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Bizerfánál megkezdődött a harc
Tunisz birtokáért

igen értékes ellenséges teher-, tartály*
és szállítóhajót. Ezek közül összesen
76.000 tonnányi g hajö már a november 14-iki küJönjelentésben is szerepelt. További 35 kereskedelmi és szállítóhajót, összesen 234.000 tonnatartalommal részben oly súlyosan megronHatalmas tengeri győzel- gáltunk, "hogy számolni kell hosszabí
kiesésükre a szállításokból.

Neglassudott a brit hadsareg előnyomulása Kirenaikában —
mek a német hadijelentésben — Fellángoltak a harcok a keleti fronton
»

— Ezenkívül megrongáltunk egy
csatahajót és S repülőgépanyahajot
ezek közül egyet olyan súlyosan, bogy
számolni kell hosszabb kiesésével, to, vábbá elsüllyesztettünk 3 cirkálót,
afrikában, de igen tájékozott berli- nagyobb szállítóhajót olyan súlyosan j megrongáltunk 14 cirkálót és nagy
ni körökben
egyre
szaporoduak megrongált, hogy biztosan lehet szá- rombolót, elsüllyesztettünk négy rom
azok a vélekedések, amelyek az niitani elvesztésükre. Ezzel megsem-1 bolót és őrhajók megrongáltunk ?
misitettünk összesen 183.000 tonnányi rombolót és őrhajók (MTI)
egész brit—araerikai partraszállást
egy nagystílű kockázatos hadmüBizerfánál megkezdődött az ameríka : -anqol
veleinek
minősilik, hazárd lépésnek, amelynek igen súlyos követés német-o asz csapatok harca Tuniszért
kezményei lehetnek az
angolszáBern, november 16. Algíri jelen- tengelyhatalmaknak máris jelentős
szok számára.
tés közli, hogy a szövetséges csapa- erőik vannak Tuniszban és gyors
Londonban
változatlanul a legtok Tunisz területére való* benyo- ütemben ujabb megerősítések érkomolyabb veszélyt a tengeralattrnulását motorositott járőrök nyi-, keznek. Az olfisz csapatokat hajók
járó fegyvernemben látják.
tották
meg. Ezek az osztagok keleti szállitják Tuniszba, a németeket
A berlini Zwölf Uhrblstt
című
lap azt irja, hogy a szövetségesek irányban nyomultak előre. Azok a pedig nagyrészt szállító repülőgévalamennyi
reménye
füstbe fog szövetséges erők, amelyek jelenleg pek. A Tuniszban levő tengelycsalétszámát már E i s e n menni, mert London és Washing- Algírtól kelet felé menetelnek ame- patok
rikai
és
brit
kötelékekből
állanak,
h
o
w
e
r
főhadiszállásán
is többezer
toni biztos lehet abban, hogy a néazonban a brit első becsülik. Bizerta repülőtere a német tengeralattjáró fegyvernem to- nagyrészük
gyalogságából
tevődik met és olasz tengelvcsapatok birtovábbra is üldözni fogja az ellensé- hadsereg
össze
A
szárazföldi
előrenvoniu'ás
kában van. Bizerta közelében —*
ges tengerészetet, még pedig olyan
sal
egyidejűleg
a
szövetséges
ten
mondja
a jelentés — a szövetsége*
tervszerűséggel és hatásosan, hogy
geri
erők
is
kísérletet
tesz'nek
a
part
csapatok
harcban állanak a német
meghiusítja majd
Európának az
angolok és amerikaiak részéről való mentén az előrehaladásra. Angol- egységekkel. (Bud. Tud.)
szász részről hangoztatják, liogy a
veszélyeztetését

Államtanács és sajtóértekezlet tisztázta Törökországban a külés belpolitikai kérdéseket
'Az őszaKafriKai
háborn napok
vért eseménye, a tengely és az
"inerikai—angol
csapatok
összecsapása Tuinszban: megtörtént. Ez
?e
l az afrikai háború uj fázisa kez
födött meg. Az összecsapásról az
^ST adta az elsó jelentést olyan
ú r i m b a n , hogy az angol—amerikai szövetséges csapatok
Bizerta
közelében
felvették az érintkezési
9
tegelyhaderőkkel. Ezt a hirt a
Marokkói rádió vasárnap esti bir"dás
nyomán adat 1c az
NST.
kisenhower tábornok főhadiszállásáról érkezett jelentés szerint a
szövetségesek Marokkóból és Alge""'ából nagyszámú csapatokat indítottak útnak Tunisz felé. Amig az
Eszakafrika ellen indított támadást
fősorban amerikai csapatok hajJctlák végre, a moslani hadmüve'plek elsősorban a brittekre várnak
^'fiir
kikötőjébe ujabb
korszerű
J^dianyag érkezett. Az Algírból kefelé vezető valamennyi utat leí r t á k és kizárólag katonai forgalmat engedélyeznek rajta.
Kirenaikában
súlyos küzdelem
folyik a tengely
utóvédjei és az
^ á n u k nyomuló angolok
között,
•fornniel i'öhadcreje — amint azt a
K\V hivatalosan
jelenti — to~
v
ábbra is nyugat felé vonul, ahol
J'iabb kiépített állások és utánpóll9s
várja.

Tengeralattjáró háború
Ma még nem lehet tudni, hogy
l ° v a fejlődnek a dolgok Észak-

Kelet! 'ront

Német hadijelentés
berlín, november 16. A német véd® főparancsnoksága közli:
Német csapatok a Kaukázusban
^semmisítettek két bekerített ellenH
J&ís
eröcsoportot, más szakaszokou
(ii
g visszaverték a Szovjet tamadáünközben nagy és véres veszteSeket okoztak
az tellenségnek.
iztak az
fiztaiii
roüamcsapatválingrádban
%

-síi

f0 sózások során ujabb háztömböket
^,3'aÍtunk el és ellenséges ellentáma*s°kat visszavertünk.
A Volchov mentén egy ellensé*>s '^fiadás elhárító tüzünkben ösz®Omiott
Kirenaikában tervszerűen foly* ® kitérő mozdulatok.
Német és olasz csapatok teljes
í^e.lértésben a francia polgári
és kapartraszalltak
JjjvAlgéria pariján bombáztuk Bonc
repülőterét,.. Egy német

Tunisz hadászati és taktikai je'entőség©

Fellángoltak a
harcok a keleti
Berlin, november 16. A véderő fő-.gyors csapatmozdulatokat és az ég*
arcvonalon, ahol heves küzdelem parancsnoksága
jelenti az afrikai 1 hajlat és a vízellátási viszonyok kieléfolyik Sztálingrádban a német ro- helyzetről: A német-olasz csapatok | giiik az európai igényeket
bamosztagok és a bolsevisták kő. tuniszi ellenlépése olyan helyen törA német és olasz harci repülőgézött az ipartelepi állásokért, ame- j tént, amely hadászati és taktikai szem- pek a Halfava-szorosban az ellenség
Ivekben a szovjet még makacsul P"» t b ó ' rendkívül jelentős
Tunisz összetorlódott csapatai és jármukötelékei ellen intézett támadások során
tszaki csücsbe csak
110
kl,0roet rre
védekezik. Élénk a harci tevékeny- van Szicíliától, aki tehát birtokában
"
sulvos veszteségeket okozlak az anség a déli, kaukázusi
szakaszon, van mindkét partnak, hatékonyan el- goloknak. A tengely légi haderejének
ahol a hegyi terepen már móleres lenőrizheti a szicíliai utat és ezzel a kötelékei számbeli fölényben levő elhő borítja a tájat, továbbá a közép- nyugati és keleti Földközi-tenger kö- lenséges vadászgépek elhárítása melső és
északi
arcvonalszakaszon, zötti átjárót, emellett Tunisz tekvese lett is heves támadásokat intéztek
ahol a német és szövetséges csapa- az utánpótlás szempontjából is rend- Tobruk ellen is, ahol az angolok minden módon igyekeznek helyreállítani
tok csirájukban fojtották el az el- kívül kedvező. Tunisz északi részén a szétrombolt kikötői berendezéseket,
semini nehézség sem áll útjában a kalenséges támadásokat.
tonai hadmüveleteknek, mert itt sürü vízvezetékeket és utakat. (MTI)
ut és vasúti hálózat teszi lehelövé a

Pétain Darlant megbé'yegző kiáltványa

buvárnaszád Marokkó
atlantióccáni
partjai előtt megtorpedózott egy üUUJ
Vieby, november 16. Az OF1 jelenti: téteményese vagyok. Minsyárt az elsft
tonnás személyszállitóhajót.
A tájékoztatóügyi minisztérium közii: j ütközetek után a tengernagy aem riadt
— A november 15-re virradó éjjeA marokkói rádió közölte D a r -1 vissza attól, hogy érintkezésbe tépjen
len a holland partok előtt tengeri üt- lan tengernagy kiáltványát, ameiy va- a támadóval. Idő előtt parancsot adott
közet volt előőrsnaszádok és eilensé- lóságos felhívás az elpártolásra. Mi- a tüzelés beszüntetésére és ezzel niegges gyorsnaszádok között. Az ellenség helyt Pétain tábornagy tudomást szer- bomlasztotta az ellenállást, megtörie
rövid harc után visszavonult.
zett erröi az okmányról, a következő a csapatok lelki erejét.
— Mint különjelentés inár hírül ad- üzfietet intézte az anyaország és a
Több izben megerősítettem azt a nft.
ta, az olasz és német légi haderő, va- gyarmatbirodalom valamennyi állam- ki adott parancsomat, hogy védje Afrikát. Ezt a parancsot megtagadta,
lamint az olasz és német haditengeré, polgárához:
>Darlan tengernagy egy nyilatkoza- még pedig azzal az ürüggyel: meg
szet ellenséges bajókaravánok elleni
közös küzdelemben a Földközi-tenger tában azt meri állítani, számomra le akarja akadályozni, hogy az esküszenyugati részén, az északafrikai partok hetetlen az, hogy gondolatomat közöl- gő és lázitó G i r a u d tábornok bitoelőtt a következő eredményeket érte eí: jem a francia néppel. Azt álliyja. hogy rolja a csapatok parancsnokságát.
Most a tengernagy jóváhaityla a táMegsemmisített vagy megrongált , az én nevemben cselekszik. Nem olyan
89 egységet, még pedig: elsüllyesztett ember vagyok, aki engedne bárminő boritok kinevezését. Am Giraud tá14 kereskedelmi és nagyobb szállító j kényszernek. Aki ennek az ellenkező- bornokot az a kiilhataloin uevezte ki, t.
bajót 102.000 tonna tartalommal, meg-íjét akarja elhitetni, az megsért en- amely a háborút francia területre vitte. A tengernagy ezzej kivül helyezi*
torpedózott egy körülbelül 10.000 ton- g e m .
Ezért
nás nagy szállítóhajót s azt süllyedő
Amikor Afrikát megtámadták. Dar magát a nemzeti közösségen.
^
állapotban bagyta hátra, összesen 71 !an tengernagyra bíztam a francia fel- 'megfosztom minden közüsztségtől é*
ezer tonnányi hét kereskedelmi és t segjognak a megvédése^ amelynek lé- .alaá^L-Utonai paraiicsnoksfgtőL'

K\ l e s z

Darlan

ufócfa

az

áüamfőheíygiiess

tisztségben?
Vichy, november 16. A Német TI Franciaországra. Biztosra vehető teJelenti! L a v a l francia miniszterelnök hát, hogy a vasárnapi államtanács
vasárnap csaknem egész nap tanács- megváltoztatta az államfő utódlásáról
kozott minisztereivel az északafrikai szóló törvényt, hogy ily módon meghelyzetről, valamint a Franciaország védje Franciaországot az esetleges kaszerencsétlenségének enyhítésére . al- tasztrófa lehetőségétől. (MTI)
kalmas intézkedésekről.
Hétfőn Vichyben érthető érdeklőToulonba nem léphet be
déssel tekintettek a fejlemények elé.
idegen
'Minthogy nyilvánvalóan fontos döntéseidről van szó és eddig a tanácskoVichy, november 16. A Német TI
zásokról semmi sem szivárgott ki, áljelenti:
A touloni tengerészeti hitalában azt várják, hogy a kormány
rövidesen njabb nyilatkozatot tesz. Bi- vatal hivatalos közleményben közonyosra vehető, hogy megoldják az zölte, hogy Toulon területére nem
államfő utódlásának kérdését. Tudva- léphet olyan, akinek Toulon nem
levő, hogy Darlan tengernagyot ne- a lakóhelye. Nem ott lakó szemévezték ki annakidején az államfő lyeknek csak
bizonyos fellételek
leendő utódjává. Miután Darlan az
Toulon
területére
amerikai-angol Északafrika elleni tá- között szabad
lépniök.
Ez
az
intézkedés
novemmadással kapcsolatban olyan magatartást tanúsított, amely kétségtelenül ber 16-án é jfélkor lép életbe. (MTI)
ellentétben áll a tábornagy akaratáVichy, november 16. A Nemzetv d, amint ez a tábornagy Dárlanhoz közi Sajtó Tudósító jelenti: A vaintézett táviratában is kifejezésre jut- sárnap folyamán Toulonban njabb
tatta, abban az esetben, ha Pétain tábornagy »akadályoztatnék államfői hi- nagy francia csapatmegerősítés érvatalának gyakorlatában*, mint ezt kezett. A város érődéit megerősíaz alkotmány mondja, az a különleges tették. A hadikikötőben állomásozó
helyzet adódnék, hogy a francia állam flotta parancsot kapott, Kogy nem
feje Darlan ienne, aki az angol és hagyhatja el a kikötőt. Delaborde
amerikai források jelentései szerint flottaparancsnok
felhívta"' valaszabályos megállapodást kötött
az mennyi admirálist és tisztet, hogy
amerikaiakkal Északafrikának a tengelyhatalmak ellen való védelmezésó- tegyen njra hűségesküt Pétain táre. Magától értetődik, hogy ennek be- bornagyra. Toulonban a helyzet
láthatatlan következményei lennének változatlanul nyugodt. (MTI)

