
alatt érezni fogják magukon az osztó
igazságosság kemény, sújtó öklét, mert
a kormány gondoskodni fog arról,
hogy az árulóknak ezt a leggaládabb
fajtáját kiirtsa a nemzet testéből,

A mindennap'
kenyér

— H — I I I — « I S I M —

nát tároltak, hogy az uj termésig elegendők legyenek készleteik, addig tna
ez a helyzet teljesen megváltozott.
Minden gazda megértheti tehát, bogy
milyen nehézségekbe ütközik a készletek előteremtése akkor, amikor az
ország kamarája üresen áii. Mindenki
megkapja változatlanul azt a gabonafejadagot, amely háztartása szükség.letére elegendő. Ami ezen felül van, a*
a nemzet tulajdona. Aki ezeket a feleslegeket a közforgalom elöl elvonja, az hazaáruló.
— A magyar gazda éppen a közelmúltban bizonyította be azt, hogy tisztában van hazafias kötelessegével.
amikor az uj gabona gyors beszolgáltatásával lehetővé tette a kenyérfejadagok csökkentésének megszüntetését,
b) helyről is hangsúlyozni kívánom »
termésbeszolgáltatás fontosságát, mert
beszolgáltatás nélkül a mennyiségek
ismeretének hiányában pontos, számitó,
jövőbenéző
készletgazdálkodást
megvalósítani nem lehet. Kérem a
ni agyag gazdákat, hogy önmaguk teremtsChek rendet azok között, akik
még mindig nem akarják a nemzettel
szemben való kötelességüket teljesítené

Széchényi

Mozi

— A magyar ember élelmezésének
Ma 3, 5, 7 órakor
alapja és úgyszólván nélkülözhetetlen
Gottfreid Keller költői szépségű
anyaga a mindennapi kenyér. Ezt
novellája filmen
azonban csak ugy lehet biztositani, ha
mindazok a mennyiségek, amelyek az
adagok biztosításához
szükségesek,
össze is pyiilnek. A terméseredmények
A velencei filmverseny ezüstserazt bizonyítják, hogy a mindennapi
leggel kitüntetett filmje. Fősz.:
kenyér biztositható akkor, ha minden
ANNE MARIÉ BLANC, ALFRÉD
szem gabona odajut, ahova jutnia
RASSER, HEimtlCH GRETLER
kell.
í Kiegészítő műsor: Magyar Hiradó
— Mig régen a gazdák annyi gabo- mi
i b i i b IIDIII T T - T i n - I | u i i w n i i n i i — w m n 3
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D B L M A G Y A ' B O B S Z A (i sfjk'4 az elkövetkezendő ?seb¥
K e d d , 1*48. szeptember IS. gyar jövőnek.

Zsirellátás,
a hizlalás elősegítése
Ezután igy folytatta beszédét a
miniszter:
— Legyünk tisztában azzal, hogy a
háborús idők kiszámíthatatlan változásai megzavarhatják számításainkat.
De nyugodt lelkiismerettel merem állítani, bogy ezek csak átmeneti zavarok lehetnek, amelyek a végső eredményt döntően nem befolyásolhatják.
Amikor egy hónappal ezelőtt kénytelenek voltunk a zsirfejadag átmeneti
csökkentésével zsirellátásank nehézségeit megoldani, ugyanakkor máris intézkedéseket tettünk, hogy azt nj alapokra helyezzük. Minden remény mes
van arra, hogy e téren is betartsuk a/
előre jelzett határidőket. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy elősegítsük a hizlalást, fokozzak a hizlalás! kedvet és előteremtsük a hizlaláshoz szükséges takarmányt, A közellátás érdeke az, hogy minél több önellátó háztartás legyen, amelynek zsirszükségletéről nem kell gondoskodni.
— örömmel látom, hogy a szappanellátás terén is viszonylagos enyhülés várható. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a vidék szappansziikségletét önellátási alapon akarja biz
tositani. Ezért megszerveztem a körzeti szappanfőzőket s ezeknek számát
a lehetőséghez képe.st állandóan növelem.
U í
n é p r u h á z a t i
a k c i ó
— Már a mult esztendő folyamán
a népruházati akció keretén belül sok
szövetet, ruházati cikket és cipőt juttattunk el az arra rászorultakhoz. Az
elmúlt tapasztalatok alapján szükségé'
érzem annak, hogy az idén ezt a felruházást akciót jobb lebouyolitással, teljesen átdolgozva megindítsam s ezt a
belső front olyan harcosainak biztosítsam, akik jelenleg a legnagyobb szükséget szenvedik. Rövidesen nagvarányo gazdasági munkásruházati akció
indul meg, amely a szegénysorsu gazdasági cselédek és munkások gondjai
nak enyhítését gél ózza. Az akció során kizárólag szegénysorsu gazdaság'
cselédek és egyéb gazdasági munkások részesülnek ruházati ellátásban
A? ipari mnnkások számára más ter
vet dolgoztunk ki s ugyancsak másként fogunk gondoskodni az ország
kisebb keresőképességével biró szegénysorsu népességéről is.
A miniszter ezután az akció lebo
nyolitásának részleteit ismertette és
hangsúlyozta, hogy mig a múltban az
ilyen irányú akció nagyrészét a szövetkezetek bonyolították le, addig ezévben a keresztény kereskedelem erőteljes bevonását tervezi,
A h ő s é g
i d e j e . . .

é s

j ó l é t

A miniszter a következő szavakkal
fejezte he beszédét:
— Amikor a jobb közellátási erkölcsi felfogás kialakítását hirdetem,
ugy abból a tételből indulok ki, hogy
a* QFszág élete és fennmaradása mindenbor népének, erkölcsi megnlapo•otlságátöl függ. Magyar népünk ezer
éven át bebizonyította, bogy országalkotó és fenntartó tulajdonságokkal
rendelkezik. Nehéz időkben mindig
megtaláltuk a kivezető utat. Gondoljunk arra, hogy minden áldozat, minden nehézség minden nélkülözés nem
lesz hiábavaló, mert egyszeresek elkövetkezik a szük esztendők sora után
is a bőség és jólét ideje, mikor min
den magyar ember becsületes munká,
yal biztosithatja sajátmaga és csnládia fennmaradását, minden magyart egyformán áthat az a közösségtudat
amely ma a háborús időkben már kialakulófélben van s amely közösségtudat oly sok szép példái mulatott
fel 99 elmúlt % én alatt » i idfgéa
megszállás alatt siaylődő Délvidékpnk F«* a VöukségtnAat eleven kiato-

