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Mállón miniszterelnök no£n beszéde
nz orszád időszerű kérdéseiről

A miHlsztrrclRök beszédéwel befejeződött az approprlácids vita

nyugatra; fekvő országok munkáját,
Angliát is beleértve, mesgze túlszárnyaltuk. Mint érdekességet emiitette
itt meg, hogy az elmúlt háború győztes
államainál úgyszólván teljesen inegáilt az intézményes szociális fejlődés.
Annál tiszteletreméltóbb az, amit a
kifosztott^ meggyötört magyarság alkotott
— A társadalomöiziositás mar 1927
—28-ban megvalósult Az elmúlt eredményeket akkor udjuk igazán lemérni,
ha összehasonlítjuk a magyar viszonyokat a visszatért területen uralkodott szociális viszonyokkal. Kolozsvárott az utolsó román költeségvetési
évben 31.888 pengő, az 1942. évi magyar költségvetésben 613.346 pengő
szerepel jóléti célokra. A visszacsatolt Délvidéken még sokkal kedvezőbb
az összehasonlítás ma.gyar szempontból, mert itt a legtöbb helyen nem
voltak ilyen kiadási tételek.

Budap-et, december 2. A képviselő- tását megadják, szemben a szép és kíEzzel kapcsolatban a miniszterelház csütörtöki
ülését
T a s n á d i vánatos utópiákkal.
nök utalt arra, milyen könnyű lett
N a g y András elnök negyed 11 óra
— Ma a programok korszakát él- volna tetszetős programot adnia, amielőtt nyitotta meg. Folytatták a ineg- jük. Hogy ne csússzunk tovább, annak kor a kormány vezetését átvette. Mégejánlási javaslat tárgyalását
egyetlenegy lehetősége van: nem uj és sem tette ezt, mert tudta, olyan időket
M a r ó t h y Károly (nyilas) a ja- uj programot adni, hanem megvizsgál- élünk, amikor nem mi döntünk egyevaslatot nem fogadta el.
ni, szétboncolni a tervek sokaságát, dül a teendőinkről.
Ezután került sor K á l l a y Mikiós megállapítani, mi azokból a megvalóminiszterelnök nagy érdeklődéssel várt sítható, mi a realitás, mi a jelenen
Helyünk az uj Európában
átsegítő és a jövőt biztosító és mi
ötnegyedórás beszédére.
Ma egy háború kellős közepén
Általános figyelem közben Ká 11 a y nem az, mit lehet, vagy mit káros
Miklós miniszterelnök emelkedett szó- megcsinálni. A lényeg az, hogy mi az vagyunk — folytatta a miniszterelnök.
lásra. Bevezető szavaiban utalt arra, igazság, mi az ámítás vagy hazugság Ez determinálja külpolitikánkat, katohogy elsősorban a felhatalmazási vita (Rajniss Ferenc: Például a választá- nai felkészültségünket és ennek révén
anyagával óhajt foglalkozni Megemlí- soknál!). Ila azt nézzük, hogy mind- azt lehet mondani, egész gazdasági,
Felkészülés a békére
tette, hogy a vita folyamán személyes abból, ami a választásoknál a szó- ipari kapacitásunkat, belpolitikánkat
—
amelynek
legfőbb
célja,
nem
győ— A békére való felkészülés —>
megtámadtatásban csak egyszer része- székről elhangzik, mi az igazság, vagy
sült. Egyik szélsőjobboldali képviselő mi nem igazság, nem tudom, hogy a zöm eléggé ismételni, a közrend meg- mondotta a továbbiakban Kállay Mikazt igyekezett ráolvasni, hogy több- mérleg a képviselő ur javára fog-e el- óvása kell hogy legyen — kisebbségi lós — teljes erővel folyik. A felkéször hangsúlyozottan és alábuzottan dőlni. (Élénk tetszés és taps jobbfelől és nemzetiségi politikánkat, de egész szülés anyaga a Teleki Pál-Intézetben,
lelki beállítottságunkat
is. Kormá- az átmeneti gázasági kérdések provallott álláspontja: Gömbös Gyula irá- cs középen.)