Egy croeribai ef'entengernaqy halála
a salamonszigeti csatában
Amszterdam,
november 16. A
Német TI jelenti: Az északafrikai
tengerészetflgvi minisztérium a brit
hlrszolgála* szerint hétfőn közölte
Dániel J. €a 11 a g h a n
ellentengernagy halálát. 'A'
minisztérium
tájékoztatója kijelentette, hogyCalb ' i a n harcban esett el.
A tengernagy, aki azelőtt az
ászakafrikai flotta
főparancsnoka
volt, nemrégiben a Csendes-óceán

déli részén töltött be parancsnoki
állást. Halálának
bejelentése fokozta a salamonszigeti csatára vonatkozó találgatásokat — mondja
a brit hirszolgálat jelentése — é«
bár hivatalos megerősítés nem áll
rendelkezésre,
az Egyesült-Államokban ugy vélik, hogy az Egyesült-Államok
némi
veszteséget
szenvedett. (MTI)

Cripps „javaslata" a világbéke fenntartására

Átmenetileg snlgos mtezheaeseh
tonneh a Közclláíásban

Szász I á os közellátási miniszter bejelentése Sárbogárdon
Sárbogárd, november 16. A kortnánypárt sárbogárdi
választmányi
ülésén vasárnap résztvett S z á s z Lajos közellátásügyi miniszter, J u r c s e k Béla és B á r c z a y János államtitkárokkal. A gyűlésen Szász Lajos nagyobb beszédben ismertette célkitűzéseit. Első célja és törekvése az,
hogy a háborúnak ne legyenek vámszedői, második törekvése, hogy a
magyarság véráldozatát senki se tekinthesse üzletnek, amelyen át keresni
lehet, harmadik célja pedig, hogy
egyéni érdekeit mindenki rendelje alá
a magyarság egyetemes közérdekének.
Amikor fiaink életüket áldozzák, itthon csak kötelességteljesitósről lehet
szó, tiltakozik tehát az ellen, hojry
bárki is áldozatokról beszéljen.
Lehet áldozatról beszélni akkor,
amikor azt kivánják a mezőgazdaságtól, hogy erejének megfeszítésével többet és jobbat és azt termeljen, amire
a háborús vis7»nyok között szükségünk van? A most tervbe veit rendszerrel nem tőrtónt semmi erőszakos

Megkezdődött

a pécsi Angster-ünnepség
Pécs, november 16. A pécsi egyházmegyei »Ceciliac Egyesület reii
dezésében hétfőn kezdődtek meg az
Angster orgonagyár kétnapos jubileum! ünnepségei a gyár fennállásának 75. évfordulója alkalmából.
Az ünnepségekre á magyar orgonaművészek
kiválóságai
élükön
Schmidthauer
Lajossal és
A n t o s Kálmánnal Pécsre érkeztek. Az orgonagyár
megtekintése
után néjxlalszeminártum
volt a
leányifjuság részére. A gyár fejlő,
dését bemutató kiállítás megtekintése Után
a belvárosi
plébánia
templomban
orgonahangversenyt
rendezlek, amelyen F o d o r Kálmán (Győr), P e s k ó Zoltán (Budapest), S z a l a y Lajos (Eger) és
A n t o s Kálmán
(Szeged) szerepeltek. (MTI)

beavatkozás a mezőgazdaság folyam*
tába.
Hasonló a helyzet az iparnál, amel?i
tői szintén csak azt kívánják, a®*'
joggal megkövetelhetnek tőle, hogy 1
szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagokat ugy dolgozza tel, hogy a z z a l minél több szükségletet minél jobban l*"
hessen kielégiteni.
A kereskedőnek is teljesítenie K«j'
fontos közgazdasági hivatását. A ®®
niszter ezután az árpolitikáról beszél
és megállapította, hogy nem lehet
badjára engedni a gazdasági életet,®'
gondoskodni kell arról, hogy az áraU
arányosak legyenek, hogy az á f »
egymáshoz vaíó viszonya megfelel®
legyen. Éppen ezért nem lehet ma h®
tározóit, köbevésétt árszínvonalat mW
állapítani.
A közellátás terén az uj gazdaság
évig rendkiviili nehézségeket kell áthidalni. Snlyos intézkedésekről va*
szó. de ezek csak átmenetlek lesznek Ó
azért térünk át az uj rendszerre, hogj
soha többé ne legyünk kénytelenek s*
lyos intézkedésekhez nyúlni.

, sgssüst tarssísl
" T t t S K S ^

u - i okozott **

rok- elrendezéséről megemlítette, bogj
ez a kérdés sem a németeknél, sel*
nálunk nem biztosítási probléma. /
Németbirodalomban mindenkinek j®*
ga van a károk állami megtéri*
sére, amely a közigazgatási hatósr
gok utján történik. Nagyon kifejlődőt1
Németországban a kármegelőzés mi*
ka közössége. Elmondta végül, hop
Németországban a biztosítási figU*
kök az önrendelkezési jog alapig
felépített külön országos szervezet*
rendelkeznek s ott egyébként
helyezik a súlyt, bogy ugy a ve*4'®
mint az alárendelt áilásokat a 8«®*?
mában elsőrangúan kiképzett sze®®
Ivekkel töltsék be. Gebhardt el«*
azzal zárta előadását, hogy a tari*
kérdéseket sürgősen rendezni
még pedig a minimális díjtételek m<F
állapításával, amelyen alul egy
fositó se vállalhasson kockázatot

ságának biztosítására. Egy légi.
flotta ereje lehetővé tenné a szövetségeseknek, hogy a világon a
Amerikai bombázók
rendet ngy ellenőrizzék, mint az
Lisszabon felett
,
előtt soha. A nemzetközi légiflotta Nfmetbirodalmi biztosítási
Madrid, november 16. A Né«*
— mondotta Cripps — elérhetné a
TI jelenti: Lisszaboni jelentés ^
kérdések a magyar
világ legtávolabbi részeit, hugy ott
rint Vásárnap délben 12 óra tájM®
bárkire lecsapjon, aki saját előnye
bíztositási élei tükrében egy nagyobb amerikai bombázók®,
kedvéért kísérletet tenne a béke
A Magyar Vidéki
Sajtótudosiio teíék
alacsonyan szállva elreP®;
megbontására. (MTI)
budapesti jelentése szerint nagyszamu Lisszabon város
központja
és előkelő közönség jelűi meg a/okon Kél repülőgép több kört irt 1® ,
az előadásokon, amelyeket Gebhardi
a BIOSz elnöke tarlói! portugál főváros felett, a r e p ü l j
Államtanács és sajtóértekezlet Ankarában Domonkos,
látni leheteti
németországi tanulmányútjáról. Geb peken világosan
hardt elnök ismertelve a néniét bizto- amerikai felségjeleket. A lakos**
Ankara, november 16, A Német politikáját, elkerülve minden olyan sítási oktatás rendszeréi, síkra szállt, körében, amely
ebben az
TI jelenti: A törők főváros politi megnyilatkozást.
ameiy megjegy- hogy német mintára a József Nádor pürün ellepte az utcákat, a p ° r l ^
közgazdaságtudományi
kai kőreibén azzal magyarázzák az zést ébreszthetne
Törökországgal Müegyctám
kara mellett biztosilásludományi inté- gál semlegesség megsértése 9
I n o ti fi köztársasági
elnökleiévei szemben. (MTI)
tézet létesitessék. Majd ismertette a nagyobb ellenszenvet váltotta *
tartott államtanácsot, valamint a tö
biztosítás-gazdaságpolitikai (MTI)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
rök sa jtó valamennyi főszerkesztője Török kaioncr bizottság megy német
csúcsszerv szervezetét s kijelentelte ' m m m m m m m i m a m m m T ^ ^ ^ 7 Z t ó í
nek összehívását egy ankarai érteLondonba
hogv hasonló kulcsáré rv létesítéséi
aT' V " r °
kezletre, bogy mindkét alkalommal
Magjai
országon
is
kívánatosnak
19LJ
adh.
sz.
Iszlanbul,. nuvembei 16. A Német
tisztázni igyekeznek az összes bel
Adófizetés iránt!
tartja, de ugy. hogy az elnök szemé- ;
jelentése sze- lye az intézetektől független gyakorré külpolitikai kérdéseket. Hir sze- TI jelenti: »Vatan«
katonai bizottság lati biztosítási szakember legyen Elrint a sajtó utasítást kapott, hogv rint egv török
ffejs®"'^
e l s^z ^í
A városi adóhivatal
poziliv
értelemben
foglalkozzék utazik Londonba az angol hadfel- ismerőleg nyilatkozott a német biz-1
losnnsi Kuiiura
ici les/.iestueu eien
-••-•"dazokat az adózókat, akik ®
tositási
kultúra terjesztésében
elért ,. mirdazokat
^ ^
a sok várható gazdasági intézkedés- szerelési ipar tanulmányozására.
eredményekről
s rámutatott
arra. kes adótartozásukat e hó 16-ig
jí
sel, amelyek
alkalmasaknak láthogy a magvar biztosítási kultúra J fizették, hogy azt j á r u l é k a i v a l ^ ,
(MTI)
szanak az ellátási válság megoldámagvétői a magánbiztosító vállala• jezen hirdetmény kőzhirré tételété
sára. Külpolitikai téren teljes tár•tok
• • •voltak,
^ M H Émig
M M Németországban
M M r i M M É bai l o t l I
8" napon
gyilagosságot követeltek, mert ezt
nvilvános
intézetek,
• mim- iogu
i"ku
u n r / n i - p t . amelyek
kiiicivvr
—f . — belül
irt<J *
s
v
é
s
követeli Törökország kényes helv
. ....Mént 'szintén maeáöbirlositók vagyis november 24-ig befcárojat^fi
zete, hiszen Törökország hadviseIgen érdekes volt előndásának az nál is inkább fizessek be, n , e i *. j #
lőkkel van körülvéve. Azt kíván» része, amelv szerint Németország- kező esetben ellenük a zálogo*0
liau 266
Iggbiztosító iniit ödik kb 10 járást megindítja.
ták tehát a sajtótól — mint politimillió biztosítottal. nkík főleg kérés- i
Szegeti. 1942 november lő
kai körökben tudni vélik —, hogy
Vitéz
kedők, iparosok
tisíU—élők. de t*.
te- ii
Vitáz Űr.
tfr Szabó
Szabó ©óza
Oóza '"""Tiua
tflUayL*
tartsa fenn az eddigi semlegességi
a városi adóhivatal VC*®1'
kintélves a mezőgazdák száma is. j
Stockholm, november 16. A Német
TI
jelenti:
Sir
Stafford
C r i p p s hétfőn este az EgyesültÁllamok részére tartott rádióelőadásában — mint a brit hírszolgálat jelenti — nemzetközi légiflottát
javasolt a világbéke
fenntartása
céljábóL
Cripps szerint a szövetségeseknek a háború után jobb módszert
kell kitalálniok a nemzetek szabad-

hirdetmény

tescK

I

uouárdoii
isás folyama

Ünnepi külsőségek között vette át Varga József
miniszter Szeged díszpolgári oklevelét

>arnál, ameryi A díszközgyűlésen Varga miniszter, a Baross Szövetség díszgyű.ésén Bonczos államtitkár
ránják, anú'
tartott nagy előadást
tőle, hogy 1
16 nyersany*ogy'aazal miiéi jobban P"

Varga József: „Szegedre nagy jövő vár és az Alföld nem lesz többé mostoha
gyermeke az országnak"

[jesitenie Kél'
itását. A mi'
Ikárőj besíéN
em lehet s®'
sági életet, m«
íogy az árai
y az árai
•a megfelel®
lehet ma h*
avonalat mW

OELMAGTARORNZAG
K e d d , 1943 n o v e m b e r 17.
A város szeretetének, ragaszkodásának és nagyrabecsülésének adott
kifejezést a díszpolgárrá választással.
— Nagyméltóságod a legelső kormányférfiak közé tartozott, aki felismerte ennek a városnak történelmi
hivatását _ folytatta a poLgármester
— és nyíltan vallotta azt a ma már
általánosan
elismert
kormányzati
programot, amely a vidék kulturálir
értékeinek és erőforrásainak az eddiginél sokkal szorosabb bekapcsolásával kívánja szolgálni az egyetemes
nemzeti érdekeket és szemben a túlzott centralisztikus törekvésekkel a
vidék gazdasági és szellemi kultúrájának fejlesztését tűzi ki céljául. Néhai Klebelsberg Kunónak még védekeznie kellett a nyilt vagy lappangó
vádak elfen, hogy a magyar vidéket
az Alföldet, Szegedet túlzottan felkarolta és figyelmét ide összpontosította De a fejlemények fényeseD igazolták Klebelsberg alföldi gondolai.-in.ik
helyességét és .pazarló, politikájának
józanságát. Klebelsberg nem Szegednek, hanem a Nemzetnek adta azt, amit
adott és megtalálta, felismerte a vidék
elhanyagolt porában, homokjában a
kulturértékeket, amiket előtte rövidlátó politikusok és államférfiak nem
láttak meg. Nagyméltóságod ünneplesekor azért emeljük ki jobban néhai
gróf Klebelsberg Kunó emlékét, mert
Nagyméltóságodat ezzel a díszpolgárrá választással a város legnagyobb
jótevőjével hoztuk egy vonalba. Sajnos,
a város fejlődésének az a gyönyörűen
ívelő és legszebb leményekkel biztató
korszaka a háború következtében lehanyatlott, de nem szűnt meg, mint
ahogy nem szűnik meg az élet a föld
fagyában és a természet örök rendje
szerint már a hó alatt uj élet fakad.