ma- lentette, hogy as idén sineseti kevesebb sertés az országban, mint más
esztendőkben, sőt az idei sertésállom á n y nagyságával nagyon is meg
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
var elégedve.
A honvédelmi miniszterhez számos jelentés futott be, hogy a háztulajdonoA miniszter beszéde után dr Gássok a légvédelmi készültség elrendelépár Jenő, az Országos Magyar Sajsével az óvóhelyeket nem hozták azontókamara igazgató-főtitkára monVasárnap délben
Paliöst-fürdőn nal használatra kész állapotba, ftC®
dott köszönetet az értékes tájékoztakarították ki, az előírásos felszeretatásért és ígérte, hogy a magyar Szabadka város ebédet adott a mi- léseket nem helyezték el, úgyszintén
tiszteletére s itt búcsúzott hogy a bérbeadott óvóhelyeket ezek
sajtó mindig rendelkezésére áll
a niszter
harmadik
napja falai között tartóz- te i íői a légvédelmi készültség elrenközellátás ügyének.
kodó
kedves
vendégétől.
Az ebéd, delésekor nem hagyták el és nem adEzután a résztvevők részéről több
ták át ezeket eredeti rendeltetésükfelszólalás hangzott eb Azoknak a bár stílszerűen bsak egytál ételből nek.
állott,
mégis
ujabb
megnyilatkozása
közellátási
problémáknak
során,
Ezeknek a visszaéléseknek megannak a
vendégszeretetnek, szüntetése és a lakosság életbiztonsáamelyeket a felszólalók szóválettek, volt
felmerült a ponty árának ügye is, amely a szabadkaiak minden gesz- gának megvédése végett a honvédelmi
Az ebéden miniszter elrendelte, hogy a magyar
Egy kérdés kapcsán a miniszter rá- tusában megnyilvánul.
királyi
rendőrkapitányság
vezetői,
mutatott, hogyan
lehetséges az, dr. Reök Andor főispán a Kormányvalamint a városok légoltalmi pazóra
ürítette
poharát,
majd
Loesonhogy Szegeden,
ahol nagy tiszai
rancsnokai szakközegeik utján halahalászat folyik s a városnak magá- czy miniszter szólalt fel és beszédé- déktalanul ellenőrizzék, hogy az erre
nak 1000 holdas halgazdasága van, ben a sajtó jelenlevő képviselőit te kijelölt házakban az óvóhelyek az előírásoknak megfelelően elkészültek éa
a ponty ára olyan magas. Rogy egy- üdvözölte.
szerű háztartásokban nem
tudják
Kellemesen eltöltött nap ntán az azok felszereléseiket beszerezték-e
megfizetni. A ponty kilóját 4 pengő ujsákirók azzal az érzéssel és meg- óvóhelyek kitakarításáról és használatra kész állapotáról, valamint a bér60 fillérben maximálták, mert a győződéssel távoztak a késői nyár
beadott vagy egyéb célra használt
pontyból elsőrendű exportcikk lett. forró napsütésében fürdő Palicsról, óvóhelyek kiürítéséről a háztulajdoA külföldi szivesen
megfizeti érte hogy egy kiváló államférfi megis- nosok, illetve azok bérlői gondoskodezt a magas árat, ezért nem lehet merésével és egy újraéledő nagy tak-e.
belföldön sem olcsóbban adni,
Egyúttal elrendelte a honvédelmi
magyal! város szivükbezárt képével
miniszter, hogy mindazok ellen, akiA sertéshizlaláe
ügyében hozzá- lettek gazdagabbak.
kot mulasztás terhel, a honvédelemről
intézett kérdésre a miniszter kijeSZÁSZ FERENC
szóló 1930:11. tc. alapján a bűnvádi
feljelentést azonnal tegyék meg, a legszigorúbb eljárás haladéktalan megindítása végett.
A honvédelmi miniszter ezúttal w
íelhivja az ország lakosságának figyelmét a fenti rendelkezések haladéktalan végrehajtására, mert ezzel nemcsak honvédelmi kötelezettségüknek
Budapest, szeptember 14. A rögtön- nösségét, hogy havonta 400—600 pen- tesznek eleget, hanem egyben emberilélő biróság vasárnap mondott Ítéle- gőt keresett. Bűncselekményét tehát társaik életbiztonságáról is gondostet Rigó Mihály 26 éves kővezőmes- aljas motívumból: iszákosságának ki- kodnak.
ter bűnügyében, aki az elsötétítés ideje elégítése végett követte el. Nemrégiben
alatt lopást követett ei. A vádlottat nyolcrendbeli lopás miatt nyolchónapi
reggel 9 órakor bilincsbevert kézzel börtönnel sújtották a vádlottat, aki
vezették a statáriális biróság elé. Dr. állandó veszélyt jelent a közösségi
Szabó Zoltán királyi ügyész ismertet életre. Az ügyész halálbüntetés kiszate a vádat, amely szerint szeptember ^ bását kérte.
Szarvas, szeptember 14. Tessedik
10-én este fél 11 órakor Rigó Mihály;'
A k i r e n d e l t védő szavai után Rigó
Sámuelnek,
a gazdasági szakoktaaz Aréna-ut 74. szarou haz bezárt, rá- M i h á I y s i r á s b a c s u k l 6 h a n g o n
kérl
munkásának
születése
csos kapuján keresztül bemaszott, hogy kegyelmet az utolsó szó jogán. A bi- tás úttörő
lopást kövessen el. Körülnézett és át- rróság
h,-,_
200.
évfordulója
alkalmából
Békés
A s á f f megyórás
vArás
tanácskozás után bűlátta, hogy a terep nem alkalmas
nagyközség
nösnek mondotta ki Rigó Mihályt egy vármegye és Szarvas
bűncselekmény elkövetésére. Ekkor át- rendbeli lopás és egyrendbeli lopási Szarvason
mezőgazdasági
emlékmászott a szomszéd telekre, itt észre- kisérlet bűntettében és a statáriumra
kiállítást
és
vásárt
rendezett.
A
vette, hogy egy földszinti ablak nyit- való tekintettel
szarvasi
öregdiákok
szövetsége
va van s ezen keresztül kiemelt a
halálra Ítélte.
ugyanakkor leleplezte Tessedik Sászékről egy férfinadrágot, amelynek
A
biróság
az
ítélethirdetés után ke- muel szobrát.
kikutatta zsebeit és elemeit egy pénztárcát 102 pengő tartalom'mal. A nad- gyelmi tanáccsá alakult át. A kegyelAz ünnepség előtt a
szarvasi
rágot a pénztárca ellopása után az ab- mi tanács döntése egyelőre titkos.
evangélikus
templomban
ünnepi
Rögtönitélő
biróság
elé
kerül
valószílak előtt a földre dobta.
tartottak, amelyen
Rigó Mihály a lopott pénzt a kocs- nűleg két pestszenterzsébeti betörő Is, istentiszteletet
evangémába vitte, ahol mulatozni kezdett és aki vasárnap éjjel fél 3 óra tájban megjelent Raffay Sándor
a cigányoknak is fizetett. Itt 40 pen- Guth Károly pestszenterzsébeti gyári likus püspök és sok más előkelőség.
gőt költött el, majd elhatározta, hogy munkás házába betört.
Az emlékkiállítást és vásárt a földvisszamegy és másik lakásban folytatművelésügyi miniszter képviseletéja a lopást. Az elfogyasztott alkohol
ben dr. Herkély Tibor
miniszteri
hatása alatt azonban vigyázatlanná
tanácsos nyitotta meg.
vált s igy történt, hogy a Liget-szaA vásár megtekintése után Tessenatórium portása tettenérte. elfogta
és rendőrnek adta át.
dik szobrának leleplezése követkeA vádlott kihallgatása során előzett. Az ünnepséget
a Hiszekegy
adat. hogy nem érzi magát bűnösnek,
(A Dóliyaf/yarország
munkatársa hangjai vezették be, majd Ravasz
mert a 102 pengőt tartalmazó pépztár- tói) Virágb Vince szatymaz! plébá- László meguyitó beszédében Tessecát nem az elsötétítés ideje alatt lopta
miut
lelkipásztort,
el. Később már annyira be volt rúgva, nos nemrég bekövetkezett halálával dik Sámuelt,
miut
közgazdászt
és
minj;
gazdasági
megüresedett
a
szatymazi
plébáhogy azt sem tudta, mit csinál. Sírva
megteremtőjét és az
panaszolta, hogy egyáltalán nem volt náián a plébánosi állás. A pléb'á- szakoktatás
szándékában lopni, belső kényszerítő nosválasztás előkészítése után dr. Alföld nagy apostolát méltatta. Az
körülmény hatása alatt tette, amit Pálfy József
polgármester csütör- ünnepi beszédet Czetlet Jenő titkos
tett. Állítólag azért ment vissza a lo- tök délre összehívta a kegyúri bi- tanácsos mondotta
és
ismertette
pás színhelyére, mert a pénztárcában
azokat
az
eredményeket,
amelyeket
zottságot.
A
bizottság
ezen
az
ülékenyérjegyeket is talált s azokat viszmunkásságának
sza akarta csempészni, hogy az, akit sen választja meg az u j szatymazi Tessedik Sámuel
megkárosított, ne legyen kénytelen plébánost. A jelölést dr. Glattfelder következményei voltak és amelyek
éhezni...
Gyula megyéspüspök, pápaj trón- még ma is éreztetik hatásukat.
A megkárosított
Szőke
István ,;':" ) ejti meg s az általa jelölt héA nagy tetszéssel fogadott beszér
dek után a Szózat hangzott el, majd
V
k
a
ké
e
pályázó
közül
hog "k váX-e RiSümál
meSia 1™
r i a s z t j a meg Tessedik szobrának megkoszorúzátelisét, 'határozott 'hangon feiltolliogy! ^ f . * .
bizottság Szatymaz sa következett. (MTI)
»ígen!« A tőrvényszéki orvosszakértők í "-1 Plébánosátegybehangzóan akként vallottak, hogy
Rigó a bűncselekmények «lkÖ Vl ' is®'
jtfef m m
9-wyka iltes, hogy es
atoretteU ríbatirog k é p e d é t fci*
VS«Mge4t CM**dt<vte* «.
függesztette volna.
As h wlyoshitetta a
wmm

az óvóhelyek
ellenőrzéséről

A szegedi oonty

E b é d Palicson

H a l á l r a ítélték,
mert elsötétítés alatt lopott

Szarvason felavatták
Tessedík Sámuel szobrát

Csütörtökön választja meg
a szatvmazí plébánost
a kegyúri bízottság

Szegedi Lemezevár és Faipari rt.

Városi raktáráról e l a d á s a i t m e g k e z d t e .

-

Antal István miniszter
n a g y beszédet mondott Kiildn

—

v. .

Kula, szeptember 14. Vasárnap és a német testvérek között, — folydélelőtt avatták fel a bácsbodrog- tatta Antal István, majd rámutampgyei K n l a község országzászló- tott arra. hogy ugyanaz az akarata
lát
A zászlóavatást ünnepségen a német nép nagy vezetőinek is.
Antal István nemzetvédelmi propa- Mert a német birodalomnak az az
egységes Magandaminiszter
mondott beszédet. érdeke, hogy erős,
fejlődő nép éljen a
A miniszter mindenekelőtt a zászló gyarország.
jelentőségét méltatta és kifejtette, Kárpátok medencéjében
hogy a magyar zászló felett egy évA továbbiakban Antal István miezred óta ott ragyog a szentisváni niszter elismerte a német testvérekeurópai misszió és a szenti stván' ál- nek a bácskai földön több, m i n t két
lamiság vezérlő csillaga. Majd
az évszázad alatt kifejtett, alkotómunállamalkotó és államfenntartó ma- káját, elért eredményeit, ezeken felgyar nemzet kebelén belül teljes épülő jogait ós azok törvényes gyaegyetértésben élő népi kisebbségek korlását
;
fogairól és legőszintébb testvéri és
— Apáink, nagyapáink ós őseink
gazdasági együttmiikédésől beszélt.
békében,
zavartalanul testvériség— 'A történelem parantisa az — ben, egymást segitve éltek ezen a
mondotta, Hogy ez a
zavartalan földön — mondotta —, m i is Ilyegyüttélés ma és a jövőben ia fenn- képpen fogunk, mert igy kell élmaradjon, sőt a 1 ebe tőségekhez ké- nünk, különben
elpusztulunk
ml
pest elmélyüljön a magyart és más magyarok és németek egyaránt
nemzetiségű — különösen a német
Antal István ezekkel a szavakkal
— testvéreink között,
fejezte He nagyhatású beszédét:
'K nemzetvédelmi propagandaml— Érezzétek b'áaskai testvéreim a
niszter ezntán rámutatott arra az
minden köteideális együttműködésre, amelyet a magyar testvériség
hogy életefrontokon a Két nemzet szipe-virtága lességét és érezzétek,
tekért,
jogaitokért,
boldogulásmegtalált
tokért,
magyane'ágtokért
kifejtett,
— 'A magyart
államvezetés akanehéz
munkátokban
nem
vagytok
rata as, Eogy béke,
nyugalom,
egyedül,
mert
mögöttetek
áll az
együttműködés, Harmónia legyen a
bácskai fronton, aminthogy az van ezeréves magyar azentistváni állam
* volgamenti fronton la a magyart minden erkölcsi és anyagi ereje.