nyának követése bizonyos újságcikk— Ha kialakul valami, aminek' he- nyozni csak ezek figyelembevételével blémái a csucsminiszter irányításával
idézésekkel megcáfolható.
a gazdasági miniszterek vezetése alatt
lyességéről meg vagyunk
győződve, lehet.
— Nekünk az uj Európában van a munkában vannak. Ma azonban szo— Ezt a kérdést nem a politikában annak megvalósításához azonnal láshelyünk kijelölve és sorsunk kis..ab- ciális munkánkat a háború nemcsak
helycsen vagy helytelenül
szokásos sunk hozzá és mindent, amit lehet a
va. Az önálló, a sajátos, az öncélú, a negatívumokban, de sokszor pozitív
támadások vagy nemtámadások dön- leggyorsabban meg kell csinálni. De
minél erösebb és magyarabb Magyarlik el, bar cm azt, hogy azt a z irányt, nyíltan és őszintén meg kell mondani, országot ebben a világban kell kiala- eredményeket is jelentve determinálja.
— A jegyrendszer egyenlőbb szociáamivel Gömbös Gyula indult,, amelyben ,mi a jóhiszemű vagy rosszhiszemű kítanunk.
list megosztást jelent és sürgősen át
én vele együtt indultam, ma én a ma- ' ígéret, utópia vagy korteseszköz. A
- - El kell választani az igazságot kell vinnünk a népruházati cikkekre is,
gam körülményeihez, a magam módja- programok útjából el kell távolítani
a hazugságtól — mondotta ezután a A háborúból hazatérlek elhelyezése,
hoz és tehetségéhez képest hűen kővo. j mindent, ami maradiságból, önzésből
miniszterelnök —, meg kell óvni a az életbe való újra beillesztése legtem. (Ugy van! Ugy van!) Ennek el-,vagy a tisztánlátás hiányából a megnemzetet minden alkotás legnagyobb szentebb kötelességünk. Innen jelentem
valósitás
útját
állja.
döntése éppen ennek a vitának felellenségétől: a gáncsogkodók, mara- ki, hogy bárki, aki a háborúban volt
adata.
diak és tujzók helyett a józanok és és ezért hátrányt szenvedett, akár hiFélre
a
lázitókkal!
— Azt is emiitette a képviselő ur,
önzetlenek aktivitásának elég helytehogy a nemzeti szocializmusról ma— De épp ugy félre kell állítani lenül gyakran a kényelmes visszavo- vatali előmenetelében, kérem, foruljon
közvetlenül hozzám: ha igazságos és
gánbeszélgetés keretében mit mondot- az Ígérgetőket, a lázitókat és akármi- nulást választották.
teljesíthető az ügy, én rendelkezésére,
tam. Én erről az emlitelt alkalomkor lyen hangzatos, de meg nem valósítMegállapította
a miniszterelnök,
nem beszéltem, de
miniszterségem ható célokat hangoztató jóhiszemű fa- hogy mióta jelenlegi helyén áll, állás- állok.
Szociális intézkedéseink és intézelőtt és alatt már többször beszéltem natikusokat és a velük összekevere- pontját,
véleményét,
elhatározását
róla. Nyilatkozataimat
bátran ajárt- • dett, Saját céljaikért küzdő nem igaz- minden kérdésben világosan és hatá- ményeink felsoroiasa utan a miniszterelnök a magyar föld és a magyar
lom fel a nyilvánosságnak is. Mindig mondókat is. (Helyeslés.) Nehéz fel- rozottan leszögezte.
hangsúlyoztam és már évekkel ezelőtt adat ez, de az egyedül kivezető ut,
Kifejtette ezután, hogy nem szereti föld népének problémáival foglalkoelismertem a nemzeti szocializmus ugy is hívják, hogy a nemzet felvilá- és nem tűri az elavult dolgokat s sze- zott. Magyarországot
általában
a
óriási nagy forradalmi jelentőségét
nagybirtok
hazájának
tartják
mongosítása.