(A Délmagyarország munkatársá- kődő minisztériumok vezető tiszt- Sándor főispánnak a kereskedelmi
tól) Bensőséges ünneplés keretei viselői, országgyűlési
képviselők, és iparkamara megújhodása érdeIföaőtt vette át vasárnap dr. Varga felsőházi tagok, a társtörvényható- kében kifejtett munkásságáért el•ázsef kereskedelemügyi és ipar- ságok, kereskedelmi és ipari ér- ismerő díszoklevelet és emlékérmet
ügyi miniszter Szeged tőrvényha- dekképviseletek képviselői. A ven- nyújtott á t
tósági bizottságának diszközgyülé- d n e k között volt vitéz dr. B o n Dr. Tukats Sándor megköszönte
n » díszpolgári oklevelet A mi- c z o s Miklós, dr. K á d a s Károly
a
kamara
elismerését.
Hangsu
*iter felesége és íia társaságában és dr. S c h l i c h István államtitiyozta,
a
fajvédelmi
gondolatot
csaszombat este Szegedre érke- kár, azonkívül kereskedelemi és
ládjának múltjából merítette. Régi
uj gazdaság
ipari,
politikai
és
közéletünk
szát vasárnap délelőtt pedig nagy
iparos és kereskedő családból szár
eket kell í,J teámmal
érkeztek
Szegedre a mos vezető tényezője.
cnazik. Látta, miként vonják el ide
ésekről
•rga miniszter vezetése alat mügen elemek a magyar fajtától az
ek lesznek Á
ászerre, hoCl
erőt. Ezért jegyezte el magát a fajinytelenek sfr ftíszgyűlés a kereskedelmi és iparkamarában védelmi gondolattal. A magyar
ní.
'A miniszter és szűkebb kísérete az igazi kereskedőt és az igazi ipa- ipar és kereskedelem, de általában
**sárnap délelőtt szentmisét hall rost, annyira megveti azokat, akik véve az egész magyar fajta védeltátott a Mátyás-templomban, majd színleges iparűzésre adják oda ne- mének ügyét továbbra is életcéljának tekinti, útjában sohasem lesz
16 iiilézméoj Jl órakor érkezett a kereskedelnv vüket és jogosultságukat. Támoga törés, mindenkor egyenesen fog utte iparkamarába,
ahol a kamara tást kér a kamarától, hogy a keres^eményező bizottsága
diszülést kedelmet valóban keresztény ke- ján haladni. A nagy tapssal fogadott
okozott
ílitette, bogj i r t o t t Á minisztert dr. K o e s o n - reskedők, az ipart valóban magyar beszéd után véget ért a kamara
eteknél, se11
Gyula miniszteri biztos és dr. iparosok űzhessék. Nagy tapssal fo- diszülése, amely után a kamara a
tízórain
probléma, * " e m é n y Alajos főtitkár fogadta, gadták a miniszter beszédét, majd minisztert és kíséretét
(lenkinek í? teaj<J nagy tapsvihar közben
látta
vendégül.
vo- cr. Kocsondy Gyula dr. T u k a t s
i megtéri^
tetlt
be
a
kamara
dísztermébe
és
tási hatésr
»n kifejlődőt1 foglalta az elnöki emelvény melDíszközgyűlés a városházán
tett fenntartott helyét.
gelőzéa
A városházán délben 12 órakor lenére megmaradt mindenkor a józan
végül,
'A' Hiszekegy elmondása után dr.
_ Ez a város élni, fejlődni, haItási figyn*
kezdődőt
a díszközgyűlés. Az ülé| mérséklet politikája mellett és a valjog alapja J o c s o n d v Gyula meleg szavak- kezdődött a díszközgyűlés. Az ülés takozó kormányok számítottak és jog ladni akar önmagáért és a nemzetért
szervezett" é i köszöntötte a minisztert. Beszé- közgyűlési terem ünneplőbe öltö- gai számíthattak kormányzati müko és munkájához kéri Excellenciád todésükben támogató készségé ie. nzert vábbi szeretetteljes támogatását.
sbként art* dben kiemelte azokat az érdemegy a vezeti é t . amelyeket
dr. Varga József zött közönséggel. A közgyűlés dr. nem volt meglepetés, hogy a nemzeti
A beszéd befejezése után viharos
nyitotta összeomlás idején ez a varos ocsúdott lelkesedéssel zúgott fel a teremben a
ikat a sza* éroméves miniszteri működése so. lu>.ats Sándor főispán
zett széf* é n szerzett Megköszönte, hogy a meg s a Hiszekegy elmondása után fel elsőnek a forradalmak deliriumos tetszésnyilvánítás, a városháza toríardt el»®*
dr. T ó t h Béla helyettes polgár- kábulatából és kitermelte magából a nyában megkondult a harang e az emelgy a tarlfjj étnarákat ugy az érdekképviseleti mester ismertette a díszpolgárrá nemzeti hadsereg hatalmas törzsét és
vényhez lépő miniszternek átnyújtotta
mint az ipati és kereskedelndeznl
avatás
előzményeit és körülmé- elindította a Kormányzó urunk vezér- a polgármester a díszpolgári oklevelet,
jtételek m « nu
letével uj bonfoglalás útjára kelt diélet közigazgatása terén az át- nyeit, majd dr. H a l á s z Pál ka- cső honvédeket
A miniszternek átadott díszpoliul egy üt*1
telitás nagy munkájában bizalom- nonok vezetésével küldöttséget alagári
oklevél valódi kutyabőrből
ekázatot
Beszéde további részeiben meleg
mal igénybe veszi. Beszéde végén kított a főispán a miniszter meghí- hangon emlékezett meg a polgármes- készült D e v i c h Sándor festőműg y ú j t o t t a azt a díszes kivitelű ök- vására. Néhány perc múlva viha- ter a városnak mindazoknak a párt- vész tervei szerint. A háttérben a
iáz6k
között a városháza
l e i é t és emlékérmet,
amelyet a ros lelkesedés közben a küldöttség fogóiról, akik az elmúlt évtizedek so- szöveg sorai
lett
étnara »'A keresztény kereskede. élén belépett a terembe a miniszter rán hozzásegítették a fejlődéshez. képe látható, a baloldali szegélyen
Ezeknek sorában G ö m b ö s Gyulát az ipar, jobboldalon a kereskede. A Né** yH és ipar nagy nttörőjének* lel- és elfoglalta a helyét az elnöki gróf K l e b e l s b e - r g
Kunót, grof
emelvénnyel szemben elhelyezett T e l e k i Pált és dr. G l a t t f e ' d e r lem jelképei vannak. A szöveget
elentés sz* á t t á l látott el.
Vilmos
városi
óra tájbf
t>r. V a r g a József
válaszában karosszékben.
Gyulát említette s kiemelte azt a nagy Sz. S z i g e t h y
főlevéltáros
írta.
Az
oklevél
bőrbombázók®' ^mutatott arra, hogy Szeged törA minisztert az elnöki székből örömet, amely a város lakosságát eltokjának
külsején
Szeged
váró*
töltötte
akkor,
amikor
gróf
T
e
l
e
k
i
va elreP®? t e i m é n e k tanulmányozásából
az dr. Tukats Sándor főispán köszönezüstveretü cimere látható, amemtja fel*J
és Kereskedelem
történelmi tötte. Kiemelte, hogy Szeged min- Pál és V a r g a József lett az országlyet B o g a
Lujza
iparmüvésznő
1
gyűlési
képviselője.
Nagy
fájdalmat
irt irt le
°ntosságát
lehet
megállapítani. denkor
megkölönböztetet kitünte- jelentett Szegednek az, bogy nem sok- készitett
a r e p ü l j Veikor az ipar és kereskedelem tésnek tekintette a diszpolgárság kal ezután a magasabb politikai szemA lelkesedés lecsillapodása után a
lehetett J
itását megkezdte, gvűlölet sen- adományozását. Varga József a vá- pontok kényszerítő hatása alatt le kel- polgármester felhívta dr. Pálfy Győnjv
A lakossá te irányában nem vezette, csupán a rosnak azok közé a barátai
közé lett mondania Varga Józsefnek szege- tanácsnokot hogy a diszpáholvban he.
az ó r á l ^ jjtegyar f a |t a szeretete. Meggvőző- tartozik, akik felismerték a D u n a - di mandátumáról, megnyugtató és jól- Ivet foglaló dr. Varga Józsefnénak
t. a por*;
ugyanis, hogv nincsen nlva n Tisza völgyének jelentőségét és fe- eső érzés azonban nekünk, hogy lé- nyújtsa át a város tiszteletét kifejező
•tése a
JWalkozSsi
ág.
amclvben
a lelősséggel szolgál'"ák ennek a föld- lekben és érzésben közöttünk maradt virágcsokrot.
s pártfogó szeretetét megosztja kii
Ezután az elnöki emelvényre lépett
váltotta ** Magyar
istenadott
tehetségé nek az érdekeit. Ennek
á mükö zöttünk és a Civitaa Fidelisstma kő
a
miniszter
és megtartotta feszült érmeg nem állaná a helvét. A ke- désnek szerény elismerő jele az a zött.
deklődéstől kisért előadását
^tezlény ipar és Kereskedelem erő- diszpolgárság, * amelyet
Szeged a
hivatala''
^^sébert
tovább
akar menni, miniszternek adományozott
Varga miniszter előadása
m e n y i b e n megbecsüli és szereti
A főispán szavai után dr. Pálfy
'A miniszter mindenekelőtt meleg azért is megtisztelő a kitüntetés
József polgármester intézett beszéiy
szavakkal
mondott
köszönetet mert nincs más városunk, amely
det a miniszterhez,
fel
díszpolgárrá történt
megválasztá- történelme folyamán ugy példáz* » utoljára.
*,
/
iklk
eaak f a l u ő t t e k a e k
Pálfy polgármester beszéde sáért, hangoztatva, hogy számára ná a magyarság nemzeti múltját.
6-ig b e j ,
k^wtatja a világhír® SVENSKA
Beszéde elején vázolta a polgárlival
é
b
Széchényi M o z i
K o r
filmgyár
mester a történelmi időknek azokat a
ételétől &
Ma is 3, 5, 7 órakor
súlyos sorscsapásait, amelyek tömé ! Ma 3—5 és 7-kor
gcsen látogatták Szegedet, de megátfilmjét
Karády
Katalin
j lapította azt ia, hogy Szeged soha
tartozott azok közé a szerencse*. szerelméért három lovag harcol a
mertft
taborgéji
k a l a n d ; nem
ilogolá«l
városok közé, amelyeket politikai öszszenvedélyek és a láncol' (szekőttetések, földrajzi helyzetük vagy :
tetein
filmje.
Főszereplők
a verhetetlen nagy magyar film
nemzetiségi érdekek különösképpen a
lő
i tan
Főszereplők:
mindenkori
kormányzat
pártfogó
érW G B I D BERGMANN
.
1 vezeWr
BSZENYI OLGA, SULYOK
deklődésének központjába
állítottak
LABS HANSON
MARIA, HOSSZÚ ZOLTÁN,
, volna. Ez a város sokszor érezte «:
gyönyörű filmjében
J**A.<\JniIABÓ éa SPORWtLW jmellöztetés keserűségét, de ennek cl- J
NAGY ISTVÁN. MALY GEKÖ