annyira fontos a Selső front szilárd gyászdalokat adott elő. Az egyházi
gróf Károlyi
tartása,
megengedhetetlen az ott szertartás után ifjn
a
nagymágocsi
kegynri
tapasztalt hang és magatartás s Gyulát
akinek ninös türelme ezekkel a két- templom kriptájában helyezték örök
ségtelenül nehéz ügyekkel foglal- nyugalomra- A gyászszertartás idekozni, adja á t helyét olyannak, aki je alatt két repülő tisztrietUöröket
nyugodt idegekkel és megfelelő tü- irt le. (MTI)
relemmel rendelkezik — mondotta
dr. Hunyady János.
Rainer elnök válaszában közölte, Bolgár ifjak Szegeden
hogy ebben az ügyben lépéseket fog
(A Délmagyarország
munkatársátenni illetékes helyen.
tól) Vasárnap délutánra látványoA tárgysorozat
első
pontjában san feldiszi tették a Rudol f-térnek a
különböző anyagellátási
kérdések- fogadalmi templom felé eső részét
ről tárgyalt az előljárósg. Rainer Szeged színeivel s magyar, német
elnök részletesen ismertette azokat olasz, bulgár nemzeti ezinü zászlókaz intézkedéseket, amelyeket
az kal. Vasárnap délután érkezett Szeipartestület vezetősége a különböző gedre a magyar leventeintézményipari szakmák enyyvel, benzinnel, hez hasonló szervezetbe tömörült
szappannal,
sellakkal,
öérnával, bolgár
ifjúság 50 tagú
csoportja
bőrrel, szódával s egyéb más fon- több. bolgár ifjúsági vezetővel s a
tos ipari nyersanyagokkal való el- szegedi hivatalos fogadtatás a Rnlátása
érdekében
több-kevesebb dolf-téren folyt le. A bolgár i f j a t
eredménnyel megtett. A hozzászóláa magyar leventék bulgáriai látosok során a felszólalók részletesen
gatásának
viszoznzása képpen néecsetelték
azokat a nehézségeket,
hány nap óta Magyarországon taramelyekkel az egyes szakmáknak
tózkodnak s körutazásuk programa fontos ipari anyagok nélkülözése
jába illesztették be a szegedi "látofolytán meg kell küzdenie s arra
gatást.
kérték az ipartestület vezetőségét,
A hadbavonalt iparosok hozzátartozóinak megsegítése, hogy a főispán és a kereskedelmi A bolgár ifjak vasárnap d é l u t á l
anuagheszerzesi kérdések es mds fontos Uguek az fliesen ós iparkamara közbelépését is igye- öt óra után bárom társasgépknCsival érkeztek Mezőhegyesről Szegedkezzen megnyerni a nyersanyagok
(A Délmagyarország
munkatársá- dúlva fohászkodunk, hogy adjon a
re. A Rudolf-téren a város hatósága
kiutalásának sikere érdekében.
tól) Kéthónapos nyári szünet ntán Kormányzó ttr és hitvese számára
nevében dr. Kemenesy
Tibor taA napirend további pontjaiban az nácsnok, a katonai ügyosztály vehétfőn délután tartotta első ülését az azóta megismétlődő ujabb sorselég erőt és ipartestületi székház tetőráépítésé- zetője és vitéz Berthy János ezrea szegedi ipartestület elöljárósága asapás elviseléséhez
Rainer Peren® elnökletével. Az ülés egészséget nemzetünk és mindany- nek ügyével, a honvédek teli ruha- des, Szegeti
leventeparancsnoka a
akciójávai, különböző I P O K átira- szegedi leventeintézmény
megnyitása ntán Káinért elnök ke- nyiunk jövője érdekében is.
több veAz elnök szavalt megilletődéssel tokkal, a hadbavonult iparosok hoz- zető tagja társaságában fogadta a
gyeletes szavakkal emlékezett meg
megsegítésével és a vendégeket. Megérkezés után a leMagyarország
kormányzóhelyette- állva hallgatta végig az elöljáróság zátartozóinak
bajtársi
szolgálat
kiépítésével, a ventezenekar a
s
néma
kegyelettel
emlékezett
a
hősi
sének hősi haláláról.
magyar és bulgár
iparengedé- Himnuszt játszotta, majd Kemenesy
halált halt Kormányzóhelyettesre. badbavonult iparosok
— Nemzetünk
ezeréves létének
meghosszabbításával, több
Az elöljáróság
ezután rátért a lyének
tanácsnok rövid, de lelkes beszédfegnagyobb történelmi ünnepén —
szakosztály
tisztújítási ügyével s
tárgyalására,
amelynek
del köszöntötte a bolgár ifjakat a
móífdotta Rainer Ferenc —, Szent napirend
más egyéb kisipari kérdésekkel fogbeszédét dr. Doroszlay Mihály görögIstván napján, mélységes megdöb- során Rainer elnök részletes előterlalkozott
az elöljáróság.
katolikus magyar plébános tolmábenéssel értesült egy végtelen szo- jesztésben ismertette az ipartestücsolta. A szegedi leventeifjuság nem j ú birről, hogy vitéz nagybányai let vezetőségének működését. Kijestűyos
vében egy levente köszöntötte ma.
Horthy István kormányzóhelyettes lentette, hogy az elnökség
nehézségekkel
küzdve
kitartással
főhadnagy Ur a keleti fronton hősi
gyáros vendégszeretettel a testvérvégzi feladatát, hogy a kisiparos
halált balt.
nemzet.
Szegedre
érkezett
fiait
társadalmat a háború nehézségein
majd a Szegeden élő bolgárok kép«•— A rettenetes hir a megdöbbeátsegítse. Ennek a működésnek keSzentes, szeptember 14. a tragi- viseletéből) egy bolgár asszony vi.
nés cs fójdalomérzés
legnagyobb
retében egyik legnagyobb hangsúly kus repülőhalált halt gróf Károlyi
rágcsokrot uyujtott át a csoport vemórvét váltotta ki az egész nemzeta hadbavonult iparosok
ügyeinek Gyulát hétrőn délelőtt temették el
zetőjének. Az üdvözléseket Cvetkov
ből, minden magyar lélekből. Látfelkarolásán, a
bajárai
szolgálat Nagymágoeson. Ráckevéról gépkoBogumil, a Csoport vezetője köszönhattuk, tapasztalhattuk". Hogy
az
megszervezésén a aa anyagellátási csin szállították a holttestet Nagyte meg meleg szavakkal.
emberek a gyász
napjaiban mily
kérdések megoldásán vanmágocsra, ahol szombaton délután
néma fájdalommal viseltettek a fiaA venédifjat a
szegedi tuvistaa
katolikus templomban felravata- és diákszállóban
A
különböző
jelentések
ismertetal hős férfi iránt, aki a magyar
kaptak
szállást
hétfőn ezrek Vasárnap este társasvacsorán vetnemzet jövőjének egyik záloga és tése után dr. Hunyady Jáuos ipar- loztáb. Vasárnap és
1
ravatalhoz. A tek részt az ujszegedi Vigadóban,
testületi
ügyész
edófeíszólamlás; zarándokoltak el a
reménysége volt
koporsót
koszoruerdő
borította be. hétfőn délelőtt pedig meglátogattak
ügyekben
tájékoztatta
az
elöljáró— A nemzet mély
fájdalmának
elnökséget, A temetésen megjelent a hősi ha- több szegedi leventeotthont, megteelső percei után, lelke és szive egész ságot, majd kérte az
özve- kintették
hivatalnál te- lált halt kormányzóhelyettes
Szeged
nevezetességeit
melegével a kormányzói pár, a hős hogy a közellátási
a hosszabb sétát tettek a városban, délhitvese és kis árvája felé fordult. gyen lépéseket az iparosokkal szem- gye. A gyászoló család tagjai
templom szentélyében foglaltak h> -iben pedig a Hágiban rendezett köBár tudjuk, hogy ebben a gyászban ben lábrakapott hangnem ós báni.
lyet.
A koporsó mellett a Horthy zös ebéden vettek részt- A bolgárt
megszüntetésére.
SzámtuV
nincs vigasz, mégis szeretnénk
és mód
Miklós
Kepüőalap
repülői
álltak ifjak
panasz
merült
fel
ezen
a
tére.
akarjuk hinni, hogy a szegedi ipahétfőn
a kora délutáni
iparosok
részéről*
akik diszőrséget. A temetési szertartást órákban utaztak el Szegedről. Látorosoknak most kifejezett fájdalmai olyan
rá együttérzései is enyhítették
» any»j?kiuWési ügyekben kénytele- Harsa Laos pápai kamarás, az ei-. gatásuk következő
állomása SzaWülők
mérhetetlen
fájdalmát rá ttek voltak » kösellétári hivatalhoz hunyt nevelője végezte nagy pap* ' badka, ahonnan még ellátogatnak
araikor segédlettel. Az Operaház férfikara több bácskai városba is.
mindannyian a Mindenhatóhoz f<w fordulni A mai időkben,

emlékezés a hősi halált halt
Kermáigzúbelgettesre
az Ipartesttucl clöltáróságt fliesen

i K
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Eltemették
gróf Károlyi Gyulát
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A honvédvezérkar
tájékoztatója az ejtőernyősökről