retne ma inkább, mint noinap, hatalA miniszterelnök ezt követően meg— Még egy dologgal kell tisztában mas, az eddiginél különb, jobb Ma- dotta. — Hangsúlyozta, bogy ez teljes
emlékezett az appropriációs vitáról és lennünk. Megvalósítani valamit, jobb gyarország felépítéséhez hozzáfogni. tévedés, mert ha csak a szántóföldet
annak értékes, magas
színvonaláról. életet teremteni, a kérdéseket ugy Ezelőtt 10—15 évvel nagyobb erővel is tekintjük, a nagy- és középbirtokok,
A vita előterében elvi kérdésk állot- megoldani, bogy mentül kevesebbet kellett volna ezt megkezdeni, de a inai valamint a kisbirtokok aranyát néztak, a maga részéről szintén elvi sí- romboljunk és minél többet alkossunk nehéz időkben először óvatosan vizs- zük, ma is nagyobb a kisbirtokosok,
kon óhajt maradni. A méltó helyről és adjunk, csak a rend keretében lehet. gálja, hogy megvan-e az uj épület kezében levő földterület, mint például
jövő, méltó kritikát mindig köszönet- A világtörténelem minden forradalma emeléséhez az épitöanyag és a szük- akár Németországban, akár Olaszortel és tisztelettel fogadja mind ő, mind kudarcba fulladt, pusztított és maga séges munkásembertömeg rendelkezés- szágban. Egészst'ges fölbirtokpotitikui
a pártja, mert a nemzeti munka, sőt a semmit sem valósított meg, legfeljebb re áll-e.
megosztás teljes ütemü folyamat keli
kormányzás alkotó, segitő
részének az valósult meg, amit az vett át belőle,
Ebben a munkában a magyar hogy legyen, az agrárnépességünk
tartja. Nem fog semmi eszközt igénybe aki azután a rendet helyreállította.. erő, akarat, érték feltárásában, össze- helyzetén való segítés legfontosabb
venni, hogy ez elől a kritika elöl ma- Ivét kivétel van: a fasiszta és a nenizc-. horásában jöjjünk össze. Ha ezt meg- módja, a házhelyakció. E téren nyugát elzárja vagy annak az országban (iszocialista forradalom.
tesszük, akkor máris mindnyájan meg- godt önérzettel számolhat be a multValó érvényesülését megakadályozza.
— Do ezek egyike sem volt forra- tettük kötelességünket és akkor, de évi eredményekről és ezt az akciót a
dalom, mert mindkettő forradalmi ál- csak akkor épülhet az uj Patilehon ré- jövőben még jobban kifejleszteni korlapotok
között á rendet állította hely- gi helyén, vagy pedig azt fogjuk látni, mányzata legelső kötelességének teProgram helyett azonnali
hogy az az ezeréves magyar építmény kinti. A szociális jólét megteremtése
re és teremtette meg.
tettek
— Ezt a forradalmat mi Magyaror- még jobb alapokon nyugszik s vasta- terén követi a házhelyakciót, a mező— Először az ellenzék egyik iszó- szágon több, mint busz esztendővel gabb "falai vannak, mint a mai divat- gazdasági munkabérek szabályozása és
nokának azzal a kijelentésével akarok ezelőtt megcsináltuk. A hatalom meg- nak talán pillanatnyilag megfelelő 1 ezzel együtt olyan mezőgazdasági árpolitika létesítése, amely megteleld
foglalkozni — folytatta beszédét —, szerzésére itt több nincs szükség, könnyű épületeknek.
megélhetést biztosit Továbbá a mehogy nem adtam programot a nemzet- mert a hatalom megvan és a legjobb
zőgazdasági munkásság biztosításának
nek.
kezekben van. A rend biztosítására se
Szociális alkotások /
olyan megalkotása, amilyen a kis— A tény, a lényeg nem a tervek kell biztosítékokat szereznünk, hála
A miniszterelnök a továbbiakban iparban is van.