E

Belvárosi Mozi

^agyarul beszelő

Halálos csók

negyedíziglen

L L {- M A G U R ü R S Z A G i szabb földeken is
versenyre kelt esztendős szegedi magyar település kedett szólásra Varga miniszW.
lfl12 B O T C m b c r
Új honpolgárokkal, a parlagon sorsából ezt a tanulságot lebet le- aki mindenekelőtt a rektor szavain
és elmoesarasodott terüle- venni.
( maradt
válaszolva kijelentette, hogy telmint Szeged. 'A szegedi nép a szá- tek termékennyé tételében nem
jelsen azonosítja magát a szegedi
zadok folyáman sokszor reá zuduló csak dolgos kezével munkálkodott
A MOVE díszokleveleinek egyetem törekvéseivel. Majd arról
tervezésével is.
háborúkban és harcokban, a táma- a magyar, hanem
beszélt, hogy az az
összhangátadása
kiváló
dásokban épp ugy, mint a védeke- A Ferenc-csatornát is két
amelyben
Szeged
és
Sopron
összeA közgyűlés után a bizottság tezésben, az elnyomókkal
szemben magyar mérnök, a Kiss testvérek
találkozott,
annak
a
bizonyíték*
tanusiíott ellenállásban, a soroza- tervezték. Ahogyan a bécsi udvar remben nyújtotta át a MOVE ve- hoay nincs széthúzás és megnenv
politikája nyo zetősége a Varga miniszternek és értés ebben az országban.
tos természeti csapások eltűrésé megértőbbé vált
ben, a
nemzetépítő munkában: mán csökkent az idegen hivatalno- Tukats főispának a disztaggá tör— Arra kérem innen az egész <*'
mindig
céltudatosan
ténykedett, kok erőszakoskodása, ugy mélyült tént választásáról szóló díszoklevepolitikai és gazdasági
küzdelmeit el a barátság a magyarsággal sors- leket. A MOVE küldöttségét vitéz szágot — mondotta a miniszter —>
betelepültekkel, S z e d e r János országgyűlési kép- hogy vegyen példát erről a két vá— bizonyára a fajiság ősi érzésé- közösséget vállaló
nek sugallata alapján — soha nem Szeged néhány évtized alatt vissza- viselő, országos elnök vezette s vi- rosról. Meggyőződésem, hogy mind1
önmagáért, mindig az egész ma- nyerte magyar jellegét olyannyira, téz dr. G á r g y á n Imre mondott a két város szellemi és gazdaság
gyarságért, a nemzeti élet összes- hogy II. József halálakor a szegedi beszédet. Varga József válaszában téren tovább fog fejlődni a bogj
rép egységesen ünnepelte az alkot- meleg szavakkal köszönte meg a még a mi életünkben bekövetkezik
ségéért vivta meg.
visszaállítását. Mentől in- disztaggá választást s kijelentette, Somogyi kanonoknak az a jóslása-z
A miniszter
ezután
Kosszobb mány
támogatni fogja hogy Szegedre nagy jövő vár és «
akarták a nemzeti mivoltá- hogy mindenkor
előadást tátott Szeged múltjáról s kább
a jövőben is a MOVE törekvéseit. Alföld nem lesz többé mostok'
ban
megtörni,
annál
tudatosabban
Szeged lakosságának a magyar
Ugyancsak köszönetet mondott a gyermeke az országnak.
nemzet életében játszott fontos sze- maradt a szegedi nép magyarnak.
megválasztásért az egyesület vezeNem
kellett
ezért
semmiféle
erő
repéről. Rámutatott
arra, hogy
A miniszter viharos tapssal í°"
tőségének dr. Tukats Sándor fő
Szeged már az Árpádok uralkodása szakot kifejtenie sem neki, sem vegadott
szavai után M e g a y Károly
ispán is.
alatt gócpontja volt az Alföld és zetőinek, gyorsan haladt ez a foországgyűlési
képviselő,
végüj
Délvidék
katonai, gazdasági és lyamat magától is. Hiszen olyan
Lendvay
Lajos, a
szabadkai
szellemi életének s a város alapítá- emberek keveredtek közéje és mel- Ebéd a miniszter tiszteletére Baross Szövetség elnöke szólalt f'l
Varga József miniszter tisztele- Az ebéd ezután véget ért.
sa a honszerzéssel esik egybe. Már lé, akik az addiginál jobb sorsot
Szent
István uralkodása
alatt akartak a maguk és ntódaik szá- tére a városházi közgyűlés után
egyenrangúnak
számított Budával mára. Az uj Honpolgárok akarva, tárasebéd volt a Tisza-szállodában.
Az egyetem küldöttség*
és Esztergommal. A
tatárdulás nem akarva sorsközösségben éltek Az ebéden igen nagy számmal jea miniszternél
után IV. Béla Szegedet is várral együtt vigadtak", de inkább szomor- lentek meg a Szegeden tartózkodó
szegedi
néppel, vendégek s a város társadalmának
Varga miniszter szegedi tartózerősítette meg; itt gyülekeztek ké- kodtak. azzal a
kodása alatt vasárnap tisztelgő U"
sőbb a törekvő magyar seregek s a amely a sorozatos természeti csa- vezető tagjai.
város lakói leghűbb katonái voltak pások — földrengés, tűzvész, pes
Az első felköszöntőt dr. Tukats togatáson tagadta dr. F r ö h 1 i r "
línnvadi Jánosnak. A török Hódolt- tis, kolera, rengeteg árvíz elviselé Sándor főispán mondotta a Kor- Pál egyetemi rektor veztésével
Albert, dr. K o l t a ? '
ság alatt sokat szenvedett Szeged séhez évszázadokon át hozzáedzó- mányzó úrra, majd dr. Pálfy József G e l l é r t
népe, de hősies ellenállást tanúsí- dött. Az elem? csapások nagy ré- polgármester a város hatósága és K a s t n e r Jenő és dr. F a r k a '
tott s később elszántan kivette ré- szét már a betelepültek is egvüH közönsége nevében köszöntötte a Béla dékánokat Dr. Fröhlich W
őslakókkal. Van-e minisztert és feleségét. Beszédében rektor előadta a Horthy Miklós-W
szét a felszabadító
hadiáratokból szenvedték az
is. A felszabadulás kezdeti örömét csodálkozni való azon. hogy a kő kiemelte, hogy a város
lakossága dományegyetem továbbfejlesztéséi'
ürömmé változtatta a bécsi elnyo- zös szenvedés érzelmi, lelki egvütt- nem a nagyhatalmú
minisztert vonatkozó problémákat, elsősorba'
mó politika, amely a felszabadított érzést váltott ki őslakók és betele- tiszteli Varga József személyében, a jogi kar felállításának és a kőiterűleteket meghódított tartomány pültek között s Hogy ez az együtt- ,hanem az állampolgári erényekben ponti egyetem felépítésének kérőé'1
nak kezelte és megakadályozta, érzés sokaknál a haza és a ma- gazdag férfiút, aki egy csapásra sét. A miniszter az előadottak'
hogy a török uralom alatt a Délvi- gyarság szeretetévé, sőt vérségi meghódította ezt a nehezen lelke- nagy és élénk érdeklődéssel halldékről kiüldözött magvar lakosság kapcsolatokká csúcsosodott ki? En- sedő várost.
F rö h 1 ich
Pál gatta és az összes kérdésekben '
nek
éppen
ellenkezőién
kellene
támogatásáról
elhagyott falvaiba s különösen birégy űemi
rektor és Hő g y é * z i legmesszebbmenő
nem megütőd- Pál soproni főispán felszólalása biztosította az egyetemi tanács taí'
tokára visszatérjen, ugyanakkor pe. csodálkoznunk és
dig idegen nemzetiségűeknek in- nünk, mert fel kell arra készül- után nagy lelkesedés közben emel j a i t
nünk". hogy a magyarság elszapogven adtak birtokot
ritását ne a beszivárgók, önként leA Baross Szövetség díszgyűlése
A bécsi telepítési politika nyomán települt,
vagy
céltudatosan be1
nemcsak a szerbség lepte el a vá- települt
3ss7imiláló"dősá 'an "lásA
Baross Szövetség diszgyülése mek támogatása a szabad Pálarost. hanjm németek, olaszok és suk
vagy
keressük, hanem d é l u t á n i órakor kezdődött a vá- kon való érvényesülésben; a BaroSj*
fanpiáfc is telepedtek le Szegeden, legelsősorban
a magvar
lelki- rosházán. Ezt megelőzőleg a foga- Újság további fenntartása és a sióúgyhogy a magvarság külvárosokba ségül népi tömegek tervszerű gazdalmi
templomban dr. H a l á s z vétség gazdaságpolitikai feladatköszorult. Később Mária Terézia mát- dasági és kulturális
Pál
kanonok
megszentelte az uj rének megfelelő irányú szerkeS*"
rai 'déki tótokat is nagy tömegben ben.
megerősítésé'
zászlót, amelynek zászlóanyai tiszt- tése.
ildött Szegedre.
Beszédében részletesen fogJalkoségét Varga Józscfné
és Tukats
— Nem kérdezheti-e a tárgyilazot a keresekdelmi és ipari életb®®
— Ez az ut ESts'éekivfil nehezeb- Sándorné vállalta.
gosan az ítélő: m i nvomtuk-e el a ben járható, mint az az iránvta
keresztény á t á l l ^ J
A diszgyülésre érkező minisztert bekövetkezett
velünk együtt lakó népeket, vagy a lan gyakorlat, amelv a bérsi po'iti nagy lelkesedés fogadta a városhá- eredményeivel és annak jelentőségécsászári hatalom bennünket akart-e ika folvamánvaképnen az elmúlt év zén. Megnyitó és üdvözlő beszédet vel s hangoztatta, hogy tovább »
elsorvasztani azzal, hogy a ma- században kialakult, mert céltuda- S z e i t z Ferenc elnök mondott. Az töretlenül kell ezen az uton h a l a d j
magvarság
térhódításait
meg. tos cselekvést kiván a maSvar lel- ünnepi beszédet vitéz B o n e z o s A célkitűzések megvalósítása tef^
rálelni igyekezett
és
a
befe- kiségi"! néptömegek számára. Első Miklós államtitkár tartotta, aki ha pedig Szegednek most is
lop löket
tervszerűen
erősített? sorban olvan vezetőket, akik szere talmas beszédében részletes vissza- helyet kell elfoglalni.
— vetette fel a kérdést a mi- tik a magvnr német, akiket áthat pillantást vetett a Baross Szövetség
Az államtitkár több mmt cg?'
niszter. — Pusztult-e bármelv más a magyarság hitvallásának tudata 23 éves működésére.
A szövetség órás beszéde után dr. Varga
velünk élő nép olvan aránvban a akikben hivallássá erősödött az a
dkkor kezdte meg működését, ami- zsefné és dr. Tukats Sándorné
tőrök bari'á ratokban, mint, a szin- meggyőződés, hogv a magvar nép
kor az idők még a liberalizmusnak lagot kötött a zászlóra, majd
mngvarság? Nem felére csökkent-e
tömegében még
ki nem munkált kedveztek s emiatt sokszor sz°m kezdődölt a zázszlószegek beverés
a magvarság létszáma Mátvás kiőserő szunnvad, amelyet az clkö ben állott a közélet^ hatalmasaival. A Baross Izövetség diszgyülése *
rálv ideje óta a törők hódoltság
vetkező békés idők számára a A jövő fejlődésben nagy szerep vá: 7-kor ért véget s a miniszter és *
végéig? Nem volt-e megdöbbentően
múltbélinél magvarabb. fajtasze- a Baross Szövetség működésére. A sérete visszautazott a fővárosbanagy ez a több mint 50 százalékos
kell Hasznosítani szövetség jövő hivatása az elgoodo-'
9 retóbb érzéssel
fajta-veszteség két évszázad alatt
Országépitéshez magyar érzés. ma. lások szerint a
kereskedőtársada
Ezekre a kérdésekre könnyű válarf
gyar lelkület kell és az a szivósság. lom
társadalmi,
nemzetpolitikai,
— Szeged sz. kir. várog Árv®
szolni.
amelyet a szegedi nép sorsa alaku- gazdaságpolitikai és szociális gon- Csarnoka 1942 november 20. és
— A telepi t'éselc nem a magyar- lása folvamán mindig tanúsított, dozására terjednek ki, különösen a délután fél 4 órakor hivatalos
ság erősítését célozták' — folytatta óz itt élő magyar nép minden csa- következőkben: a gazdasági oíl.vák ségében árverést tart, mely alk' 1 /^
Varga miniszter. — A bécsi udvar pás után talpra ugrott, minden megkedveltetése a keresztény fiju mai az összes szegedi zálogházat,
politikájával a salát hatalmát óhaj- vérveszteséget hamarosan kiegyen- sággal: a kereskedők továbbképzése 1942 szeptember végéig lejárt és
f
totta tercbélyesiteni. De sem a be- lített, mindig inkább cselekedett, (a kereskedelmi kormányzat ellen- rendezett tételek kerülnek árvec&
és pedig első nap ékszerek. ®a?gj)ft
telepitettek nagy száma, sem a bé- mint sopánkodott. Minden alkalom- őrzése mellett tanfolvamok előadá- ingóságok. Magánosok
megh'^' j.
csi udvarnak évszázadokon át csak mal megértette az u j idők szavát, sok rendezése); a kereskedők ag- legkésőbb 21-ig fogadja el az i t j g r
az
idegeneket
kedvezményező sőt tetteivel sok izben maga je- kori biztositőcőnak
megszervezése, A beadott tárgyak az Árverési £
gyámkodása a magvar népi tömé. •őlte meg, miként látja a haladás, fokozott őrködés a keresztény er nokban naponkint fél 4-töl 6-ig
gek életerejét nem törte meg. A de mindig a magyarságon
át a kölesnek a kereke '"lem!>en érvé- nnl megtekinthetők. Ez alkato?"
magyarság a neki megmaradt rósz. nemzeti haladásnak utiit. Az ezcc nyesítése mellett; keresztény ele- bútorok is kerülnek, árverésregatóság.
A
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nép- és családvédelmi célokra'HOGYAN
A szegedi közjóléti szövetkezel v e z e t ő i a szociális
ügyelősóg háromnapos konferenciáján

(Á Délmagyarország mtmkatársától) K á d á r Levente belügyi államtitkár, az országos szociális felügyelőség ügyvezető-elnöke november 19-től kezdődő háromnapos értekezletre Kivta össze a közjóléti
szövetkezeti igazgatókat és a tőrvényhatóságokat, valamint a megyei városok közjóléti előadóit. Az
Országos Nép- és Családvédelmi
Alap minden évben szélesebb kör-

fel-

ben terjeszti áldásos tevékenységét.
A kővetkező évben már 100 millió
pengő áll majd a nép- és családvédelmi tevékenység
rendelkezésére.
A háromnapos értekezlet felöleli a
közjóléti szövetkezetek jövő évi
munkatervét és az ezzel kapcsolatosan a múltban felmerül problémákat. Az értekezleten a szegedi
közjóiéli
szövetkezet
vezetői
is
résztvesznek.

2 0 év

niszter ezután a
különböző helyi
nemzetiségi
problémákat
vetette
fel s rámutatott arra, hogy az ősi
bácskai földön évszázadokon ál
zavartalan együttműködésben éltek
az ott lakó népek. Rámutatott, hogy
a békés együttműködést mindig a
magyarság
bölcs
mértéktartása,
nagylelkűsége, a megértő megoldások keresése és mások jogos érzékenységének tiszteletbentartása tette
lehetővé. Nagy baj azonban, ha a
mértéktartás politikáját egyesek a
gyengeség politikájának fognák fel,
holott a politikai művészet mi*imumát jelenti-

alatt

A MODERN

ITALI A

Erről szól
a Marcia su Roma
20. évfordulója
alkalmából most

Antal Isfivén
a magyar politikai művészeiről

Zenta, november 16. A n t a l István tárcanélküli miniszter szombaton és vasárnap Bácsmegye három
legnagyobb
helységében: őbjeaén,
Zentán és Magyarkanizsán
vott
részt a társadalmi egyesületek gyűlésén és mindhárom helyen nagyobb beszédet mondott 'A délvidéki magyarság politikai, gazdasági és szociális problémáival foglalkozott és hangsúlyozta, hogy a
kormány minden törekvése az, miként segítse az itteni magyarságot
ahhoz a hatalmi, gazdasági és társadalmi pozícióhoz,
amelyet ezen
az ősi magyar földön a történelem
folyamán mindig elfoglalt. rA mi-
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Előadások a házasságról a Katolikus Kör
világnézeti előadássorozatában