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
Az ellenséges ejtőernyősök felismerése körül
általában tévesek voltok a bejelentések,
összetévesztetA Somogyi - könyvtárban és az ték az ejtőernyősöket a repülő viegyetemi könyvtárban vasárnap és lágító bomba ejtőernyőjével. Áltaünnepnap kiv.etelevel könyvtárszol- lános tájékoztatásul szolgáljanak a
gálat
következők:
A Városi Múzeum egész évben
nyitva.
A közismert ejtőernyő körülbelül
Szolgálatos gyógyszertárak: Bar- 8—10 méter átmérőjű félgömbalaku
csay Károly Tisza Lajos-körut 32, vászon vagy selyem ernyő, amely,
Bulcsu Barna Kálvária-tér 7, dr.
Lőbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, nek szegélyéről lecsüggő 4—5 méegy
/toldván Lajos Újszeged, Vdres-utca ter bosszú tartózsinórok alul
1, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. kengyelbe vannak összefonva. Ezen
utca 489.
kengyelen függ az ejtőernyős katoMozik műsora: Belvárosi Mozi: na, akinek a jellegzetes kezes-lábas,
Gentryfészek,
Korzó
Mozi: ba öltöztetett teste, vagy végtagjai
Damaszkuszi
oroszlán,
m á r nagy magasságokban is felisSzéehnyi Mozi: S z e r e 1 m e g levemerhetők. A repülő világitóbomba
lek.
ejtőernyője
méreteiben hasonló
a
•—oOo—'
repülő
ejtőernyőhöz,
azonban
a
zsi— A piarista rend letelepedésének
tlnnepe Szabadkán. Dr. V ö l g y i Já- nóron egy tubus alakú 80 cm- hosznos, Szabadka kiváló polgármesteré- szu és 24 cm. átmérőjű bádogtartály
rek nevéhez fűződik az a tény, hogy függ, amelynek alsó nyílásán fény
a városba hivta és letelepítette a ma- forrás van.
f
gyar kegyes-tanitórendet. A szabadkai piarista gimnázium
vasárnap
Az eddigi légitámadás mozzanatai
nyiit meg szép ünnep keretében. A abból álltak, hogy az ellenséges reszabadkai piaristák ünnepén testüle- pülők élgépai a világító bombákat
tileg vettek részt a szegedi piarista
kioldották, mig az
ntánnk jövők
rendház tagjai is dr. Balogh Ányos
nagy
magasságokból
a megvilágítankerülei főigazgató és dr. Csonka
Mibály
rendházfőnök,
gimnáziumi tott terep szerint a robbanó bombáigazgató vezetésével. Az ünnepségen kat ejtették alá. A világító bombák
közreműködött a
szegedi piarista- az ejtőernyők süllyedésével megfegimnázium 60 tagn énekkara Maklá- lelő lassúsággal esnek alá és a fala
rv Lajos tanár vezetésével.
Ietesen szemlélő összetéveszthet, az
— Kitüntetések. Budapestről jelenejtőernyősökkel.
tik: A Budapesti Közlöny keddi száma kőzLi a Nemzetvédelmi Keresztlel
Mégis fokozot figyelmet kell forujabban kitüntetettek terjedelmes sorát. dítani az ellenséges
ejtőernyősök
— Mától kezdve szabad libát és ka- sicmmeltartására is,
mert előfor.
eeát vágni! Ismeretes, hogy hónapok- dúlhat, hogy a sima tereore igyekkai ezelőtt kormányrendelettel tiltotvőket a légtérben
uralkodó szól.
ták meg az idei liba és kacsa levágását. A rendelet célja az volt, hogy elő- áramlatok a város fölé sodorják.
mozdítsa a libazsirtermelést és megakadályozza a sovány baromfiak piacra dobását. A rendelet ezeknek az ál— Elitéit árdrágítók. A szegedi tőrlatoknak levágását szeptember 15-ig
tiltotta meg, mától kezdve tehát ismét vényszék uzsorabirája dr. Újvári Istmegindul a liba- és kacsavágás. Elő- ván, hétfőn több árdrágitási ügyben
reláthatólag nagyobb mennyiségű hiz- Ítélkezett. — D. Nagy Lidia algyői lalalt liba és kacsa kerül majd a piacra. kos tavaly novemberben vöröshagymát
drágított a szegedi piacon. Az uz«oraMa jár le a színházi díszlet- és
biróság 100 pengő pénzbüntetésre
kosztümtervpályázat. A színház igazÍtélte. — Balla Szilveszter 42 éves algatósága mint ismeretes, a szegedi
győi gátőr áprilisban élő borjut dráképzőművészek részére díszlet- és
gított, 1.30 pengő helyett 1.42-ért adta
kosztümtervpályázatot irt ki. A színkilóját. Száz pengő pénzbüntetésre
házi iroda közli az érdekelt képzőmüitéite és kötelezték az el nem kobozlvészekkel. hogy a pályázat határideje
ható áru értékének megfizetésére.
ma déli 12 órakor jár le. A pályázato— Az Erdélyi Helikon szeptemberi
kat vagy személycsen kell benyújtani
a színház gazdasági hivatalába, vagy száma vezető cikkében a nemzet Eagy
halottjáról, Horthy Istvánról emiékeIDostán kell beküldeni.
— Visszalopta az ajándékba adott zik meg. Váczy Péter Szent Istvánruhát. Kiss Imre házgondnok vadhá- ról szóló cikkében az első magyar kizastársának ruhát ajándékozott. Ké- rály örök politikai jelentőségéről ir.
Erdélyben
sőbb a vadházastársak összevesztek, Kovács László Harcunk
ekkor Kiss betört vadházastársa la- cimü közleményét folytatva a székelykásába és visszalopta az ajándékba ség szerepével és a magyar jöveudö
adott ruhákat Az ügyet hétfőn tár- szempontjából való nagy jelentőségégyalta a törvényszéken dr. Molnár vel foglalkozik. A szépirodalmi részIstván tanácselnök, büntető egyesbiró ben Tamás Áron uj drámai játékának
és Kiss Imrét magánlaksértésért, va- egy terjedelmesebb részletét közli a
lamint lopás miatt egyhónapi fogház- folyóirat. Továbbá Jékely Zoltán, Horvát Imre, Kiss Jenő és Szemlér Fera itéite.
— Hirtelen haláL Jelentették a renc uj verseit. Négy közlemény fogrendőrségnek, hogy özv. Kovács Lász- lalkozik az erdélyi magyar irók idei
lóné szül. Kenderesi Katalin, Gyöngy- marosvécsi találkozójával. Az írói
tyuk-utcai lakos 77 éves korában közösség nyilatkozata a felszabadulás
szeptember 13-án szivbántalmak kö- utáni első találkozón. Kovács László
vetkeztében elhunyt, Holttestét a bonc- cikke a marosvécsi napokról. Moiter
tani intézetbe szállították, ahol a rend- Károlynak az irótalálkozón elmondott
ör-ég intézkedésére a halál okának megemlékezése Kuncz Aladárról. Vépontos megállapítása végett felboncol- gül a találkozó lefolyásáról kiadott
tájékoztató jelentés. A szemlében R6ják.
— Husznapi fogház az ellopott vas- thy Andor irt tanulmánvszerü kriticsövekéit Horválh József szegedi fu- kai rikket Féja Géza irodalomtörtévaros munkaadójától, Pichstein Elza netéről. A szemle lobbi cikkeit Moiter
ócskavaskereskedötől május 14-én 4 Károly, Paku Imre és Lakatos István
darab vízvezetéki vascsövet lopott. A irták. Áz Erdélyi Helikon cime, ahok á r t megtérítette, erre az enyhitö kö- va előfizetések és megrendelések külrülményre való tekintettel 20 napi fog- dendők: Kolozsvár. Mátyás király-tér
7. szám, L
fházra ítélték. Az ítélet jogerős.