elgondolásában, a megvalósításra való az Egek Urának, mert afelől megnyugA miniszterelnök ezután hosszabvágyban, a célok feltárásában és ki- tathatok mindenkit, hogy
a magyar azzal foglalkozott, hogy mit alkotott
tűzésében, hanem a hogyanban
és nép lelkierején nyugvó rend most is Magyarorszag az elmúlt busz évben ban foglalkozott a törvényhozói ös»*
Rámuta*
mikéntben van. Az eszközök megválo- sértetlen ebben az országban és bízom szociális téren, szociális munka alatt szeférhetetlenség kérésével.
gatásában, az utak megszabásában, benne, hogy mindig áz is marad. a jóléti és kulturális tevékenységet lott arra, hogy a parlamenti bizotLá.
szóval mindazokban a tényezőkben, (Élénk helyeslés és taps a jobitfida- : értve. ü.tait aria, hogy a tőlünk aeiet- gok előtt fekszik a kérdéskomplexum,
- lijg és détre..>k\ o. yaluiuint a Kajlától ftl iukfeBSB. ."ÁjUaitea M M & r ö l vaw.
jw»elyek_ej£^gondolat^jagy cél reali- lonA
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szó, a közéleti etika kérdéséről és a
maga részéről máris a legmesszebbmenő szigarusággal kívánja érvényesíteni saját pártjában a megfelelő fellogást, függetlenül attól, hogy az öszszcférhetetlenségi törvény rövidesen
tető alá kerül-e, vagy sem.
Végül felhívta a képviselőket és a
nemzetet, hogy kapcsoljunk ki mindent, ami erőnket gye n giti, ami a bizalmat és hitet aláássa. Háborúban
vagyunk és a legszörnyűbb vád, amit
ránkolvashat a történelem, ha olyat
teszünk, ami nem azt az ügyet szolgálja, amiért fiaink az orosz síkságon
küzdenek és ez csak egy lehet: mindnyájunk közös, egyetlen hazája, Magyarország.
A miniszterelnök beszéde után folytatták az appropriációs vitát. Vitéz
L e e l ő s s y Árpád (MÉP) a tisztviselőhiányról beszélt, A javaslatot elfogaata. I n c z e Antal (imrédysta) kötelességének tartja leszögezni, hogy a
miniszterelnök beszédének tónusa méltó volt és megfelelt a hagyományokiak. V u k o v i c s Gergely (délvidéki)
kérte a kereskedelmi és iparügyi minisztert, továbbra is fordítson gondot
a délvidéki úthálózat kiépítésére és
javítására.
R a p c s á n y i iLászló (imrédysta)
sürgette a törvényhozási összeférhetetlenségi törvény megalkotását és a
fölkérdés rendezését. A törvényjavaslatot nem fogadta el. B o g n á r (Bogner) József (délvidéki) hangoztatta,
hogy a Délvidék visszacsatolása csak
akkor fejeződik be, ka a közösségi
öntudatositás, a közösségi érzést az
ifjúság nevelésén át a lelkekbe bevisszük. A javaslatot elfogadta. Bot á r István (MNP) a zsidókérdéssel
foglalkozott. Élesen támadta a magyarországi szociáldemokratákat, majd
a faellátás körüli zavarokat tette szóvá. A ineghatatmazási javaslatot nem
fogedta el.
Az appropriációs vita utolsó szótoka Z e r i n v á r y
Szilárd
(MÉP)
volt Azt fejtegette, a végső cél a nemzetet jobb, szociálisabb Európába vezetni és ott biztosítani a magyarság
örök létét. A meghatalmazás! javaslatot elfogadta.
T ö r s Tibor elnök ezután a vitát
oezárta, majd a Ház a meghatalmaz
tási javaslatot
általánosságban és
tésőbb részleteiben is elfogadta. Az
elnök napirendi javaslatot tett, amely
izerint a Ház legközelebbi ülését a
iövő hét csütörtökjén délelőtt 10 óraKor tartja, napirendjén az egyszeri
iiadkötelezettségi adóról és a hadmenlességi váltságról szóló törvényjavaslat tárgyalásával. A Ház az elnök napirendi javaslatát elfogadta és ezzel
nz ülés 5 óra után 5 perccel véget ért.