A klinikai férőhelyek
(A Dclmagyarország munkatársától) dogsága ellen vét mindenki, aki otthoA Szegedi Katolikus Kör és a belvá- na árulója lesz! A keresztény ember
felemelését kéri a minisztertől rosi
egyházközség kulturális bizottsá- kötelessége megvédeni a családi tűzga világnézeti előadássorozatot nyi- hely oltárát s nem az oltárdöntök köa közigazgatási bizottság tott meg vasárnap délután 6 órakor a zé állni 1

katolikus
kultúrházban,
amelynek
A mélyhatásu előadást dr. Halász
nagyterme megtelt férfiakkal A vi- Pál kanonok köszönte meg s rámutalágnézeti előadássorozat a családvé- tott arra, hogy Koch Sándor profeszdelem, a házasság kérdéseit öleli fel. szor előadása az igaz értelemben vett
Az első előadó df. M u n t y á n István katolikus akció volt,
(A Dclmagyarország munkatársától) azonban minden eszközzel biztosítja a ny. táblai elnök »A házasság szentsége
A közigazgatási bizottság november hatóság.
és a modern törvényhozás* cimü elő
A válás és a reverzális
havi ülését hétfőn délután tartották
Az árvaszék jelentését K o r p á s - adásában fejtegette a hitvesi hűség
Hétfőn dr. S z a r v a s János kir<
meg a városházán dr. T u k a t s Sán- sy Elemér, a tiszti főorvos jelentését felbonthatatlanságának törvényét Kidor főispán elnökletével. A. polgár- vitéz dr. T ó t h Béla ismertette. Vitéz emelte a film, a színház és irodalom ügyészségi alelnök előadásában a i
mesteri jelentést dr. P á v ó Ferenc tb. dr. M e s k ó Zoltán a fertőző megbe- termékeinek kártékony hatását, hang- 1894. évi 31. törvénycikk ismertetése
főjegyző ismertette. A jelentéssel kap- tegedések nagy számával kapcsolatban súlyozva, hogy csak a selejtes g ép- kapcsán rámutatott a válások megcsolatban dr. T ó t h Imre szóvá tette kifejezte azt a kívánságot, hogy a kör- pen ezért »modern« hatásokra törő könnyítésének káros kihatásaira Hana horgonya és kukorica beszolgáltatási nyező városok fertőző betegeit lehe- színpadi és irodalmi termékeket érti goztatta a válási törvény megváltoztakötelezettséget. Ennek a kötelezettség- tőleg ne hozzák Szegedre, mert a be- ezalatt, azokat, amelyek a pogány tásának szükségességét
nek sokan nem tudnak eleget tenni a tegek nagy része idegen törvényható- szellem által megfertőzve terjesztik
— Addig szó sem lehet ebben az
rossz termés miatt. A mentesítést igen ság területéről jön hozzánk. A tiszti ezt a lélekre, testre egyaránt káros országban igazi kereszténységről —
sokan kérték, a kérvények azonban főorvosi hivatal Zsótér-házi nj he- \ ragályt.
úgymond —, amig ezt a törvényt meg
még nincsenek elintézve. Kérte a ké- lyiségeit szűkösnek tartja A közigaznem változtatják ós helyre nem állítDr.
Muntyán
István
azzal
fejeztébe
relmek mielőbbi elintézését. Szóvátet- gatási bizottság elhatározta, hogy felják
a szentségi házasság felbonthalatte azt is, bogy egyes klinikákon még iratot intéz a kormányhoz és Zombor mély, katolikus szmpontokra felépített lanságát.
tartalmas
és
élvezetes
előadását,
hogy
ma is a Ferenc József-tudományegye- és Szabadka közkórházait is lássák el
A másik előadó: M é s z á r o s Fetem név van feltüntetve. Intézkedést fertőzőbeteg-osztállyal, a szegedi kli- a pogány intellektualizmussa] szem- renc női kereskedelmi iskolai igazgaben
mi,
magyarok
c»ak
az
Oltáriszentkért ezeknek a tábláknak kicserélé- nikák férőhelyeit pedig emeljék fel.
ségben Krisztust keresve és magunk- tó, a vegyesházasságok mibenlétéről
sére.
A rendőrség jelentését dr. B u ó c z hoz véve találhatjuk meg szellemi füg- értekezett és részletesen foglalkozott a
Vitéz dr. M o s k ó Zoltán azt kér- Béla főkapitányhelyettes, a pénzügy- getlenségünket és megalapozottságun- •reverzális* kérdésének múltjával és
dezte, hogy miért csak a Széehenyi-tér igazgatóság jelentését dc S z t o j k a kat. És mindent meg kell tennünk, ami annak jelenlegi helyzetével. Megállapíim a Kárász-utca van megvilágítva Miklós, az ügyészség jelentését dr. a keresztény házasság megmentéséhez totta, hogy a reverzális problémáját
j a protestáns felekezetek is lényegileg
az elsötétítés időpontjáig, a város töb- T a r a j o s s y Béla ismertette. A tan- szükséges!
'éppen ugy kezelik, mint a katolikus
bi része azonban teljes Sötétben van. felügyelői jelentés kapcsán M e s k ó
Dr. Halász Pál kanonok köszönte meg egyház.
Kérte a világítás megjavítását, P á 1 f y Zoltán kifejezte azt a kívánságát, hogy
József' polgármester válaszában kö- a hadbavonult tanitók helyett tanító- dr. Muntyán István klasszikus bevezetéNem nehezményezzük —• jeleazölte, hogy ennek a helyzetnek az az nőket kell alkalmazni, az oktatásban sét s felkérte dr. K o c h Sándor pro- telte ki —, sőt valljuk, hogy minden
oka, hogy a közvilágítást nem lehet azonban nem szabad szünetelésnek be fesszort eladásának megtartására.
felekezetnek joga és kötelessége a saKoch professzor magasztos stílus- ját érdekei szem előtt tartásával álállni. Dr. Tóth Imre a tanitóhiányról
központilag egyszerre kikapcsolni.
Az utcaelnevezések ügyében azt beszélt felszólalásában. Ahol lehetett, ban fejtegette, mi a hitvestársak hiva- láspontot elfoglalni ebben a kérdéskérte Meskó Zoltán, hogy az elhatá- már megtörtént a női tanerők behe- tása, egymás iránti, majd ivadékaik ben. Ha tehát a katolikus egyház rarozott intézkedéseket hajtsa végre a lyettesítése. A közigazgatást bizottság iránti kötelessége. »A házasság egy gaszkodik a vegyes házasságok esetéváros. A főispán errevonatkozólag kö- a felszólalások után elhatározta, hogy I férfin és egy nő életközössége* cimü ben a reverzálisboz, ebben ne vallási
tftlte, hogy ezt az ügyet ismét a vá- a tanltóhiány megszüntetése eéljából előadásában megállapította, hogy a türelmetlenséget lássanak, hanem a
szövetség, belső egyházi szempontok jogosult
rosrendezési bizottság elé kell vinni a feliratot intéz a kultuszminiszterhez a házasság a legerősebb
kérdés alapos megvizsgálása és vég- kötelező munkaszolgálat bevezetésére amely einbert emberhez füz. Megható éri'énvesitését
szavakkal beszélt az otthonról, az emleges rendezése végett. A burgonya az elemi oktatásban.
beszolgáltatásával kapcsolatban' a főAz államépitészeti hivatal jelentésit beri boldogság legerősebb fellegvára
Előfizetőink navi
ispán bejelentette, hogy a termés ered- G ő l l n e r Károly, a gazdafelfigvelő j ról, majd hangsúlyozta, hogy az ottményére való tekintettel, a beszolgál- ség jelentését Hu i d e k k e r Andor, az hon szentségét soha sem szabad megtatandó mennyiseget hat mázsáról bá- állategészségügyi jelentést pedig dr. sérteni, az emberi öntudatnak ureikod- mindennap cserélhetnek könyvet a
rom mázsára szállította le holdankipt, G e r g e l y József ismertette. Az ülés I nia kell az ösztönök felett. Isten pa t'ÉU.M Ady AKoKN/,AW *ölc»ónkönyvt
««aak a mea&méaiek besaeisáltatiaát ezután séta* é r t
irancsa, nemzete iövőie m családja boL 1 tárába*.

Három mázsára szállították lo a holdanként beszolgáltatandó burgonyamennyiséget — Fontos és érdekes ügyek
a közigazgatási bizottság előtt