Szegedi utmutató

— Adófelszólamlási tárgyalások. A 28, dr. Halasi Nagy József Béke-ute*
szegedi III. számú adófelszólamlási 5a, dr. Kál János Szentháromság-utca
bizottság a következő adózók felleb- 10, Klonkai Andor Mérey-utca 6a, Koch
bezéseit tárgyalja szeptember 16-án: Imre Margit-utca 31, Kopasz
Lajos
Zónai Péter Gajgonya 534, Gelcz Sán- Párisi-körűt 31. Kovács Hegedűs Bédor Fehértó 359, Kordás József Gaj- láné Kossuth Lajos-sugárut 63, özv.
gonya 504, Szeged-öszeszéki Halász- Nagy Györgyné Bokor-utca 7, ördögh
társaság öszeszék 28, Hegedűs Ferdi Ödön Rókusi feketeföldek 174, Rózsa
nánd Szatymaz 52, Kakuszi István Teréz Korona-utca 23, Sashegyi Gáöszeszék 283, Kertész István öszeszék bor Wimmer Fülöp-utca 10,
Szása
184, Makra József Szatymaz 64a., Mak- Vilmos Lőw Lipót-utca 18b, Szécsy
ra Ferenc Szatymaz 64b., özv. Ágócsi Ferenc Csekonics-utca 4, Taraszovits
Gyuláné Szatymaz 500, Förgeteg Jó- ödön Zákány-ulca 7, vVoi.sz Mihály
zsef Öszeszék 87, Lóki Jenő öszeszék Báró Jósika-utca 14, Weisz Vilmos
340, özv. Gombos Antalné Balástya Mikszáth Kálmán-utca 17, Wimmer
154, Farkas Istvánné öszeszék 183. Károlyné Petőfi Sándor-sugárut 14,
Diamant Dezső és Olga Fehértó 28, Zakar-örökösök Tábor-utca 5, — A
Füz János Fehértó 83, dr. Fráter Zol- 11. számú adófelszólamlási bizottság
tán Szatymaz 62, Börőcz János Szatv- szeptember 18-án, péntesen a követmaz 141, Csikós József öszeszék 211, kező fellebbezéseket tárgyalja: AmKónya Antal Fehértó 386, ökrös Gyu- brus Dezső báró Jósika-utca 14, Back
la Szatymaz 330, Bodor Péter Fehértó Bernát Fenyő-utca 9, Barabás Bernát
400, Ffiz József Szatymaz 366, ifj. Valéria-tér 10, Christoph József BoTóth János
Fehértó 341. — A sze- kor-utca 4b, Csányi Ferenc Mars-tér
gedi III. számn adófelszólamlási bi- 20, Csermák Béla Béke-utca lb. Danzottság a következő adózók fellebbe- ezinger Dezső Török-utca la, Dottre
zéseit tárgyalja szeptember
17-én: István Boldogasszony-sügárut 5, özv,
özv. Kovács Jánosné és Gyulai József Domán Mátyásné Korona-utca 10, FelMórahalom 654, Pál Mikiós
Röszke legi Andor Kálvária-utca 3, özv. Fel751, Saárv Béla Feketeszél 93, Fluck legi Lajosné Kálvária-utca 3, Horváth
Ferenc Királyhalom 1108, Módra Já- József Bokor-utca 6, özv. dr. Iván.
nos Feketeszél 483, ördögh
Vincze kovics Arpádné Vitéz-utca 7, KátaJ
Feketeszél 525, ördögh István Fekete- András Attila-utca 3. özv. Kulisich
szél 614, Király József Nagyszéksós Istvánné Attila-utca 11, Lábdv Kiára
365, Bencsik Mihály Király-halom 862, Boldogasszorry-sugánit 23, Mosonyt
Dobó János Királyhalom 1121, Bogdá- Béla Báró Jósika-utca 37, Neumann
noT Ferenc Kiráíyhalom 423, Pauer Gyula Dugonics-tér 8—9, Nyilasi MiIstván Királyhalom 648, Czöndör Jó- bály Zerge-utea 16, Paál Tstván Gyerzsef Királyhalom 914, Papp József tvámos-utca 6. Stépán Gábor ZergoNagyszéksós 525, özv. Árokszállási ntca 9a, özv. dr. Tnróozy Mihályné VaMihályné Királyhalom 559 886. Ha- léria-tér 3, Vadász László Attila-utca
rangozó Menyhért és Rutai István Ki- 11, özv. Varga Sámuel né Gyertyámosrályhalom 545, Horváth János Móra u tea 14b.
halom 263, Kalmár Jenő Mórahalom
— Riadó alatt dicsérte a támadó
823, Tóth Ferenc Mórahalom 197. Csű- repülőgépeket. Budapestrőll
jelentik:
ri Sándorné és Csernci Margit Zákány Szegő Pál 44 éves tisztviselőt a ma592, Katona István Mórahalom 574. gyar nemzet megbecsülése elleni vétKiss Ferenc Zákány 511. Kalmár Sán- ség, izgatás büntette és a honvédelmi
dor Mórahalom 850. — A szegedi III törvénybe ütköző bűncselekmény miatt
számú adófelszólamlási
bizottság a letartóztatták. A tisztviselő ugyanis a
következő adózók fellebbezéseit tár- legutóbbi légitámadás óráit az egyik
gyalja szeptember 18-án: ifj. Tokodi belvárosi kávéház kapualjában töltötte
János
Zákány 2, Tanács István Mó- s az egybegyűlt utcai járókelők előtt
rahalom 870. Balogh Antal Mihály általános felháborodást keltve dicsérMórahalom 947m., Puskás József és te a Budapest ellen intézett légitámaSzűcs Ferenc és Tstván Atokháza 482. dásban résztvett ellenséges repülőket.
Csordás Pál Mórahalom 326, Adámka A közönség felháborodása oly nagy
Ferenc Zákány 593. Császár Vince volt, hogy Szegőt a lincseléstől csak
Csórva 703, özv. Szűcs Jánosné Móra- az odaérkező rendőr mentette meg.
halom 268—906. Galgórzi József Zá- Még azon az éjszakán előállították a
kány 442, Kálmán Mihály Zákány 362, főkapitányságra, ahol beismerő valló*
Gárgván Tstván Csórva 72, özv Bóka mása után letartóztatták.
.Tózserné Csórva 133, Kósa József Zákány 350. özv. Vecsernyés Ferenené
Mórahalom 334, Makra András
Zákány 70, Sebők Pái Csórva 506m„ vitéz Bokor Zoltán Atokháza 284, özv.
Budapesti értéktőzsdezárlat
NyuCsászár Vincéné Mórahalom 347, Für- j
tön Pál Mórahalom 512, Császár Ist- godt, üziettelen hangulatban nyitott »
ván Csórva 283, Papp Ferenc Csórva hétfői tőzsde. A forgalom igen csekély
44, Farkas Csamangó Lajos_ Móraha- volt és eleinte a vezető értékekben
lom 419, Varga Mátyás Mórahalom üzletkötés alig történt. Vételi érdek623, Papdi János Mórahalom 697 — lődés hiánya miatt inkább csak árukíA szegedi ITT. számú adófelszólamlás: nálat volt a piacon, ami az árfolyabizottság a következő adózók feilehbe mokban kisebb árlemorzsolódást idézéseit tárgyalja
szeptember 19-én- zett elő. A tőzsde nagyrészt gyengébb
Németh Ándrásné Remény-utca 49 irányzattal zárult.
Ruzsáii Jánosné Rákóczi-utca 62, CsilZürichi devizazárlat. Páris 9.58,
lag Ilona Rákóczi-utca 60. Csillag An- London 17.30. Newyork 431.—, Briisztal Rákóczi-utca 60. Dobó Baíázsné szel 69.25. Milánó 22.66 egynegyed,
Rákóczi-utca 54. Vnina Józsefné Móra- Berlin 172.55. Szófia 5.40. Bukarest
utca 53, Börcsök Veronka Mező-utca 2.75, Madrid 40, Amszterdam 229.50,
7, Nagy Iliésné Kormánvos-utca 32
A Magyar Nemzeti Bank valutaárOrosz József Felhő-utca 1a., Erőd- folyamai.'Szlovák kor. 1145-11.75. lej
Szilveszter Királvhalom 780. Muntván 195—2.05. líra 17.40-17.90. svájci fr.
Valér Királvhalom 838, Király Kál- 79 60—80 60. svéd kor. 81 70-82.70.
mán Zákány 493, ördögh Imre DomaA budapesti terménytőzsdén a hé!
szék 225. Vecsernyés Vince Csórva
493. Gróza György Kisfaludi-utca 46. első napja is üzlettelenül telt el.
A budapesti gabonatőzsde hivatalou
G'ólity Lajos Közép-utca 21, vitéz Szőke Istvánné Mátvás-fér 3a., Hajdú Mi- árjegyzése. Buza 81 kg-on felül 31.50,
hály Pásztor-utca 49, Masa József 30 kg-on felül 31.—, 78 kg-os 30— P«
Pásztor-utca 69. Petvkó Károly Róka- Rozs szokvány 71 kg-os 28.—, kétszeTakarmánvárpa 55 kg: Buutca 17, Császár Piitvi l'lés Szabad res 28
sajtó-titca 3. Farkas Sándor Szabad- ,1apest 24.50, Szeged 24 30. Zab 41
sajtórtitca 8. — A II. szánni adófelszó- kg-os: Budapest 25.50. Szeged 26.50,
lamlási bizottság szeptember 17- én. tengeri c«öves 17 40. «rerne« '2216
Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza
csütörtökön az alábbi fellebbezé«''ket
tárgyalja: dr. Szérhenvi Tctván Föld- szilárd. Szept. 123 ötnyolcad—fél, dec.
vári-utca 6.' dr. Tarján Béla Boldog- 126 hétnyolcad—háromnegyed, máj. 129
Tengeri
asszonv-sugárnt 19. Bakonvi
(Bren- hétnyolcad—háromnegyed.
dörfer) Ferenc Attiia-Mca 17, vitéz tartóit. Szept. 83 egynyolcad, dec 86
Gsetnekv István Báró Jósika utca "6, egvnegycd. máj. 90 egvnyolcad. Rozs
70.5, dec. 71—73 hétDéri Mária Szent Miklós utca 14. dr szilárd Szept.
Fenycres Jenő Sonmogvi-ieleD II. u. nyolcad. máj. 79.75.
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BUUAl'EST 1.
6.1U. Ébresztő, torna. 7: Hirek. köz
leméuyck, reggeli zene. 10: Hirek. 10
óra 15: Szórakoztató zene. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 11.20: Puccini-áriák. 11.10: Divattudósitás. Felolvasás. 12: Fohász. Himnusz. 12.10: Rá
diózenekar. 12.40: Hirek. 1.20: Időjel
zés, vízállásjelentés. 1.30: Honvédeink
üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószoigálata. 2: A Szent István 3
honvédgyalogezred fnvószenekara. Ve.
zényel Helényi Gyula. 2.30: Hirek. 2 45:
Műsorismertetés. 3:
Árfolyamhirek
piaci árak, élelmiszer árak. 3.20: Bnumgartner Margit Liszt-dalokat énekel. 3
óra 45: Haydu István gordonkázik
4.10: Gyermekdélután. Mindennapi kenyerünk. Bangáné Tóth Teréz hangjátéka. Előadják a gyermekszereplők.
Vezeti Harsáyi Gizi. 4.45: Időjelzés
hirek. 5: Hirek román, szlovák és ruszin nyelven. 5.20: Vidák József cigányzenekara muzsikál. 6: Emlékezzünk Nagv Lajos királyunkra. A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának műsora.
6.30: Nagyzenekari szvitek. 7: Hirek
magyar, német és finn nyelven. 7.20:
A Magyar Rádió köszönti Finnországot. Az üdvözlő beszédet vitéz Náray
Antal vezérőrnagy, a Rádió elnöke
mondja. Közreműködik: kondói Kiss
Jenő, a Rádiózeneknr Bertha István
vezénylésével és a Mária Terézia 1honvédgyalogezred zenekara Pongrácz
Géza vezénylésével. Rendező: A. Balogh Pál. 745: Légierők fuvószenekara. Vezényel Doroszlai Károly. 8.15:
Beszél a front. A M kir. Honvéd haditudósító század helyszíni közvetítése. 20.50: A Rádiózenekar műsorából.
Operettegyvelegek. 9.40: Hirek. 10.10:
Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 11: Hirek német, olasz, angol és francig nyelven.
.11.20: Sárközi Gvuln cigányzenekara
muzsiké' a Pátria-kávéházból 12: Hirek