A mínisztereinö'x ünneplése
a MEP értekezletén
Budapest, december 3. A Magyar
Élet Pártja csütörtök este vitéz L u k á c s Béla országos elnök elnökletével Akadémia-utcai székházában pártértekezletet tartott.
Vitéz Lukács Béla elnök a part nevében meleg szavakkal üvőzölte Kállav Miklós miniszterelnököt abból az
alkalomból, hogy a képviselőházban
nagyszabású beszédét elmondta.
Az értekezlet résztvevői hosszan
tartó, rendkívül meleg ünneplésben részeritették a miniszterelnököt. (MOTl

Hitler szerencsekivánatai
Franco születésnapjára

fiz olasz nép a végső győzelemig
fogatja a háborút

Itat az emiitett D. helység maga*
ságában, mert itt szándékozott feltartóztatni az angolszász támadási
Ilyen módon elsőizben történt feftát említés
azokról a vidékekről,
Megkezdték a nagy olasz városok kiürítésének előkészü- ahol a tulajdonképpeni harcok ki
leteit — Ismét meghiusulf valamennyi bolsevista támadás fognak fejlődni. Végül abból, Kogy
a jelentés
..áttörő kisór letekről"
— Tengely-sikerek Tuniszban
beszél és Nehring tábornoknak ezMussolini nagyszabású beszéde — páncélos erőkből álló
brit vegyes zel kapcsolatos defenzív szándékaiamint az ujságkommentárok mutat- különítmények
intéztek támadást ról, az omlitctt német ellentámadámutatja,
ják, mély hatást váltott ki az egész D. helység ellen, amelyet német sok és eredményük azt
világon. A berlini sajtó vezető he- gyalogos és elhárító tüzérségi erők hogy a német hadvezetésnek a hályen szószerint közli a Duee beszé- nemrégiben foglaltaik el és amely- börn eddigi lefolyásából ismert táezntta'
d é t A kommentárokban a lapok nek védelmére mindössze lövészár- l madva védekező taktikája
rámutatnak arra, hogy a beszédet kok szolgálnak. Mindkét
oldalon sem lehetetlen.
nem kell hosszasabban magyarázni, szenvedett veszteségek
A Nemzetközi Tájékoztató Jroda
mellett ezt
mert minden sora és szava önma- az angol támadást
visszautasítot- jelentése szerint a tuniszi Tebouígáért szóL
A külföldi
hirlapirók ták.
bánál az amerikaiakat. Djedéidánál
szokásos sajtóértekezletén a
WilIgen érdekes, miért emeli ki a nz aneolokat verték meg a német
helmstrasseban a külügyi
hivatal propagandaszázad jelentése ezt az és olasz védőcsapatok.
szóvivője felolvasta a Duce beszé- összecsapást.
Valamennyi
térkép
dének teljes szövegét, majd utalt ezen a vidéken csak egyetlen D. belibia
arra, hogy ennél
méltóbb választ
tűvel kezdődő
helységnevet jelöl
nem kaphatott a brit miniszterelA' Pest zürieKl
Vülöntudóeitójámeg. A jelentésből megállapítható,
nök. Hire j á r — irja a 8 Órai Újság
hogy ez a helység „Tunisz és Bi- nak telefonjclentése szerint Líbiáberlini tudósítója —, hogy a beszéd
zerta között fekszik". Már előbb ban tovább tart a harci szünet, amely
legjellegzetesebb részeit
Németorahogy
meg lehetett állapítani, hogy ezek ugylátszik. hosszabb, mint
szágban falragaszokon közlik a bia harci érintkezések a brit és ame- várták. Különböző jelek arra vallarodalom népével. Ez a rendkívüli
rikai élcsapatokkal csak Bizertától nak, hogy a brit 8. hadsereg még
megtiszteltetés is i g a z i j a , mekkora
nem küzdötte
le azokat, az
,
, .utánpótjelentőséget tulajdonítanak Berlin- délre játszódhattak le. A most kö-,
zölt
n
j
adat
nemcsak
a
harcok
pon-1
***
nehézségekét,
amelyeket
a vuj
ben
Mussolini
fejtegetéseinek és
puszü
'megállapításaival szemben. A be- tos helyének megejelölcsét jelenti.' *zavonnló Hommel-hadsereg
atryh gy
hauera
meglepő
módon
mgvilágit.ia
,
okoztak,
°
széd hatása alatt a fasiszta korkoráeiók egyhangúlag kimnodták a milyen messzire engedték Nehring nraek az El Aghella elleni nagy
varrna kell. Múháború folytatását a végső győze- csapatai az angolszász előnyonm-"ámndással még
lást kelet kelé ezen a területen. E J elentések szerint Rommel, aki
lemig.
ripollszi
támaszpont segítségével
az Utóbbi megállapítás annál érde
K e l e t i f r o n t ! kesebb, mert a
propagandaszázad igen erős védelmi helyzetben v a ü
--«-———•——- eml'tett jelentése a harcok lefolyá- & harci szünetet arra használta f e l
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda
sát mint olyan eredményt jellemzi, hogy tüzérségét és a védelmi övezet
a keleti frontról azt jelenti, hogy a
amllyel sikerült „az angí 1 szász át- előtt levő aknamezőt igen jól megnémet, csapatok továbbra is sikeretörő , kísérletet* feltartóztatni. Ez erősítse. Ugy tudják, hogy el Agseu védekeznek a szovjet megujuló