fillérért
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— Kétbónapi fogházat kapott a gá•—> M l k n i M t loptak a ko*sisárA*t4t
zoló kerékpároz. F o r r a i József 20 B á c s k a i János kocsmáros Fodor-*
!
»*k kiküldöttei a Mérei-ntcui hadikór- érez hódmezővásárhelyi fiatalember utca 32. szám alatti lakos bejelentettel
, házban. Ismét szép látvány táruit az utcán kerékpározva, nekihajtott egy a rendőrségen, bogy hétfőn reggel félj
szemünk elé, amikor tanyai kocsikon létrának, amelynek a tetején Kenéz 7 órakor a kocsma ivóhelyiségéből i*J
megérkeztek a sebesült katonák meg- Mihály és Krajcsovics Lajos hárs vi- meretlen tettes egy ezerötszáz pengős
látogatására Kéri Imre áll. tanito és rágot szedtek. A kerékpár a létrát fel- szilbundát ellopott A nyomozás meg-*
Nagy Sándor zöldmező titkár vezeté- döntötte és a két ember három méter indult.
— Hogyan lebet a szappannal takase alatt a vilmaszállási gazdák egyik magasból a földre zuhant. Nyolc naSiegedl
utmutató
csoportja. Nem énekszámokkal és ze- pon tul gyógyuló sérüléseket szen- rékoskodni? Kézmosásra használjunk!
nével szerepeltek, hanem elhozták kör- vedtek. A szegedi törvényszék hétfőn kizárólag terpentines kézmosóport A
A Sonocyi - könyvtárba* «•
nyékük magyar testvéri szeretetének Forrai Józsefet gondatlanságból oko- 100 éves Haidekker gvártól. Fj célra
egyetemi könyvtárban TatArnap és
zott súlyos testi sértés vétségéért jog- alkalmasabb, mint a szappan. Háztar-j
ünnepnap kivételével kflnyvtArwoF minden melegét,, eljöttek megköszön- erősen kéthónapi fogházra Ítélte.
tásban, műhelyben, irodában nem nélni
az
ország
legbátrabb
vitézeinek,
gélat
Minden üzlet
árus ttjai
— Mi újság a budapesti élelmlszer- külözhető.
bogy hazánkat az ellenségtől megvédA Táron! Masenm ngén évben ték és nem hátráltak meg; ha kellett nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki Ügyeljünk a Haidekker névre.
5Ö»
nyitva.
— Négyhónapi fogházat kapott a
egészségüket is kockáztatni. Szerete- Sajtótudósitó jelenti Budapestről, hogy
Mihály István k ép k I á l 111á• a tük jeléül kiosztottak 71 liter bort, az élelmiszeruagyvásártelepen novem- szőnyegtolvaj. Megírtuk, hogy a renda miizenmban.
180 drb almát, 219 fürt szöllőt 40) ber 6-tól 12-ig az élő- és vágottbarom- őrség elfogta a Guttmann Jenő-féla
SzoleáUtoa gyógyszertárak: Bor- drb pogácsát, 236 drb fonott kalácsot, fi, valamint a tojáspiacon továbbra szőnyegraktár tolvaját Dobó Antal H>
bély Józeet Tisza Lajos-körut 20. 1002 cigarettát éa egy-egy szál virá- is változatlanul a hivatalos árak éves csavargó fiatalember személyéMoldván Lajos Újszeged, Vedres n. got Ezzel az értékes kedveskedéssel voltak érvényben. — A zöldség- és ben. Molnár biró hétfőn a 25 méteren
1. Selmeeri Béla Somocyilelep IX. nagy örömet okoztak a katonáknafc, főzelékfélék piacán a sárgarépa és szőnyeg ellopásáért jogerősen négyutca 4 N a g y Oy. Örök. k. Bfancay akik otthon érezték magukat, elfelej- kelkáposzta ára 7, a tisztított karfiol hónapi fogházat szabott ki a tolvaj
Levente dr. Boldogasszonr-gneárnt tették fáidalmukat, Adakozók voltak 20, a fejeskáposzta ára pedig 8 fil- suhancra.
31. Zakar 8. örök. k. Máthé Mihály a vezetőkőn kivül: Vecsernyés Gézá- lérrel csökkent, — viszont a főzőtök
_ A «őtét utcán fejheverték CsáP
Valéria-tér 1.
né, Csáoyi Lajos, Becsei Mihály, Pus- ára 10, a zöldpaprika ára pedig 40 nyi János 65 éves gyári munkás, akf
kás Ferenc, a vilmaszállási Isk. Vö- fillérrel emelkedett kilónklnt. — A a Somogyi-telep XII. utca 774. számit
Városi Szinbáz: H a I á 11 án «.
csoport tagjai, Vetró Jó- gyümölcspiacon a nemesfajtáju alma házban lakik, vasárnap este véres fejMozik műsora: Belvárosi M"*i: röskereszt
BecseiGera
István
Kormányos
József,,^ ^ „ „ ^ j
_ v ) s z o n , a jel jelentkezett a kőzkórházban. Elő*
Márton,
Vetró Istvánné,
V a l b o r g é j i k a l a n d . Korzó Mó- zsef,
Kormányos György. Kopasz István,, ^ ^ ^
k6rte 6
Ara
adta, hogy s Lugos-ntcában az esti söni: H a H Ina e s ó k, Széchenyi Mo6
tétségben egv ismeretlen férfi megtál
^
r
™
l
\
P
^
i
g
3
0
«
kőzönségesfajtáju
almáé
zi: N e g y e d í z i g l e n ,
Mihályné. Korom Gézáné. Füz József,
» kőzönségesfajtáju körte ára 60, madta és fejbeverte. A munkást első*
Molnár József, Korom Sándor, Ve- a gesztenvéé pedig 100 fillérrel emel- segélvben részesítették és elboesátot~-00<V—
iák a kórházból. A rendőrség meslnELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ÉJJEL szel ka Sándor, Vér Gvörgy. Becsei kedett kg-kint.
'
tl-KOR^VÉGE REGGEL S ÓRAKOR Sándor, Gera Jenő. Janovai M'hály,
A rendőrőrsaoba udvarán ön- ditotta a nvomozást az ntonálló kén*
Ráló György kerületi esküdt Becse!
cyilkoe akart; lenni ere tolvaj etsránv- rekeritécére
András.
— Betörés. Dzvecv Srfles Lajosn#
asszonyi Hétfőn délelőtt a Dobó-ut_ A TISZA VÍZÁLLASA. A »**- cában az őrszemes rendőr Igazolásra Berlinl-kőrut 21. «rám alatti lakos be*
_ Shvoy Lajos székesfehérvári pfls
gedi rendőrséc: TÓvkaoltánygáea je- szólított fel egv gyanúsan viselkedő ielentette a rendőrség bünügvl osztápök felgyógyult. Megirta a Délmagyarlentése szerint a Tisza vízállása cigányasszonvt. akinek kosarában hét lyán. hogy ismeretlen tettes betört *
ország. hogy Shvov Lajos székesfehérnovember 16-án reggel 7 órakor megfojtott és egy élő tvukot talált. A lakásába és annak' szekrényéből
vári püspök megbetegedett. A hivata-4-10 cm, hőmérséklete 6 tok, a le- rendőr a elgánvasszonyt bekísérte a pengő értékű ékszert macával vitt. A'
los Wentée tés-e«en azt Irta. hoev
vegő hőmérséklete 8 tok Celzlus. Dobó-utcai őrszobára, ahol megállapí- rendőrség a tettes Vézrekeritésérei
Shvoy püspök tüdővérzés!, kapott. Ez az
— Ájtatosság a honvédekért a mó- totta. hogv Usnrár Kolompár Ételnek megindította a nvomozást.
információ, mint utólag kiderült teljesen légből kapott volt, mert a székes- ravárosi templomban. A móraváros) hívják. 49 éves és a rókust válvogfehérvári püspöknek vesehomok fáj- templomban ma délutón 5 órai kezdet gödrőkben lakik. Amtg a rendőr a jedalmai voltak, de már teljesen gésrsé- tel ájtatosság lesz a honvédekért. A lentését irta. az asszonv kilonózott az
I n g a t l a n f o r g a l o m
ges, láza nincs és zavartalanul végzi szentbeszédet Gagyi Ferenc, a front- őrszobáról és egy óvatlan pillanatban
szolgálatból szabadságon levő tábori a fejkendöjére felakasztotta m*gát.
negvésfőpásztori feladatát
lelkész mondja.
előbb azonban a nyolcadik tyúknak Is
— Uj ügybeosziás a törvénvSzéken.
— Betörés miatt az ügyészségre be. kicsavarta a nvakát Az öngyilkossá
Szeged város területén 1942 noParaszkay Gyula, a szegedi törvény- riilt a tápéi gyilkosság alibit Igazolt got idejében észrevették, levágták az
vember
8-tól 14-ig a következő ingat•zék elnöke a keddi nappal kezdődő gyanusitottia. Megírtuk, hogv Meleg asszonyt a kendőről és kórházba szálhatállyal uj ügybeosztást rendelt el a Gyula tótkómlósi születésű 29 éves föl- lítottak, mivel azonban orrvérzésen lanok cseréltek gazdát:
Farkas .Tózsefné eladta a Szeged*
törvényszéken. Eszerint a vizsgálóbí- deáki fodrászsegédet a mult héten őri- kivül egvéb baja nem nem történt
Kereskedelmi
és Tparbank Nyugdíjinróvá' kinevezett dr. Rónay Dezső mel- zetbe vették, mert »z a gvanu merült vizsgálat után visszaküldték a rendőrlé vizsgálóbírói teendők végzésére be- fel, hogy valami köze lehet a tápéi ségre. ahol tagadása ellenére lopás tézetének Gróf Apponvi A.-u. 8. é«
Tömörkénv-u. 7. sz. házát 110.000 Posztotta dr. Radnóti László törvény- gyilkossághoz. A vizsgálat során Me- gyanula miatt őrizetbe vették.
ért. — Dzv. Szilágvl Sándorné eladta
széki bírót Radnóti biró helyébe tör- lag alibit igazolt, így szabadon en—
Árdrágítók
büntetése.
Dr.
Újvári
Hajas
Endre és feleségének Hóbiártvényszéki büntető egyesbiróul dr. gedték, azonban pár óra múlva Ismét
P a u e r Lóránd járásbirót rendelte be a rendőrségre került mert bebizonyo- Tstván uzsorahiró hétfőn tárgyalta bnsa-u. 7. sz. házhelvét 3300 P-ért. —
a törvényszékre. ugyancsak beren- sodott, hogy november 7-én este 6 kö- Koch János tüzifakereskedő és üzlet- Kószó Imre és felesége eladták Sebők
delte dr. Kozma Endre járásbirót is. A vette el a Lippav-féle fürészgyárban társának. Schwartz Mátyásnak árdrá- József és feleségének Röszke k. 930jövőben tehát a második bűntető ta- tőrtént betörést. Á detektívek a meg- gitási ügvét. A vád az volt ellenük sz. házukat 8200 P-ért. — Apró Istnács elnöke Molnár István lesz, mig a indult nyomozás során ugyanis mos- hogy a megrendelőknek több tüzelőt ván eladta Gvarmati János és feleséMolnár István által ellátott egyesbirói ta lálták Tóth Jenő cipészmester Pá- számláztak, mint amennyit szállítot- gének Mátvás-tér 23. sz. házukat 21.000
tisztet ezentúl az eredetileg erre a risi-körut 34c. alatti lakosnál a förész- tak. Ebben az figvben egv alkalommal P-ért. _ Horváth Tstván és felesége
helvrf jelölt Radnóti biró helyett dr. gvári lopásból származó három darab már marasztaló ítéletet hozott a sze- eladták Róth Lajos és feleségének
Kozma Endre látja el. Radnóti László gépszijat, amelynek az értéke 2300 gedi törvénvszék. amikor mindkét vád- Móra-u. 13. sz. házukat. 321' n. ól kerthelvére a Novák-tanácsban dr. Pauer pengő. Tóth Jenő bevallotta a rendőr lottat egyenként haf-bathónapi börtön- tel 17.000 P-ért. — Gyömbér István és
Lóránd került szavazóbirónak Vitéz ségen. hogy a gépszijjakat 200 pengő- re és 200—200 pengő pénzbüntetésre társai eladták Kulcsár Mária és tárdr. Hárs László e.gyesbiró munkaköre ért vette Meleg Gyulától, aki így is- Ítélte. Fellebbezés folytán a táblához sának Fertő dülőbeli 1 hold 1087 «*
került az ügy és a tábla a védő előváltozatlan marad.
mét visszakerült a rendőrségre. Tóth terjesztésére bizonyitáskiegész.itést ren- ól szántójukat 3700 P-ért — Sebők
Tstvánné eladta Ábrahám Istvánnak
_ Szerdán kezdi meg működéséi a azt is beismerte, hogv tudta, hogy a delt el. A törvényszéken hétfőn hall- Jámhorka dülőbeli 1365 n. öl szöllőszijjak
lopásból
származnak.
A
beisgatta ki Újvári biró a védelem által jét 1180.25 P-ért. — Ótott Józset és
E«ótér-házban a tiszti főorvosi hiva
fal. A tiszti főorvosi hivatal az ideig- merő vallomás után ugy Meleg Gyulát, bejelentett tanukat, azonban az előző felesége eladták Simon István és felenesen elfoglalt Telcky-utcai óvodá- mint Tóthot őrizetbe ' vették, majd Ítéletet végül is helybenhagyta.
leségének Ballagitó dülőbeli 256 n.öl
ból ma költözik át uj helyiségeibe, a mindkettőjüket átkísérték az ügyész,— A Magyar Csillag november 15-1 kertjüket 2018 P-ért. _ Sánta Istvánségre.
ahol
letartóztatásba
kerültek.
Zsótér-házba. A hivatal a költözködés
számának élén >Az első állomás* cí- né eladta Vőneki Fálnénak Jámborka
miatt ma nem tart szolgálatot s mű- Meleg Gyula ellen lopás büntette cí- men Illyés Gyula ir beszámolót az. dülőbeli 1335 n. öl szántó és szöllőjét
mén, Tóth .1° ö ellen pedig orgazdaködését szerdán kezdi meg az uj hiság bűntettéért indult meg az eljárás. első évről és vázolja a most már ha- 2939.20 P-ért. _ ördög Vince eladta
vatali helyiségekben. Ugyancsak szervonta kétszer, tehát kétszeres terje- ördögh István és feleségének Tari
dán kapcsolják vissza a forgalomba a
— Sebesült honvédek szórakoztatá- delemben megjelenő folyóirat munka- dülőbeli 672 n. öl szöllőjét 1344 P-ért
tiszti főorvosi hivatal 13-09 számú te- sa. Vasárnap délután a Móravárosi tervét a jövőre, Sötér István cikke _ Heim Józsefné eladta Boldizsár
lefonját.
Oltáregylet tagjai keresték fel a Mé- Németh Lászlóról, a tanulmányíróról Péternének öthalom dülőbeli 5a. só— Orvos! szűkülés. Az Egyetem rey-utcai kórházban fekvő sebesült szól, Keresztt'irv Dezső pedig az házát 24.000 P-ért. — Bódi Míhálvné
Barátai Egyesületének orvosi szakosz- katonákat, akiket levelezőlapokkal és ujabb magvnr irodalomtörténetirásról és társa eladták dr. vitéz Várady Lutálya kedden délután fél 6 órakorRáv- cigarettával ajándékoztak meg s bo*z- ir esszét. Még két tanulmányt kell ki kács és feleségének Hódi erdeje dülőnav Tamás egvetemi tanár elnökleté- szasan elbeszélgettek velük. Ugyan- emelni a lap tartalmából; Szűcs Lász- beli 1 hold 1560 n. öl szántójukat
vel szakülést tart. Tárgysorozat: Be- csak vasárnap délután kereste fel a ló Istvánét (>Nagvot-látó. nagyot halló 6000 P-ért. — Katona István és társa
mutatások: 1. Jász Tivadar: Elephan- Mérev-utcai kórház betegeit egv na- közönség*! és Halász Gáborét (•Port- eladták Kiss Mihály és feleségének
tiasis. 2. Recker András: Szulfamidké- gyobb szatvmazi csoport is, amelv ré és tabló*!. A szépirodalmi rész- Röszke kap. 15. sz. házukat, 202 n. öl
szitmények a tvphus gyógyításában. bort és gyümölcsöt vitt a katonáknak. ben Móricz Virág irói arcképét édes- szántóval 4000 P-ért. _ Lakó Lukács
Sándorné és társának
— Egyévi börtönre Ítélte a tőr- apjáról, Kádár Erzsébet és Tatay eladta Zöldi
Előadások: 1. Blnzsó Sándor és Dubrnnszkv Viktor: B, vitaminvizsgálatok vényszék az Európa-szálló tolvaját. Sándor noveiláit. Bakó József, Berria Nagvkirálica dülőbeli 1 hold 1560
_
öl szántóját 6000 P-ért. — Földes
gyermekágyban. 2. Puriesz Réla: Fes- Somlai Mihály rovottmuitu 43 éves "kő. József. Dudás Kálmán. Juhász Géza
tékek az élők világában. 3. Kardos mfivessegédet hétfőn vonta felelősség- és Pálos Tibor verseit találjuk A Fi-1 Vilmos és társai eladták Farkas JóGyula: A «ulfamidok fénwédő hatásá- re Molnár egyeshiró az Európa-szálló, ovelő rovatban Szerb Antal Fodor zsef és feleségének Bárka u. 18. »*•
ra vonatkozó vizsgálatok. A szakülé- ban elkövetett 130 pengős lopásért. A József költészetét méltatja. Sehönflin házukat 168 n. öl telekkel 37.000 pe""
sek helye: A bőrgyógyászati klinika vádlott beismerése után a biró bűnös- Aladár pedig Tamásiról a színdarab- gőért. — Nyári István és felesége
„ íróról ír nagvobb cikket _ A " á m adták Katona Antalnak Szatymsrt
[tanterme. A bejáratul szolgáló Somo- nek mondotta ki lopás bűntettében és
yzví-utcai kapu a szakülés végéig nyit- egyévi börtönre ítélte. Somlai az ité-lára 2 P. Negvedévi előfizetés 11 P Ki. kap 135. sz. házukat 8 hold 18 a
valetben megnyugodott.
'adóhivatal: .Vilmos császár-ut S4.
szöllővel 30.000 P-ért.
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Rösler Endre ária- és dalestje
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RÁDIÓ