A Szeged megsemmisítő veresége

Mindenre el volt készülve az a 250U mét, amelyre igy teljesen rászolgált
főnyi szurkoló tömeg, amely kivándo- Különösen meg kell dicsérni a SzVSE
rolt a vasárnap délutáni rekkenő hő- játékosokat lelkesedésükért. Góllövők;
ségben Újszegedre, csak arra nem, Bakos, Tihanyi, illetve Bajusz.
aminek szemtanuja volt a Temesvári
Topolya—HTVE 1:1 (1:0). A vásárX SzVSE-sikerek az országos bajkörúti sporttelepen. A Nagyváradi AC helyi csapat végig jó volt, győzelmet
futballistái olyan simán elintézték a érdemelt volna, mégis végül örülnie noki kerékpáros versenyen. Vasárszegedi piros-fehéreket, hogy nem is kellett, hogy sikerült kiegyenlítenie. nap futották le Budapesten az országos vidéki kerékpárosversenyt, amelehet mentséget találni erre a meg- Góllövők: Dannus, illetve Biró.
lyen a SzVSE tagjai "s rajthoz' álltak
semmisítő
vereségre.
8:0
arányés jól szerepeltek. A szegediek eredNB III. osztály:
ban kapott ki a Szeged, ilyen arányban még idegenben sem verték meg
UTC—ÜVAK 6:2 (2:0) Az ujszege- ményei: repülő verseny: 3. Hódy, 4L
soha. Annál fájdalmasabb ez a vere- di csapat a Liga-utcában biztosan sze- Joachim. A csapatbajnokságban a déli
ség, mert itthon, lelkes közönsége előtt rezte meg a győzelmet a jóképességü kerület csapata (Joachim. Hódy, Ábkövetkezett be. Szinte hihetetlennek tű- újvidéki csapattal szemben. Az UTC rahám)) a második helyen végzett.
nik, hogy igy el lehetett intézni a Sze- vasárnapi teljesítménye bizakodásra
X A magyar vízilabdacsapat kikagedet az ujszegedi 'oroszlánbarlang- ad okot a jövőt illetően. A szegedi gó- pott Milánóban. A Milánóban megtarban*. Ugylátszik nagyon megkoptak a lokat Tóth (2), uBrkus (2), Bozóki I. tott magyar—olasz vizilabdamérkőzékörmei a szegedi oroszlánnak, pedig és Bozóki II. rúgták.
sen a magyar eigyiittes 2:íF aránvbau
fiatal »oroszlánok< váltották fel az
Bácska—MAK 3:2 (1:1). A szabad- vereséget szenvedett.
öregeket...
kai mérkőzésen a makói csapat legAnnál fájdalmasabb a vereség, mert alább olyan jó volt, mint ellenfele,
a Szeged csapatában nem láttunk éppen ezért az eldöntetlenre rászolegyetlen kiemelkedő teljesítményt sem gált volna. A makói gólokat Pusztai
Jellemző a játékosok teljesítményére, lőtte.
hogy a nyolc gól ellenére Aknavölgyit
—oOo—
kell tartanunk a csapat legjobb emberének. A csatársor játszott leggyönX Három bajnoki és több barátsá- | Róth Lajos és feleségi eladták
gébben. A csatárok nem tudták tar- gos mérkőzés a szegedi alosztályban. Héja Ferenc és feleségének Vajda-n.
tani a labdát, a fedezetek nem adtak Mivel a SzATE, a Móraváros és a 16 sz. házukat. 154 n. öl telekkel 27
jó passzokat és ami ennél is szonio- SzFIE a megsegitési akció ismeretes ezer P-ért.
ubb, képtelenek voflak feltartani a hiánya miatt nem állott ki a vasárözv. Nagypiihály Mihályné eladta
nagyváradi belsöhármasl, amely azt napi bajnoki mérkőzésre, mindössze C.srvik Józsefnek Vásárhelyi-sugárut
a bizonyos macska-egéi harcol űzte három bajnoki mérkőzést játszottak a 81. sz. házát, 551 n. öl kerttel, 8.38 K
velük. A hátvédektől a két nagyváradi szegedi első osztályban. Ugy volt, hogy kat. tjövedelemmel, 18.500 P-ért.
szélső ugy száguldozhatott, ahogyan a Postás sem áll ki, a zöld fehérek
Farkas József eladta Németh Jenő
kedve telt. A legtöbb gól ugy esett, elnöksége azonban mégis a játszás éi feleségének Béró dülőbeli 1.510 n.
hogy
Aknavölgyi körzetében egyet- mellett döntött. Eredmények: Sze.ged öl vegyes földjét, 6.31 K kat. tjövelen szegedi
védő sem volt látha- II—Postás J:1 (1:0). Vezette: Kovács. delemmel 2345 P-ért.
tó Minden nagyváradi gólt a lefedezés Igazságos eredmény. Góllövők: DemeMészáros Mária és társa eladták
hiánya következtében sakk-mattsze ter, illetve Horváth II. _ Kecskemét: özv. Horváth Gyulánénak Nagyszillér
rüen hajtottak yégre. A vereség tneg KMAV—HMTE SB (2:0). Vezette: dülőbeli 429 n. öl ingatlanukat, 7.24
érdemelt még ebbeu az arányban is. Vártai. Megérdemelt győzelem. Gól- K kat. tjövedelemmel, 3000 P-ért.
Az igás lapra tartozik, bogy a SjSéged lövők: vitéz Ábrányi, Szórát és BenFodor Miklós és felesége eladták
R rughalqtt volna góR, ha kissé tőbe de. — Csongrád: SzTE-CsLE
3:j Tóth Antal és feleségének Madarászszerencséje van.
(0:0). Vezette: Horváth. Biztos győ- tó dülőbeli 1 hold 1415 n. 51 szöllőiiV
Másodízben láttuk itthon jaUzam zelem. — Barátságos mérkőzések: Sze- ket, 39.25 K kat. tjövedelemmel, 6000
az idén a Szegedet és képesse&eirő: ged: SzTK—HASE 6:4 (1:3). Vezette: pengőért.
ezután a két játék utan nem leltet jo Priszlinger.
Góllövők: Honti
(2),
Kk. Szécsi Rozál és társai eladták
A szegedi kir. mrásbiróság
Véleményünk. Kétségtelen, hogy a csa- Pusztai (2), Németh, Komlódi, ifielye Jójárt Imrének MadarSsztó dülőbeli
mint telekkönwi fyitrteág
pat most is több élsövonalbeii játé- Czeglédi, Kósa, Mészáros és Szűcs. — 506 n. öl vegyes földjüket, 3.90 K kat16683—1042
tk. szám
kossal rendelkezik és Dórává! a jobb UTC II—Postás II. 5:2 (2:1). Vezette tjövedelemmel. 506 P-ért.
»
hátvédben, • Kissel a középicdezei Zsembery IIL Góllövők: Palotás (2),
öznr. Vojnitv Antalné eladta Papdl
posztján, nem lehet hiba a közvetlen N a g y (2), Sebestyén, illetve Tuszln- Istvánnénak Béró dülőbeli 1493 n. öl
védelemben és a fedezetsorban sem.
ger és Sajó. _ Szeged ifj.—UTC ifj. vegyes földjét, 23.33 K kat. tjövedeSándor
Ferenc
végrehajtanának
De Upgy a csapat eredményesen 1:3 (2:1). Vezette: Pataky és Tóth. lemmel, 150Ó P-ért.
Fürdők Jánosné Ábrahám* Téré? vég.Császár József és felesége eladták
rehajtást szenvedő ellen indított vég- attbassa üreg belyét, ahhoz ieltétjeuui Góllövők: Németh (3), Gnral « , Raddülőbeli'
rehajtási ügyében a telekkönyvi haló- erüsebb csatársorra van szükség. Ha lacsek, illetve Savanya, Tóth és Szek- ifj. ördög Istvánnak ótott
ság a végrehajtási árverést 3ll pengő raDgozót nem lett volna szabad beál- fü. — Peszk: Deszk-teSzfflí II. 3:2 227 n. öl szántójukat. —.99 K kat. tjő
80 fillér tőkekövetelés és járulékai be- lítani a vasárnapi mérkőzésre, hiszen (3:1). Hódmezővásárhely: Toldi-Kok- vedelemmel, 18160 P-ért
Lázár István és felesége eladták
hajtása végett a Szegeden fekvő s a még mindig fáj a válta. A 'legjobb* ron 5:0 (1:0).
Kollár
Bálint és feleségének Damjalenti inga-tlanilletöség özv, Ábrahám csatár, ba ilyenről egyáltalán szó lőX Dóczy Jenő pompás szereplése
Jánosné Báló Teréz haszonélvezeti jo- het, Vörös volt, aki megfelelő kör- Szeged város teniszbajnok! küzdelmei- nich-u. 15. sz. házukat. 222 n öl te
gának feltétlen fenntartása mellett a nyezetben jó futballistává fejlődhet.
ben. Vasárnap befejeződött a HTSE lekkel, 9500 P-ért.
Súlyos bilrn volt Koranyit játszatSzeged-Csongrádi Takarékpénztár csatSzegő Jenő eladta Oberst Józsefrendezésében Szeged város teniszbajlakozó kérelmére a kikiáltási ár felé- ni. amikor Ladányi itthon yplf és a noki küzdelme Újszegeden. A verseny nek Osztrovszkv-u, 12 sz. házát, 173'
nél, végrehajtató kérelmére 5610 P-nél, SzAK 11 ben kitűnően játszott Ka- meglepetést hozott,
amennyiben Dó- n. ól telekkel, 20.000 P-ért.
Csókási Mihályné csatlakozó kérelmé- kuszival kár szélen kísérletezni, cen- czy Jenő nagyszerűen játszott és nem
Krizsán Sándorné eladta Beckí'
re 6200 P-pél, Kugler József né csatla- terben a helye.
kevesebb, mint három
bajnokságot Jánosnak Frantíiahegv dülőbeli hákozó kérelmére 7120 P-nél, Kettjng
A mérkőzés
gortövői:
Bpgnár hóditott el a favoritoktól. Három győ- zát, 400 n. öl kerttel. 4.22 K kat. tjöLajos csatlakozó kérelmére 7270 P-nél, (óiigóü. Bodola, Tóth Ifj., Tóth U l , zelme teljesen reális. Eréflmlnyek: vedelemmel, 7500 P-ért.
Laczkó József és dr. Sebők Ferenc ké- Kovács' II., Bodola, Kovács. II.. Sárvá- férfi egyéni: J. Dóczy I. SzTC, 2. Pórelmére 7640 P-nél. dr. Erdélyi Mi- ri voltakczy II. SzTC (6:4, 6:4, SS, 6:8, 7:5), S.
hály kérelmére 7910 P-nél, Bózsó JáAz NB L osztály Uíbbi eredménye: Markovics és Horváth SzTC. Hölgy
nosné kérelmére 9310 P-nél, Rozner Vasas—Csepel 5:3 Ü;D>
tijbést-lö- egyéni: 1 Csapó Mária SzTC, t Gaál
József kérelmére 12350 P-nél alacso- rekvés 4:1 (2:1), Gamma—Haladás 9;J Éva SzTC (6:1, a második szettel
nyabb áron el nem adható elrendelte. (3:0), F'eroíicváros—Kispest 3:2 (2:2), Gaál Éva feladta). 3. Berniczky Ilona
Az árverést 1942. évi október 17- SBTC-rElektromQs 2:1 (1:0;, Újvidék SzTC és Tókps E<Jit HTSB. FérfipáB. A. Az uj cukorjegyekért külön
napján délejőtt 9 órakor a telekköny- Kolozsvár 6:2 (1:}), DiMÁVAG-SzoL ros: 1. Dóczy I Dóczy II. SzTC, 2. Fal- igénylőlapot nem kell Lenyújtani a
vi hatóság helyiségében, Széchenyi-tér „ok 3:0 (2:0).
kay, Vigh HTSE (8:6, 6:6. 4.4), 9 közellátási hivatalba. Igényelni kell
<>OÖ~
4 szám. földszint 15, fogják megtarMarkovics, Horváth II. SzTC és Fe- azonban, tmnt ezt a vasárnapi Déttani.
kete, dr. Szabó HTSÉ. Vegyespáros; magyarországban megjelent
hirdetSzeged-beit. 60t>f sz. betétben A+l Győzött a SzVSE és az UTC 1 Csapó Márig, Péczi I. SzTG. 2. Tó- mény is közli, a magasabb fejadagot.
kot Edit, Falkai HTSE, 6:3 ( « # , 3- A közellátási hivatal az egyszeres
sorsz. és 8440 brsz. alatt felvett 179
NB íj, és Hl. osztályú csapataink
u. öl há? a Molnár-utcában udvarral a • várakozásnak megfelelően szerepei- Kovácsné, Vigh SzTC és Berniczky adag jegyeit mindenkinek kikézbesiti
végrehajtási szenvedő nevén
álló tek a vasárnapi fordulón és a követ, Ilona, Dóczy II. SzTC. Fiu egyéni: i. a lakására. A pót jegyek igénylése c: ak
Keczely Zenta, 2. Báthossy HTSE ezután veszi kezdetét. Az igénylőknek
ü/l'.'-ed illetőségére 1S75 pengő kitti' kező eredményeket érték el;
(6:4, 6:3), 3. Miklós G., Miklós K. Leány- igénylőlapot bocsát rendelkezésére *
' 'ási árban elrendelte.
egyéni:
1. Véhn Jutka HTSE I I , La közellátási hivatal, azonban ezeknek ai
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaNB II. osztály:
Fleur Piroska SzTC (6:1, 6:1),
kiadására csak október 1. után kerül
léka. amelyet a magasabb
ígéret
SzVSE—MVSE 2:1 (0:1). Az első
sor, amikor az egyszeres adagok jeugyanannyi százalékára kel! kiegészífélidőben a makói csapat volt a töbX A MÁV-liga atlétavnlogatnitja, gyei* kikézbesitették a lakosságnak.
teni.
bet támadó, de a szegedi védelem pom- amelyben több SzVSE-atlMí Vitt részt,
Szegejj,
évi jupius 30rán.
pásan miika#U. Szünet i}t£n | SzygL 7á§:49.6 pentapánybar.
legyőzte »
fír. Katiiés $)>.. kir. jfeiré.
olyan hatalmas iramot diktjjj. hogy MovE reprezentánsait a Budapesten
A kiadmány hiteléül:
nem lehetett megakadályozni g v ^ M .n.onroBtott icftadcjLambeJK
Renéné. sb tisztv.