egyúttal azt is jetenti — mondja beila védelmi övezete most m á r k é l
támadásaival szemben.
tovább _a jelentés —. hogy a német; talán három mélyen tagozott védelAz arcvonal északi és középső
hadvezetés választotta ki ezt az ál- í mi rendszerből á l l
szakaszain a szovjet
csapatoknak
sulyos veszteségteljes harcok árán
kedden néhány ponton sikerült helyi jellegű réseredményeket elérni,
Berlin, december 3. A véderő fő- M ur manszk es Kola város kikötői
igy Dcmjanszkánál és Belij vidé- parancsnoksága közli;
ellen.
kén. Véres veszteségeik és a hadi—
A
Kaukázusban
áradások
és
anyagban elszenvedett
veszteségek
— A nyugati Kíremikában
a légi
olyan nagyok voltak, bogy a szov- járhatatlan utak erősen akadályoz- haderő megint nagy
veszteségeket
Egyes okozott az ellenségnek páncélos feljet vezetés képtelen volt a nyert ták a harci tevékenységet.
helyeken
mégis
helyi
ütközeteket
terepet
hadműveleti
szempontból
derítő kocsikban és
jármüvekben,
kihasználni.
A német
tartalékok, vívtunk a makaosul támadó ellen- A Csütörtökre virradó éjjelen suamelyeket Novoszokolnyikiből
ve- séggel. Ezekben az ütközetekben a ljté
bombatámadásokat intéztünk
tettek harcba és amelyek nfközben Szovjet sulyos veszteségeket szen- Tobruk kikötői berendezései ellen
vedett. A Terektől északra nagy elfelszabadították a két helység kfi- •,
.. .,
— Tuniszban helyi ütközetek eozötti ulat.
visszaverték
a
bol-e,
!'°»seges
erőket
ellentámadassal
ulat. visszaverték a Dot-e i k i
u"uiu><uunna( i
,
,
rán
lovasezredet
2°° f °gIyot és
ejtettünk,
34 pane©kisérleteket, hogy Velíkíje Luki vi-i visszavetettünk, egy
harckocsit
6
páncélos
felde1
t Ina
-11 A— /»
í l F A l A •lékén áttörjenek.
rítő
kocsit
megsemmisítettünk.
los
szétvertünk,
sok
foglyot
és
zsák?
A bolsevikiek egyik betörési kíFrancia-Északafrikában állandó lé*
— A ejtettünk.
kalmük ssteppéken
német
sérlete a Rzsevtől é szakkeletre levő mányt
gitámadásokat intéztünk
az utánnémet állásrendszerben meghiusult gépesített csapatok meglepetéssze- pótlás szempontjából fontos ellenfriss német csapatok
ellenállásán, rű nagyarányú átkarolással elvág- séges kikötők ellen ós
nagyobb
amelyek éppen csak hogy megér- ták a Szovjet mögöttes összekötte- rombolásokat idéztünk elő.
több
keztek a dél felől Vjazma irányá- téseit és megsemmisítettek
— Algéria partjai előtt bombákból. A Don mellett,
Voronyezstől hadoszlopot.
kal
eltaláltunk egy angol rombolót
délkeletre még nem kezdődőt meg a
— A Volga és a Don vidékén az
szovjet támadása, egyelőre a felvo- ellenség nagy gyalogos ós pánc los a legénység elhagyta a hajót. Eg*i
elsüllyesztettünk.
Angol
nulás tart. Kalairtól délre a néme- kötelékeinek ujabb támadásai szer- őrhajót
bombázógépek a december 3-ra vir*
tek megjavították helyzetüket
dán is meghiúsultak a német és
radó éjszakán támadásokat intézTunisz szövetséges csapatok SZÍVÓS ellen- tek Nyugatnémetország ellen. " A
állásán. Nagy német és szövetséges
A legutóbbi hadijelentés megem- légihadorők közremÜKödéfével nagy R a j n a és M a j n a vidékén egyes helíti, hogy Tuniszban a német—olasz és véres veszteségeket okoztunk az lyeken kisebb épületkárok keletrepülőgépet
csapatok
ellentámadásokkal
több ellenségnek és Osak a Volga és a keztek. ö t ellenséges
lelőttünk.
Anglia
délkeleti
tengerhelységből kiverték az ellenséget Don között hatvan páncéclos harcpartján
német
vadászgépek
nappali
Ugylótszkl. ez amellett szól — je- kocsit szétlőttünk.
támadásokat intéztek
vasúti Béllenti
Berlinből
Ottó von Hey—
Kalinin
és
a*
ílmen-tó
szapontok
és
csapatszállitások
ellen,
debreek —, hogy ezen a had-2intékaszán
a
hadsereg
és
a
légierő
kö(MTI)
ren most m á r a hadmüveletek nakötelékei
állandó sulyos elbáritó
gyobb terjedelmet öltenek. .
Amerikai csapatok
Egyébként az eddigi tuniszi hadi- harcban részben nagy támadásokUjfélandban
helyzetbe bizonyos bepillantást en- kal fegyveresen visszaverték az eltámadásait és
ged
a német
propagandaszázad lenség valamennyi
Genf, december 3. A Német TÍ
elpusztítottak 106 harcikocsit.
egyik jelentése.
jjefbenti: Washingtoni jelentós sze— A jegestengeri
arcvonalon léEz most már nem csupán a szorint hivatalosan közölték, hogy nészétugrasztottunk
kásos első összecsapások tipikus je- gitámadásokkal
So- \háw hónap óta amerikai csapatok
lenségeitől
beszél, hanem
a r . ó l gyülekező szovjetcsapatokat