A* iskolánkivüli népművelési bi- Példátlan balszerencse és a játékvezető tévedései miatt
zottság vasárnap este tartotta első
kapott ki a jobb Szeged az Elektromostól
idei kamarazenekóri hangversenyét. A
KEDD,
NOVEMBER
17
Kamarazenekór tavalyi jól sikerült
A Kispest és a Gamma legyőzése
UTC—BÁCSKA 4:0 (1:0)
első hangversenyszezonjával nagy és után azt kezdtük hinni, hogy vége
A Liga-utcában reálisan alakult ki
BUDAt'KSl
lelkes publikumot gyűjtött magának, szakadt a Szeged balszcrencsesorozaéppen ezért az idén már a több férő-, tának. Éppen ezért
meglepetésként az ujszegediek győzelme, jóllehet az
5.40:
Üzen
az otthon. A Vöröskehelyet biztosító Tisza hangversenytér érte a szegcdi szurkolótábort az I félidőben a szabadkaiak kétessé reszt bajtársi rádiószolgalata. 6.40:
mében tartják a kamarazeneköri kon- Elektromostól
elszenvedett vereség, ludták tenni a pontok megszerzését. Ébresztő, torna. 7: Hírek, közlemécerteket a zeneiskola szűknek bizo- amely korántsem a gyenge játék Szünet után annyira szembeötlő volt nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
nyult előadóterme helyett. A vasárnap miatt következett be, hanem kizárólag az UTC nagyobb tudása és fölénye, /.euekagi müvek. 11.10: Nemzetközi
esti hangversenyen téljesn megtelt a a balszerencse és a játékvezető téve- hogy a győzelem még. ebben az arány- vizjelzőszolgálat. 11.15: Puky Margit
ban is igazságos. Góllövők: Bozóki
Tisza terme, jeléül annak, hogy a sze- dései miatt.
zongorázik, 11.40: Divattudósitás - 12:
L (2) és Tóth (2).
gedi hangversenyélet nem kisreszt «
Harangszó. Fohász. Himnusz 12.10: A
A jobban futballozó és lelkesebben
MAK—Bácsalmás
7:3
(4:0).
A
maKamarazenekor érdemes munkája ré- játszó Szeged olyan iramot diktált a
Szent István 3. honvéd gyalogezred
rosparti pályán simán nyert a makói
vén uj lendületet vett.
mérkőzésen, hogy az Elektromos nem j csapat. Góljait Rácz. (3), Vida (2), zenekara. Vezényel Heiéhyi Gyula. 12
Idei első hangversenyét az ének tudott ellentállni és már 1:0 volt az
ór^ 40: llirek. 1.20: Időjelzés, vízállásművészet és dalkultura szolgálatába' eredmény a piros-fehérek javára, Pusztai és Huszta szerezte.
jelentés. 1.20: Honvédőink üzennek
HTVE-UCSK 2:2 (8:1). A hódny:- A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgáállította a Kamarazenekör, éppen ez- amikor .bélrsjólt. n dologból a játékért jól választott, amikor R ö s l e r vezető. Kalmárt buktatták, 11-est kel- zővásárhelviek jó játékuk révén meg- lata. 2: Butlola Ede tánczenekara- játEndrét, az Operaház kiváló lenoristá- lett volna ítélni, mégis néma maradt érdemelten hozták el az egyik pontot szik. 2.30: Hirek. 2.45: Műsorismerteját hivta meg ária- és dalest tartásá- a játékvezető sípja. Annál inkább Ujverbászról. A HTVE góllövői: Ge- tés. 15: Artölyamhirek, piaci árak,
ra. Rösler a magyar énekesi gárda megjött a hangja a közönségnek, ra és Tóth
élelmiszerárak. 3.20: Toki Horváth
—0O.0—
elitjének egyik legjobhnevü egyénisé- amely olyan elemi erővel tüntetett a
Gyula cigányzenekara muzsikál. 3.50:
ge. Műsorát a célnak megfelelően ugy játékvezető ellen, hogy Ferencváros—
Gyermekdélután. A rózsa termő köX Eavoritgyözelmek a szegedi al tényke. Irta Sir Éva. Előadják a gyerállitotta össze, hogy a népművelési Elektromos mérkőzés emiéke kísérosztályban.
A
szegedi
I.
osztály
vacéloknak is a magasabb művészi igé- tett...»Aztán kiegyenlített az Elekmekszereplők. Vezeti Harsányi Gizi. t
nyeknek egyaránt megfeleljen. Giorda. tromos. sőt a vezetést is megszerez- sárnapi fordulója favoritgyözelmeket óra 20: Hirek német, román, szlovák
Eredmények: I. osztály: Sze- és riuízin nyelven. 4.45: Időjelzés, hini, Mozart, Bizet, Puccini ismert és te A piros-fehéreknek is volt azon- hozott
• f?fcd: Móraváros—SzATE 2:1 (1:1;. Ve- rek. 5: Cári sziget a vörös pokolban
népszerű áriái, a dalok közül pedig Iban a h hc etlen balszerentee e„lenére
1 1
lzette. Lint
A z eldóntetleD
ere(1 .
Schubert, Kodály, Tosti, Buzzi-Peoci i erejük az egyéni lésre. Ekkor tsmél a
Réthonyi János előadása. 5.15: Rádióé
jobban mcgfclelt volna a mota.
h
néhány remeke került tolmácsolásra a győzelem integetett (eléjük: Kalmár ,
zenekar. 6: A népfőiskola Oláh IstoU 1át6knak
G ól , öv rtk: Kónya, Gráf
művész érett, meleg tónusu, nagy vi- goltigérőun rohant a kapu felé, ami-; _
jn P . v „ S e h f í k
gzVSF TI ván előadása. 6.15: Martzy Johnon
f1l e b a n
vőerejü lírai tenorján. Különösen az
kor
Bakon
két.ábbal
ugrott
a
csatár^
e
^
s
é
g
S
T
v
a
t
f
S
f
tol
®£
V o ^ A Ma"
áriák éneklésében bizonyult hatásosH , k
ta Vitathatatlan 11-es, csak éppen a : N e h 6 g
Góllövők: Hüsztl. s e , W 1 « d
f
* M*
nak ez a meleg, férfias orgánum (a
játékvezető szerint nem volt bűntelen- e r e n c z T P é l L i l l e t v e I v á n v i f 2 l J gyár Revü Tánczenekar játszik a
Tosea levéláriáját megismételtette a dö cselekmény az eset. Annak ellené-|F p
^ t á w k z F F 4 , rffayVeretieSri i Táncpalotából. 8: Külügyi negyedóra,
lelkes hallgatóság), de a dalok
isi re hogy ezekután sem adta f e l * küzvlsriettek a ^ ^ : A finn rádió köszönti Magyaron
nagy hatást gyakoroltak a publikum- delmct a Szeged, ujabb két gólt kaGóllövők: Szekeres (2, szágot. Hangfelvétel. 8.45: Mai magyar
fplsövárosiak
ra, különösen a műsor végén előadott polt és el is vesztette 2:4 (2:2) arany-•
, u11-esből),
. c s b ö I ) Csonka,
Csonka, illetve
illetve La
L a . | kerámia. Közvrtités az Első Orez«go»
két olasz dal és a Bartók, Kodály nép ban a mérkőzést. A szegedi golokat| egyet
, ((ómról!.
__ CsOT
. , n n0:
.
d|^
éés
g ^
ó
ó])
p nMadánvi
Solvmosi
C s ő,_n - ' M a„g y a r Kérámlkal km Hasról.
dalfeldolgozások. A szűnni nem akaró Nagy és Báló lőtte.
grád: HA SE—-Cs LE 2:0 (1:0). Biztos: f f " ^ ^ . v f i
r^to
é ^ S
tapsokra, amelyekből kijutott Rösler
A szegedi játékosok teljesítménye
Sróntó ^
^ ^
kitűnő kísérőjének. Wéhner Tibor zon- ellen nem lehet kifogást emelni, gvőzelem. Góllövők: Mészáros és Ha^ L m
^
n^o J a h T S ^
goraművésznek is, ráadással toldotta mégis Szabó, Lakat, Baróti, Harango- i L . _ Hódmezővásárhely: Széped II.'
— MOVE-HMTE 8:2 (1:0).' VezeS: V i - í ^ B ^
A ^
meg műsorát az énekes.
zó, Báló és Nagy játéka különösen d$. Az I. félidő fölényeskedő játéka ja énekel. Hangfelvétel. 10.40: Melles
kiemelhető.
után, szünet után emberelte meg ma- Béla-zenekar Vezényel Vtncze Ottó.
—oO—
AZ NB I. osztály többi eredmé- gát a szegedi együttes. Góllövők: Ka- 1145: Hírek.
( = ) As újjáalakult főiskolai Ka~ nye: Csepel—Újvidék 1:1 (0:0), SBTC kuszi (3). Török (3), Demeter, HeréBUDAPEST TT
marakóms Botond Bajtársi Egyesü- —Nagyvárad 1:0 (0:0), Vasas—Gamma nyi IL (11-esből), illetve Székely és
1:1
(1:0),
Szolnok—Újpest
4:1
(2:0\
Rostás
(11-esből).
—
Kecskemét:
MAV
6.40: Magyar nóták. 7.05: A földlet székely estjén. A tanárképző főisSzTE
,.
.6:1 i(4:1).^ Vezette: Benkő:Jobb
.
müvelésügyi minisztérium mezőgazdakola Botond Bajtársi Egyesülete va- Ferencváros—Törekvés 4:0 (3:01. Kispest—DMA VAG 1:1 (1:0), Haladás- volt a kecskeméti csapat. _ Ifjúsági •
sárnap székely estet rendezett a főiss á f f l félórája. 7.35: J. S. Bach: Máté
Kolozsvár 1:0 (0:0)
bajnokság: Szeged: Móraváros-UTG nassio Hanglemez
kola nagytermében. A műsor kereté1
8:0 (3:0). Veziette: Vass. r.Aiijw.u,. L
" ^ a|| ,,
,
ben először szerepelt az ujjáalakult
-oOo—
Vetró (3). Tombácz (2), Kerekes (2) Szeged ss. kfr város polgármesterétoL
főiskolai kamarakórus Szögi
Endre
és Kadlacsek. SzATE—SzFIE 0:0. Ve- 56524—1942. sz. II.
tanár vezényletével. A pompás együtBiztosan győzött az SzTK,
zette: Jurka. Hódmezővásárhely: Szetes Kodály- és Bárdoss-kórnsokat
a bzVSE es az UTC
ged—HTVE 10ü (3:0). Vezette: Lasadott *&6 nagy hatással. A hallgatókai. Góllövők: Laudisz (6), Németh,
ság lelkesen ünnepelte Szögi Endrét
a vasárnapi fordulón
A tüzelőanyagellátás zavartalansáFutó, Garat és Recktenwald. Makó: gának biztosítása érdekében a tűzifa
és feltámasztott kórusát. A műsor
Vasárnap végre olyan bajnoki for- Mezőhegyes—MAK 4:2 (2:1). Vezette: ós szén kereskedői forgalmának szatovábbi folyamán Nyirő »Jé«istaragó
vojt a z N B n ^ n j osztoly- Leitner.
ember* riniü színmüvéből adtak Hő duló
bályozása tárgyában kiadott 143.600—
Ud
"' "toikor valamennyi szegedi csaX A 8zVSE választmányi ülése. A 1942. K. K. M. sz. rendelet 2 §-ának
egy részt, majd szavalatok és étieks/.
anóJWieinmel
hagyta
el
a
játékteSzVSE választmánya Lovas János el- (3) bekezdésében, valamint a 3. §-ába*
mok" hangzottak el.
ret.
nökletével ülést tartott, amelyen a nyert felhatalmazás alapján a követkeszokásos szakosztályi jelentések hang- zőket rendelem:
SzVSE—ZENTAI AK 3:1 (3:0)
A Vasutas-stadionban megrende- zottak eL A választmány megelégeSzeeed sz. kir. város polgármesterét..
A kijelölt tűzifa- és szénkiskereszett mérkőzést biztosan nyerte meg a déssel vette tudomásul az egyes szak- kedők . tüzirából valamint háztartási
56 278—Ott
szegedi csapat. Győzelmének értékét osztályok kitűnő működését
szénből, brikettből és kokszbrikettX Farkas csúcsot Javított Mezőtú- böl f. évi november 17. napjától to
nem csökkenti az, hogy két játékost
kiállítottak a vendégcsapatból, a pi- ron. A Mezőtúron megrendezett vá- vábbi Intézkedésig egy fogyasztó résulyemelöversenyen
jól szére ejpjr alkalommal együttesen legros-kékek részéről Kalocsay került rosbajnoki
való ellátásának minél hatályosabb erre a sorra. A SzVSE kulturáltabb szerepeltek a szegediek, különösen Far- feljebb 1 (egy) métermázsát szolgálbiztosítása érdekében a bövtkezőket futballt játszott és ezúttal is igazolta kas. aki könnyüsulyban 287.5 kito- tathatnak ki.
rendelem:
vezető helyét a táblázaton. A Játék gramos teljesítményével uj kerületi
A kijelölt tűzifa- és szénnagykeres1. Baromfit, tojá9t, tejet és tejter- tulkemény volt, ezért azonban a zen- csúcsot állított fel A többi SzVSE- kedők, akik tüzelőanya gnagvkereskeméket. valamint burgonvát Szeged taiakat kell okolni. A gólokat Bakos sulyemelő eredménye: pehelysúly: 2. désre jogosító igazolvánnyal is renváros területéről bárhová kiszállítani (2), Borbély IÍ.. illetve Vereczkey Papp 260. könnyűsúly: 3. G. Szabó, delkeznek (602.700—1941 K. K sz.
félnehézsúly: 3 Szekeres, nehézsulv-3 rendelet) tűzifából, valamint háztartilos.
(í l-esből).
Forró
tási szénbőt, brikettből és kokszbrt1 Bármiféle élelmicikket kizárólag
SzTK—MVSK 5:1 (2:1)
kettből f. évi november 17. napjátpl
» közpiacokon, vagy az élelmiszerüzA Hunyadi-téri sporttelepen végig
további intézkedésig egv fogyasztó ré'etékben szabad csak forgalomba hoz- érdekes ós izgalmas mérkőzés volt,
szére egv alkalommai együttesen 2
*>( Piacon, vngv élelmiszerüzleten kí- amelyből a helyzeteket jobban kihasz(kettő) métermázsánál kevesebbet és
vül vásárolni Va'gv árusitanl tilos. náló ' kék-fehérek kerültek ki győzte10 (Hz) métermázsánál többet nem
Ugvancsak tilos baromfit és egvéb sen. Az S'zTK megérdemelte ezt a
szolgáltnthatnak ki.
éieimirikkeket házról-házra járva áru- győzelmet, mert racionálisabban játAki a fenti rendelkezések ellen vét,
sítani.
szott, mint ellenfele, amely csak helyA színházi iroda hírei:
jámennyiben Cselekménye
súlyosabb
Aki a fenti tilalmak ellen vél. zeteket tudott teremteni, golt lőni
Ma este: Haláltánc. Somiay Artúr büntető rendelkezés alá nem esik. a
"mennviben csctekménve sulvosnhh azonban nem Azt az egy gólt is,
143.600—1942. K. K. M. sz. rendelet 6.
büntető rendelkezés alá nem esik ki- amit a makóiak szereztek, Haltéi ön- és Feérv Piroska felléptével.
Szerdán este 1. és II. bemutató bér- g-ában • meghatározott kihágást kőve'i
hágást követ el és szigorúan büntelik. gólja révén kapták a szegediek A
Illetve a gazdasági okokból káro« te- kék-fehérek győzelme már csak uzert iéiben: Luxemburg grófja. Madarász el s pénzbüntetéssel, illetve visszaesés
esetén elzárásbüntetéssel büntetendő.