Ingatlanforgalom
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SZE&KíESZTO! ÜZENET

Ii F I M . M ' Y A f i O ' R S / A < belterületi (Városi bérház, TI. em. 19.)
Kedd,
1942. szeptember
15 elsőfokú közigazgatósági hatóságoktól kell bejelentőlapot kérni. A bejelentőlapokkal együtt a
gazdálkodók
Bzeged sz. kir. város polgármesterétől •Tudnivalók" cinni tájékoztató nyom44.8(0—1942. i i . sz.
tatványt is kapnak.
Tárgy: Az ipari növények terA kitöltött és aláirt bejelentőlapomesztésének szabályozó,
kat kötelesek a gazdálkodók szeptemsáról szóló 4730—4942.
ber hó 30. napjáig a felsőközponti,
M. L. sz. rendelet végaz alsóközponti, illetve a belterületi
rehajtása.
elsőfokú közigazgatási hatóságokhoz
benyújtani, vagy postán ajánlott levélben megküldeni.

Hirdetmény

Az ipari növények termelésére köAz ipari növények termesztésének
szabalyuzása
targ.yában
<942. évi telezett gazdálkodók birtokrészenként
augusztus hó 9- napján hataLlyba le- külön »Ellenőrzőlapot« kötelesek vemegfelelően
peit 4 7a<»—1942. ál. L. sz. rendelet fou- zetni és a valóságnak
icsabb rendelkezéseiről
az érdekelt kitölteni. A földművelésügyi miniszter
guzdaközönséget az aiábbiakjban tá- ur által kijelölt hatóság, vagv a hatóság megbízottja az ellenőrző lapot
jékoztatom:
Az a gazdálkodó (tulajdonos, ba- bármikor megtekintheti. A gazdáls/.onlniTő, haszonélvező), aki 15 ka- kodó az ellenőrző lapot a hatóság
taszteri holdat
meghaladó
területű vagy megbízottja kívánságára felmuszántóföldi ntüvelés alatt álló ingat- tátni köteles.
Ellenőrzőlappal
a m. kir. gazdalannal gazdálkodik, a szántóföldi müvelés alatt álló ingatlana 7 százaléká- sági felügyelőség látja el a gazdálkonak megfelelő nagysága területén fő- dót. 11a a gazdaikodo az ellenőrző lale ruténéként ipari növényt lóíeles ter- pot az év december bó 31. napjáig
meszteni, még pedig akként, hogy Sze- nem kapja meg, azt a gazdasági felügyelőségtől 15 nap alatt személyegeden
I
15—100 kataszteri hold
szántó- sen vagy Írásban kell kernie,
a
val rendelkező gazdálkodók
szántóAnnak a gazdálkodónak a birtokájuknak mind a 7 százalékán napra- ra, ki az ipari növények termesztési
forgót vagy repcéi,
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
a 100-ná! több kataszteri holdnál csak részben tesz eleget, a m. kir. gazlagvobh szántóval rendelkező gazdál- dasági felügyelőség az 1(490—1941. M.
kodóknak pedig szántójuknak 3.száza- E. sz. rendelet rendelkezései szerint
tékán ricinust, 4 százalékán
pedig gondnokot fog kirendelni.
napraforgót vagy
repcét
kötelesek
Amennyiben a cselekmény
súlyotermelni.
^
sabb büntető rendelkezés,
különösen
Ha a repce április 15-ike előtt ki- pedig az 1941. évi X. t. c. 1. §-a alá
pusztul. helyette a gazdálkodó köte- ueni esik, kihágást követ el és háború
les napraforgót termeszteni.
idején 6 hónapig terjedhető elzárással
A kötelező termesztés százalékos büntethető, az, aki a 4730—1942. M. E.
iránvát a viz alalt nem álló szántó- sz. rendeletnek, vagy ezen rendelet
terület után kell számítani s az áp- alapján kiadott földmiveiésügyi
mirilis 15-ike után még viz alatt álló in. niszteri rendeletnek a termesztési köitlanokat figyelmen kiviil kell hagy- telezettségre. a megmivelésre, a termelési szerződések (szerződés-űrlapok)
ni.
A termesztési kötelezettség szem- bemutatására, a vetésterület bejelenpontjából a gazdálkodónak Szeged vá- tésére, a vetőmag vagy termelési előros terhielén fekvő valamennyi szán- leg igénylésére, a műtrágya igénylésére vagy felhasználására, vagy a mütó területét együtt kell számítani.
Az ipari növényeket az annak ter- trágyautalvánv elidegenítésére az elmesztésére elsősorban alkalmas és lenőrzőlap igénylésére, vezetésére és
megfelelően előkészített talajba kell felmutatására, a termés átadására, a
a
vetni. A gazdálkodók
vetésforgóikat száritók igénybevételére, valamint
A be- termelési szerződéseknek a földmiveennek megfelelőén állítsák he.
a ter- iésügyi miniszter által
megállapított
irtett terület megmunkálását,
rendelkezéseit
iné.s betakarítását és a betakarított feltételeire vonatkozó
termés kezelését a rendes gazda gon- megszegi vagy kijátsza.
dosságával kell elvégezni.
Szeged, 1942 szeptember 12.
A gazdálkodók a l'ülura szegedi
T)r, Pálfv József polgármester
kirendeltségénél, avagy a Futura bisoniánvosainál termelési
szerződést
köthetnek. Azok a gazdálkodók, akik
termelési szerződést kötöttek, kölcsönvvlüniagot, termelési előleget, műtrágyához és erőtakarmányhoz való jutA Szegedi Izraelita Hitközség 1912
tatást kérhetnek s a kijelöli ipari nö- évi október hó 1-én, csütörtökön délvény helyett
cserenövényként
más után 4 órakor tartja a hitközség székipari növényt, vagv mákot, vagy őszi házának
nagytermében
(Margit-utca
lent, vagv pótnövényként gom borkát 20. I.)
vagv perillát is termeszthetnek. Ezekre vonatkozó részletes fel világositássa I a hozzáfordulóknak a m. kir. gazdasági felügyelőség szolgál,
a hitközség anyakönyvvezető rabbija
A gazdálkodók minden év szeptem- megválasztására vonatkozó közgyűlési
ber hó 30 napjáig kötelesek 'Bejelen- határozat jóváhagyása végett.
tőlapon* bejelenteni, hogy a rendelet
E nagygyűlésre a hitközség válaszal inján milyen ipari növényt, amenv- tóképes tagjait ezúton meghívom.
nvjben nődig termelési szerződést köA választóképességgel biró hitköz
lök. miiven csere vagv pótnövényt, ségi tagok névsora a jegyzői hivatalm'klóra területen kivan termeszteni ban 1942. évi szeptember hó 15-étől
és lölrsnnvptőmagot igénvel-e.
közszemlére van kitéve és megtekintA (Bejelentőlapokat* az esküdtek hető. — az erre vonatkozó felszólamfogjá!< szeptember 20-ig az érdekelt lások ugyanott 1942. évi szentember
gazdálkodóknak kiosztani. Azoknak a hó 23-án délután 5 óráig írásban be!
gazdálkodóknak, akik
hejelenlőlapot nyújthatók.
esetleg nem kaptak volna, a felsőközSzeged. 1942 szeptember 14.
I onti. vagv az. alsóközponli, vagv aA hitközség elnöke.
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nagygyűlését