Berlin, december 3. A Führer főhadiszállásáról jelentik a
Német
Távirati Irodának:
\
A Führer táviratban tolmácsolta
-ze.encsekivánatait
Franco tábornagy, spanyol államfőnek december
4-i 60. születésnapja atkalmából.
(MTI) bogy gyalogságból tüzérségből

Német hadijelentés

ésjlyos bombatámadásokat

intéztünk iáitomdsoenak

Ujzélandban.

(MTI)

Előkészületek a nagy olasz városok kiürítésére]^61!^ V Í T 0
«*»inézRóma, dceember 3. A Duee
kedéseinek megfelelően megkezdték
az olasz nagy városok kiürítésének
előkészületeitm A Duce a tartományi főnökök utján a következő táviratot intézte a nagy- és kisközségek elöljáróságaihoz:
„Tegyetek meg mindent, bogy az
evakuált
városi lakosság
minden
bürokratikus huzavonától
mentesen
meggyőződjék arról, hogy a fasista

korszakban a nemzet
szolidaritás
konkrét
és
nagylelkű
módon
nyilvánul meg. Biztos vagyok
benne,
hogy meg fogjátok ezt tenni."
A csütörtöki lapok felhívást intéztek a lakossághoz ós a légoltalmi
szervezetekhez, amelyben
gyakorlati útmutatásokat adnak, hogyan
kell felvenni a harcot a gyújtóbombákkal és gyujtólemezekkel. (MTI)

Franco:

„Ha békét akarsz, készifs háborút'

Zaragoza, december 3. A Német
T I jelenti: Franco tábornok államfő beszédet mondott abból az alkalomból, hogy a zaragozai spanyol
katonai akadémiának egy régi történelmi zászlót adtak át.
— Hogy békénk legyen — monÜotta a Caudillo — legjobb, ha felkészülünk a háborúra, A népeknek
ma egységben és fegyelemben kell
élniök ós készen kell lenniök a há-

borúra. J a j annak a népnek, amely
egység és fegyelem h i j j á n
indul
háborúba,
Franco tábornok ezután intő például egy európai népre hivatkozott,
amely összeomlott, mert hiányzott {
belőle a fegyelem. A Caudillo végül
felhívta a spanyolokat, hogy legyenek egységesek és tartsanak
1
össze. (MTI)
•
,

Amerika rendelkezik Libéria légitámaszpontjaival
Lisszabon, december 3. A Stefanifroda jelenti: Az Egyesült-Államok
kötelezettséget vállalt, hogy megvédi Libériát minden
támadás ellen. E védnökség ellenében megkapta a jogot, hogy a háború egész

tartama alatt
rendekezzék*
Libéria légi támaszpontjaival. Másrészt
a jelek szerint az amerikaiak az ország fölött közigazgatási ellenőrzést is gyakorolnak és
gazdasági
biztosítékokat is szereztek. (MTI)

József királyi iierceq
átvette az esztergomi páncélosok
ezredtulajdonosi oklevelét
Budapest,
december
8.
Vitéz
hagybacoui Hagy Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter csütór
tökön délben átadta József királyi
herceg tábornagynak a Kormányzó
megbízásából az esztergomi Józsefnádor honvéd harcikocsi ezred ezredtulajdonosi oklevelét. József királyi herceg tábornagy a következő
szavak kíséretében vette át az oklevelet:
— őfőméltósága
Magyarország
kormányzójának
elhatározása lelkemben mélységes hálát és büszkeséget ébreszt. A páncélos a legfontosabb fegyvernemhez tartozik. Én
az öreg katona, aki az egész első
világháborúban
a magyarnak mindenkor jssak dicsőséges és hősies
magaartását
láttam és a régi honvédséghez is ragaszkodtam, uj kapcsolatot látok a mai
honvédséghez
abban, hogy őfőméltóséga uj ezredet adott nekem. Szent meggyőzőPáratlan sikert aratott
a tegnapi bemutatón a

m m u m i
c. különleges filmremek.
Igy szórakoztatják katonáinkat
a frontok mögött.
A mai idők nagyszerű filmje.
Ez az a film, amelyet mindenkinek
meg kell nézni.
Főszereplői:
HELI FINKENZELLER, R E N 6
DELTGEN, HOPFNER MARGÓT
és HEDY.
A legfrissebb U F A - H I R A D ó
3, 5, 7
Ma és a következő napokon

a Belvárosiban

désem, hogy
a
babérkoszorúhoz,
amelyet az
első
világháborúban
font a magyar katona, honvédségünk, amely máris számtalan hőstettet hajtott végre, még sok dicsőséges babérlevelet fon és magyír
hazánkat
minden veszélytől megóvja. (MTI)