vékenvséíe miatt rendőrhatósági őri- is értékés. mert tóid) tartaléksai ját- I^iszló felléptévet.
szottak. A szegedi gólokal Rajz (3).
Csütörtökön délután: Viharos sgírczet alá belverik (internálták)
Siéged,' 1942. évi november M-én
Horváth és Kolozsi lőtte.
lein. Mérsékeli belyA^aJú'
D*. Pálfr József polgármester.
Dr. Pálfy József polgármester.
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17.|tethetőséget megszüntető ok hiányában vádlottnak e bűncselekményben
való bűnösségét megállapította és őt
A aMgeái kir. assorabiróság.
16-18 év*
a rendelkező rész szerint megbüntette.
határban n. ölenkint 2
8. III- 4620A. 1942 szóm.
Jegyzőkönyv felvétele és az indoP 50 fill. Tanvás szánkolás bővebb irásbafoglalása a Te.
tóbirtokok: 8 hold szánA Magyar Szentkorona 113.
á r f M t t t
§-ának 1. bek. értelmében mellőztó. szöllő tanvával 13
ezer P 14 hold szántó
tetett.
f
nevében
a másnapi iap
és legelő tanvával 18 lehetőleg saját kerékSzeged, 1943L évi október hó 14.
ezer P. 20 hold szántó, párral felvesz a DéhnaA szegedi kir. uzsorabíróság egyes- napján.
számára c s a k
gyümölcsös
tanvával 45 gyarország kiadóhivatarája sz árdrágító visszaélés vétséDr. Ujváry István sk., kir. törvényezer
P.
80
hold
szántó tala, Aradi-utca 8. M .
ge miatt Süli János ellen indított széki biró.
tanvával .ártézi vizzr!
bűnügyben nyilvános főtargyalás alapA kiadmány hiteléül: Olvashatatlan
holdankint 2000 P. 33 A keleti harctérről haján meghozta a következő
a'áirás, dijmok.
hold szántó
tanvával. zajött rőfös, divat, röEz
az
'
Ítélet
jogerős
és
végrehajtárté.zi vizze! holdankint vidáru és füszerkeresitéletsti
ható. Szeged, 1944. évi október hó 14.
2500 P 100 hold szántó kedö segéd állást ke• esz
fel a
SüK János vádlott 50 éves, r. k. napján.
tanyával holdankint 2 res, vagy a felsorolt
vallású, algyői születésű, Atgyö, GéParasskay Gyula, a szegedi kir.
| kiadóhivatal.
ezer P. 350 hold szántó szakmából ügynöki áh
va-u. 50 sz. a, lakos, magyar állam- törvényszék elnöke.
•Szortanvával. ártézi kottát lást is vállal.
polgár, irni, olvasni tudó, katona volt,
POOJOOO P. Szöllő birto- galmas* jeligére.
nős, családos, 5 gyermek atyja, vakok: 2 és fél holdas 12
Szeged as. kir. város közellátási
gyona föld ás báz 4000 pengő értékezer P, 6 holdas épüle- Rongyos
hivatala,
felszereléssel
ben, földmives, bűnös az 1920.-XV. 1. ad. 3613—1942 k. é. szám.
NYAKKENDÖh á z i el h e h c s a l á d i tekkel.
vasútnál 65.000 P. — jéből ujat készit Nyak.
g.-ának L bek. 1. pontjában ütköző
cs b é r h á z a k , iparAlkalmi vételek:
kendöklinika. Átalakíárdrágitó visszaélés vétségében.
tások, kifordítások. —
A kir. nzsorabinóság ezért Süli
telepek, s z b i i ö cs
Szentháromság u. 19,
János vádlottat az 1920. XV. tc. 1.
szonto birtokok
udvarban, 3 ajtó.
g-ának 2 bek. * az 1940. XVIII. 9.
F. M. insratlan irodánáf
Rókuson, dohánygyár- Horthv
§ ának 1. bek. tétele aJapján 3 (háA m. kir. közeli átásügyj miniszter
M n. 2. (Kulnál
családi
ház
3
larom) hónapi fogházra miDt főbünte- ur rendelete alapján 1942 november
túrpalotánál).
kással,
kerttel,
11.01)9
tésre, ezenfelül ax 192& X. tc. 3. 30-ig a termelök kötelesek a beszoltvimw-iiMiiai—
P. Felsóvároson: Csa§-ának 2. bek. alapján 400 pengő gáltatásra előirt kukoricát és buigolád! ház I és 2 szobás
Faszegező
gépet
pénzbüntetésre, továbbá 3 évi hivatal- uyát beszolgáltatni.
* lakással, kerttel 12.500
üzemképes
állapotban
vesztésre és politikai jogai gyakorlaBurgonyából beszolgáltatásra előP.
Felsővárosi villatának ugyanilyen tartamú felfüggesz- irt holdankint 6 q helyett a m. kir.
mosnál 4 szobás csalá- Szép bútorozott szoba keres megvételre, vagy
tésére, mint mellékbüntetésre itéli;
közellátási kormánybiztos főispán ur
di báz, kerttel 14.500 P. úriembernek kiadó. —I bérbe Szabó-cipőgyár,
66
a pénzbüntetés bebajtbaiíatlansága | hozzájárulásával csak 3 q-t, tehát az Alsóvárosi állomáshoz Megtekinthető 10—3-ig' Nagyvárad.
közel adómentes niaaras Deák F. u. 18, emelet.
esetére a II. Bm 8, 9. és 10. §-a alap- egyes gabonalapokra irt mennyiség
Mielőtt tört
földszintes, pincés csa.
ján 5 pengőként 1 napi fogházra nek csak a felét kell beszolgáltatni
ARANYÁT
iádi
ház
2
szobás,
elő.
Bútorozott szoha tisztkell átváltoztatni.
Nem kell burgonyát és kukoricát
szobás,
kertes
16500
P
viselő
nrnak
lift
haszezüstjét,
briiliáns ékAz 1920:XXVI. te. 7. £-a alapján beszolgáltatni annak a termelőnek,
Kálváriánál adómentes nálattal kiadó. Feke- szereit eladná, mutassa
kötelezi vádlottat, hogy a jogerős íté- aki 800 négyszögöl vagy ennél kisebb
családi báz 2
szobás, tesas 22 Hl. 33.
meg saját érdekében
letét rövid indokolása a közléstől szá- területen termelt burgonyát vagy kufürdőszobás és 1 szobás
TÓTH órásnál.
mított 15 nap alatt a szegedi Délraa- koricát
lakással, kerttel 25.000 Szépen bútorozott szogyarország napilapban egyszeri, saját
A kukoricát minden termelőnek a
P. Róknson: Emeletes ba teljes ellátással ki- Bocskai fiu téiikaitót
költségén tegye közzé e §. alapján ki- gabonalapon előirt mennyiségben be
sarokház, jó forgalmú adó. Bocskai utca 4, 12 évesnek eladó. Érd.
szabható egyéb mellékbüntetések ki- kell szolgáltatnia. Ez alól felmentést
fflszerüzlettel. 5 lakás- I. em.
i d. ii. 2—4-ig. Tasnády,
sal 30.000 P. Alsóvároszabását ugyanezen törvényhely utol- csak a közellátás céljára lekötött
Bocskay utca 14.
bútoro- — — —
si állomás
közelében Különbejáratu
só mondala alapján mellőzi.
egyes sertések utáni 3 és féí q-t lehet
masasföldszintes
ház. zott szoba fürdőszoba- I-a szöllővessző, gyöA szabadságvesztésbünteáóst meg- adni.
jó koesmaiízlettel. teke- használattal kiadó. — keres és sima, minden
Beszállítási helyek a következők:
kezdésének napjától a hivatalvesztés
pálya. kerttel,
fürdő- Baross Gábor o. 9a. fajtában őszi és tavabelterületen: Futura Szeged, tiszaés a politikai jogok gyakorlatának
szobás lakással, uincé II. em.
szi szállításra kapható
felfüggesztését a
szabadságvesztés pályaudvari raktára,
ve! 42.000 P TiszapártSzeged, Baross Gáborbelterületen:
Futura,
Országos
büntetésnek vagy a szabadságvesztés
nál: családi ház 5 szo- Bútorozott szoba kü- it. 3a. II. em.
büntetés elévülésének
befejezésétől Raktárházak raktára,
bás. fürdőszobás, kert lönbejárattnl. ágynemű
kell számítani.
belterületen Futura, Viktória rak
tc! 45.000 P Mars tér nélkül kiadó. FeltámaSzalmazsákba való —<
A pénzbüntetést az Ítélet jogerőre tára,
közelében: Bérház
1? dás u. 28.
szalma kapható.
Tölakással. 3400 P béríöv
emelkedésétől számított 15 nap alatt
belterületen Futura, volt Lkhtemörkény István m. &
42.000 P. Náffypincná
kéli végrehajtás terhével a 108.807. negger-féle malom raktára,
Hungária.
magasföldszintes ház 4
szártiu
postatakarékpénztári csekkAlsótanyán: Alsótanyai Iparvállalat
és 3 szobás komfqrtns
számlára
(Igazságügyminisztériuro. Alsóközpont,
Világoskék muszlin r»lakással, pincével 5<
Büntetéspénzek bevételi számlája Bu
Alsótanyán: Tóth István gabonakeezer P.
Tisza Lajos 2, esetleg 1 szoba, für- ha fehér csipkévi, fedapest) az 1832. XXVII. tc. 3. §-ában reskedő, Rózsajárás,
kőrútnál:
magasfölö dőszoba, konyha hasz- kete tüll ruha gvöngymeghatározott célra megfizetni.
j
Alsótanyán: Katona Balázs gabonaszemélyre disszel. kék. szürke női
szintes ház,
6 szobá* nálattal 2
A vádlott az 1896. XXXIII. §-a ér-1 kereskedő. Lengyelkápolna,
albérletbe kiadó. So- átmeneti kabát, 40-ea
komfortos. 1
szobá
•rímében köteles az ezután felmet ült,
Felsötanyán: Papdi József gabona- garzon lakással, autó- mogyi utlca 12, föld- j női lakkcipő, férfi behun ügyi költséget az államkincstár- • kereskedő, Felsőközpont,
sra ragéval, pincével 65 szint 2. Érdeklődni 4-ig kecs használt, eladók:
Jókai utca 3.
Grossezer P.
Főiskoláná'
uak megtéríteni.
!
Felsőtanyán: Balogh István gahomann.
adómentes
emeleteKir. uzsorabiróság a kir. törvény- nakereskedő, Csengele.
1*1*
sze ki elnöki letétnapló 247—1942. téA megjelölt kereskedők kötelesek; bérház négy komfortos
Uj, világos mongol rólakással
75.000
P.
Beltéle alatt bevezetett 473 P 80 fillér minden átvételre alkalmas burgonya- j
kaboa eladó. Madách
város
legszebb
részén:
honjelpénznek elkobzását a Btk 61. és kukoricamennyiséget átvenni. A '
utca
3, jobb csengő, 3>
nagy
üzletes
bérház
M Á V háztól házig
f? a álapján elrendeli és a bűnjelet sz tanyai kereskedőktől a »Futura« sze- komfortos
tói 5-ig.
lakásokkal
forgalom ügynöksége
itélét jogerőre emelkedése után a kir. gedi kirendeltségei rendelkezik az oda
9000 P bérjöv. 200.000 P
ügyészségnek megküldi.
beszállított burgonyának és kukoriBútorszállítás
Belvárosi
adómentes
A kir. uzsorabirósng elrendeli, hogy cának a városba való beszállításáról.
háromemeletes bérház 9 helyben éa vidéken
rz ítélet jogerőre emelkedése után a
komfortos
lakásokká*
Nyomatékosan felhívom a város
gépkocsikkal la.
Feltöltésnek
alkalmad
lt.OOO P jöv. 200.000 P.
Bp. 494 §-a alapján a vádlott erkölcsi gazdaközönségét, hogy ezen rendeletföld és malter törnie,
Belvárosi bérház 2 3,
Fuvarfelvételi iroda:
és vagyoni bizonyítványával, vala- ben előirt-hőszolgáltatási kötelezettsélék ingyen elhordható
mint a költségjegyzékkel együtt a sze- gének az előirt határidő alatt feltétle- 4 szobás komfortos la- | K S l t s e y a t e a l e
' Szentgyórgy utca 26.
kasokkal, nagy
ipari
gedi kir. ügyészséggel és a Bp. 330. nül és pontosan tegyen eleget, mert
mukatermekkéi, raktáS-a alapján a mellékbüntetés nyilván- 1912 december 1-től kezdve a beszolrokkal. pincékkel 275 Német anyanyelvű né
HELYREIGAZÍTÁS
tartása végett Csongrád vármegye al- gáltatások megtörténtét ellenőriztetni
ezer P. Gazdálkodásra bat éves fiúhoz délután- 100 százalékos aneóra-'
ra
felvétetik.
Jelentkeispánjával és Központi Választmányá- fogom.
alkalmas uj családi h^z
délelőtt 9—11-isr, dél- gyapjú minden színben
val közöltessék.
Aki ezen rendelkezésnek nem tesz
2 szobás, előszobás, kü- zés
után
i?—4 Kazinczl 15 kedvező fizetési feltélön istálló színek, nagy földszint
eleget, azt két hónaptól hat hónapig
telek mellett nem DuIndokolás:
kerttel, köves útnál 14
gonics U. 1, szám a l a t t
'A kir. uzsorabiróság a vádlott terjedő elzárással és súlyos pénzbünezer P. Eladó szántó Fiatal leány
délután kapható, hanem Csekofénvbeli beismerést magában foglaló tetéssel fogják büntetni és burgonya-,
földek: 3—3 holdas par. 3—5-ig
nirs n. 1 szám. Háziajtónyitáshoz
valamint
kukoricakészleteit
el
fogják
nyilatkozata és a főtárgyalás egyéb
cellák, sándorfalvl, al- orvosf rendelőbe felvé- ipar
Kisállattenvészadatai alapján tényként állapítja meg. kobozni.
győi útnál, Szatvmaz.. tetik. Horthv Miklós u. I tök Szövetkezeténél, ISzeged, 1942 november 16-án.
hogy Süli János vádlott AIgyön 1942.
em. jobb 3 ajtó.
gofUtcíiolntn Za kühek* 16a. T. em. 19.
Polgármester.
évi junins hónapban az I. r. lucerna
és lóhere szénának 32 q 90 kg összsuFelelős szerkesztő és felelős kiadói
' lyu kazaljáért átaijában 1600 pengőt,
a 14 q 04 kg bogjájáért átaijában 350
Olvassa a
B e r e y
G é z a
pengőt követelt
Főmunkatársi
Miután ebben nz időben m 51700—
1942 K. 6. M. sz. rendelet alapján a
T e m e s v á r y
J ó z s e f
lucerna és lóhsre szána ára q-ként 9
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Aradi-utca 8. _
Éjszakai szerkesztős^*
hirdessen a
P 90 fillérben volt megállapítva, vádKálvária-utca 14 — Telefon (szerkesztőség, kiadóhivtal és nyomda): l ' - 0 *
lottnak festi cselekmén ve az árdrágitó
, >in.r~——r-n—i n n,, , m • ,
n . i -"ii. i •
-"
,
mi —
visszaélés vétségének alkotó elemeit D é l m a g y a r o r s z á g b a n !
Nyomatott A Bt 4KA GYÖRGY horforgógépán Szeged, Kálvária-utca 1A
magában foglalja, miért is a kir. ua&o. j
teíefuu. iJ-Al — Felelős üzemvezető: A b l a k a I s t v á n ,

kifutót

délután
5 éráig

E l a d d

Rendelet a burgonya
és kukorica
beszállításéról

H< zcr m £
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Délmagyarországot,

wmi