Felelős szerkesztő és felelős kiadó;
B e e e y

G é z a

Főmunkatárs:

Temesvápy

József

Szerkesztőség: Szeged. Kölcsey-utca 10, I. em. — Éjszakai szerkesztőség:
haivária-utca 14. - Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség és kiadóhivatal és' nyomda): 13-06.
N>om.io(i *BLAKA
telefoni

GYÖRGY körforgógépén Szeged. Kálvária-u. 14.
__ Felelős üzemvezető: Ablaka István.
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[ M A V háziól házig
forgalom ügynöksége
Lépcsőházi bejáratú
BÚTOROZOTT
SZOBA
KIADÓ
Cim Párisi körút 16.

Bútorszállítás
heyben és vidéken

gépkocsikkal is.
szántó birfoHoK
Fuvarfelvételi iroda:
Háztelek
gyümölcsfái
kai Felsőváros 3000 P. Különbejáratu
szépen I K ö l c s e y - u t c a l o .
Háztelek Fnldmives ut bútorozott tiszta szoba
cán 4600 P. Háztelek két személynek kiadó. Németet, angolt
tanit,
alsóvárosi
állomásnál Tisza Lajos körút 34. korrepetálást vállal —
6—14.000-ig.
Adómen- sz. I. em. 7.
gimnáziumi
érettségites családi ház
utcazett leány. Érdeklődni:
frontos kőrútnál 17.500 Elegánsan
bútorozott Fodor u. 9, Portásnál.
Adómentes
magasföld- szoba
két
személyre
szintes családi ház 2 kiadó Széchenyi-tér 7, Üzleti könyvek lezárászobás, fürdőszobás 28 I. 18.
sához keresek hivatáezer P. Adómentes masos könyvelőt. Jelige:
gasföldszinten
családi Szerény bútorozott szo- > Mérlegképes.®
háromszobás, fürdőszo- bát keresek a Hattyubás
30.000 P.
Adó utca környékén.
Ciin: Varrónő szemfedő varmentes emeletes bér- Hattyú utca 51. Háztu- ráshoz felvétetik. Kosház 3 szobás komfor- lajdonos,
suth Lajos sugárut 10,
tos lakásokkal 60.000 P
I. 2.
bútorozott
Adómentes
emeletes Csinosan
ellá- Házmesternek felvétetik
bérház 2 szobás kom- szoba 2 diáknak
fortos
lakásokkal
80 tással kiadó. Boldog- megfelelő házaspár okezer P. Adómentes em. asszony sugárut 13.
tóber l-re. Petőfi Sánüzletes sarokbérház 3
dor sugárut 33.
Kétszer
hetenkint
beszobás komfortos lakájövök Szegedre, keresokkal fő uton 40.000 P
sek esti órákra bútoro- Női szabóságba ügyes
Adómentes emeletes üz- zott szobát, esetleg be- tanulóleány
felvétetik
letes bérház komfortos társulnék. ® Lépcsőházi > Széchenvi-tér 7. T 18.
lakásokkal, szép kert- jeligére.
lel. egvetem közelében
115.000 " P.
Adómentes,
háromemeletes
bérház
komfortos
lakásokkal l i / l e l h e l y i i é
Belvárosban 200000 P.
Kitűnően főző, stoppolFöldszintes ház 2x2 szo KÉT SZOBÁS
ni tudó
lakás
hás lakás és fiiszerüz- modern udvari
GAZDAbeköltözhető
lettel. kerttel 16000 P. azonnal
ASSZONYT
La- és egv mindenes szobaEmeletes, üzletes
ház átadó. Belvárosi
Roknson. jó forgalmú
k a s ii gv nfikség.
D n go- leányt keresek
azonfüszerűztet és négy la- ni' ® tér 1 |
nalra. Diósszilágvi fő.
kássa! 28000 P "üzle
orvos, Makó. Apponvlfes ház regi ióforsal
utca 14 szám.
nin vendéglővel. k"ritrl
föuton 45000 P EmeMUNKAKOZ v Já'iTi'É
Gyakorlott
letes. üzletes ház. fö Munkát
kophatnak
SZAKACSNÖT
iiton, Tiiszerjcereskedés Ha tósági M un k a kő zve- szobalány mellé azonfakeresledéssol, fürdő títő utján. — Férfiak: nalra
szobás lakással 38.00(i 2 kovács helyben,
3
FELVESZEK
P.Belvárosi, emeletes épületlakatos
helyben, Varga Mihályné, Aradi
bérház 2. 3, 4 szobás 1 bádogos helyben,
1 u. 2.
komfortos
lakásokkal vizvezetékszerelő hely90.000
P.
Belvárosi ben, 1 villanyszerelő Bejárónő tiszta és —
nagy bérház 7x1 és 2 helyben, 1 kályhás vi- rendszerető, házaspárszobás, fürdőszobás la- déken, 15 asztalos hely- hoz felvétetik.
Klein,
kásokkal 60.000 P Bel ben, 1 kádár helvben,3 Szentgyörgy u. 10.
városi nagy üzletes bér bognár helyben és viház
komfortos
laká- déken, 1 butorfénvező Mindenes
bejárónőt jó
sokkal 200 000 P
Uj- helvben,
1 kosárfonó bizonyítvánnyal
felveszegedi kertes villák 2, vidéken, 4
szíjgyártó szek, két tagn család.
3.. 4 szobás fürdőszobás (Budapest),
2 szabó Tisza Lajos körút 29,
lakásokkal
nagv
vá- helvben és vidéken, 19 I. em. bal.
lasztékban.
Paprika- cipész helvben. 1 borföldek nagvfeketén 1 és bélv vidéken, 1 szoba- KERESEK
3 ho'das n. ölenkint 3 festő helyben. 50
kő- azonnalra vagy 1-ér«
P. Dorozsmai ntnál 3 műves vidéken, 50 ács mindenes főzönőt ió biJelentezer n. öl 4 nenső ölen- vidéken, 4 napszámos zonvitvánnval.
kint. Szegedhez
közel helyben. 2 ápoló hely- kezni S—10 ig. Dr Bérmiiiitnál 7 holdas szép ben. 5 kifutó helvben. 5 lés Pál, Tisza L. körút
gyümölcsös tanvával 28 rázd. mindenes helvben "i fdsz.
ezer P Szegedhez kö- és
vidéken. —
Nők:
zel 7 hold bánáti szán- 1 divatszalon vezetőnő
tóföld ió
tanyaépület- vidéken, 2 varrónő hely
kölesönte| miiiitnál 20 000
P ben. l tüzönő helvben. 50—(iO hektó
11 holdas városi bér- 1 kalanosnö hrivben. 2 hordót keresek. Maróföldes szántó és szellő- fodrásznö helvben
és thv Antal, Dorozsma.
birtok tanvával
ki®- vidéken,
3 kifutólánv
GYÉKÉNYT
vasiitálomásnál 6500 P. helyben. 10 mindenes
kévébe vagv fonva
6 holdas szöllö birtok helvben. 5 mindenes föVENNÉNK
tanvával
kisvasainál zönő helvben. 8 bejárómeunviség20(1(10 P 17 hold szán- nő helvben. 1 házveze- bármilyen
tó és seöllőbirtok jó la- tőnő helvben.
Ta- be n. Tol Ikeresk edel m i
kó- és gazdasági épü- nonchelvek: 1 kováes, Vállalat, Bocskai u. 5.
letekkel
Felsötanván 3 asztalos, 3 kárpitos,
Kerékpár erős gumik85 000 P. 20 hold szán- t szabó.
kal belső gumi, lánc eltóbirtok gyümölcsössel
ió tanvaépiilelekkel Fel Nagv biztosító intézet adó. Gycrtyámos u. 3.
sőtanván 45.000 P. 193 kére® fiatal keresztény, udvar.
hold szántó birtok 4 lehetőleg kereskedelmi
' •«=>(MM - « • » * * »
szobás tanyával és sok
gazd. épületekkel 185 érettségivel rendelkező
ezer P.
Ezen birtok
bérbe is kapható! 120
Aki ezüstnyelű
botohold bánáti szántó uri
délekítt
lakóházzal, gazd. épü- Ajánlkozást 136-os pos- mat vasárnap
a templomból
elvitte,
letekkel, árlézi
kúttal tafiók alá kérünk.
juttassa vissza
Divat460.000 P. Alkalmi vé(Klauzálteleki
Kifutót felveszek. Ka- csarnokba
tói-).
tona, Aradi u. 6.
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Trafikom vezetését —
16 18 éves árukihor
F. M. ingatlanirodában, dó, ki puttonnyal tud azonnal átadom pár bó
Horthy M. n. 2. íKul- kerékpározni,
felvéte- napra óvadékos kereszturpalotánáll
, tik. Vitéz utca 28.
ténynek. Cim kiadóban.