ki

,„emlékezését

az első világháború hősies harcai
bim annyi dicsőséggel harcoló „vörös
ördögök" kapcsolatban
iránt
Az emlékmű
létesítésével
a bizottság tárgyalásokat folytatott Szeged
város hatóságával is s hosszas megfontolás után — mint jelentettük
— ugy döntöttek, hogy a szobormüvet a jelenlegi ítélőtáblai épület
előtti parktükörben helyezik el. A tér
átrendezése az ősz folyamán már
meg is történt, a parktükör fáit kivágták s ezáltal kilátást nyitottak
a felállítandó szoborra s kijelölték
a parktükör közepén a szobor helyét. Nyomban ezután megkezdték
a szobor talapzatának
elkészítését
s ez egy idő óta már készen is áll.
Az eredeti terv az volt, hogy még
az ősz folyamán országos ünnepség
keretében állítják fel az emlékmiivet. A felavatási ünnepségre azonban különböző közbejött akadályok

— Egy-kettó, kész!
— A VoigHander-gépem mindig ve?
lem van! Ezzel minden íeivéíelera igazán nagyon jó!
A világhírű Voigtüinder-fényképezőgépekről szóló gyári ismertetőt kérje fotokereskedőtől, vagy a vezérképviselettől: Solc Testvérek, Budapest
TV. Kecskeméti-ufca RŐ6

miatt eddig nem kerülhetett sor s
most ugy döntöttek^ hogy azt tavaszra halasztják.

Elítélték a Szlovákiából beszivárgott
zsidók bűnügyének szereplőit
iBudapest, december 3.
A budapesti büntető törvényszék nagyszabású okmányhamisitási
és csalási
bünperben
hirdetett
Ítéletet.
A
biinper elsői-endü vádlottja Latkóczy Imre gyakorló ügyvéd és vele
együtt a vádlottak pajára kerültek
mindazok, akiknek szerepük volt a
S4ovákiából
beszivárgott
zsidók
itteni elhelyezésében, amihez hamis
igazolványokat
és iratokat készítettek. A történet 1940 szeptemberére nyúlt vissza. Ekkor csempészte be
Köröcz Sándor budapesti kereskedőt Neuhut Hans bécsi
születésű
elektrotechnikust
az
országba.
Neuhut itt akart letelepedni. Ajánlat folytán Latkóczyhoz került, aki
a nyomozás adatai szerint átadta
a Palesztinába vándorolt
Krausz
Jakab
nála maradt
okmányait.
Neuhut ezek segítségével
üzletet
nyitott, sikkasztásokat köve.etí el

el, amelyek miatt elitélték. Köröcz
Sándor hozta át a batáron Moravics Hugónét ós Czabler Józsot'nét,
akik tekintélyes összgeket fizettek
Köröcnek. Valamennyien Latkóezy
segítségét vették igénybe a további
lépéseknél. Az
ügyben még több
vádlott is szerepelt. A büntető törvényszék Nagy Sándor és Vadasán
vádlottak ügyét, mert időközben katonai szolgálatra vonultak be, elkülönítette, a főbb vádlottak közül
Latkóezy Imrét négyévi, Brill Miklóst hatévi, Bárd Endrát három és
félévi, Horváth Józsefet, Bőhm Aladárt, Láng Rezsőnét három-háromévi, Lorenöz Margitot két és félévi
fegyházra, Köröcz Sándort, Moravecz Hugónét és Cadler Józsefnét
másfélévi börtönre, Neuhut Hansot
egyévi börtönre ós Friedmann Istvánt 10 hónapi börtönre ítélte.
(MTll

után is életveszélyes. Ha valaki ilyco
lövedéket talál, azt érintés nélkül, feltűnő módon jelölje meg és közölje
Tavaszra halasztották
közvetlenül a lőgyakoriat vezetőjével,
december 3. A szegedi tüzé- vagy a tüzérosziálypaiarcsnoktéggal
a huszár-emlékmii rekSzeged,
11-én reggel ti órától J (Huszárlaktanya, telefou 30 9-1), vagy
deeeinber ll-én
deli a óráig tüzérségi lőgyakorlatot a z jjietékes közigazgatási elöljáróságfelava'ását
tartanak, A lőgyakoriat területét ba- gal, csendőrséggel. A lőgyakoriat ve
(A Bélmagyarország
munkatársá- ' tárolja a szegi d—hódmezővásárhelyi zetősége minden fel nem robbant lötól) Megemlékezett már a Bélma- ' vasútvonal, a Rókusi-pályaudvartól a vedék bejelentéséért 1 pengő 50 filközség lért fizet a bejelentőnek.
gyarország arról a hazafias kezde- baktói töltésig, Sándorfalva
ményezésről, amelyet a volt szegedi déli szegélye mentén a szatymazi vasA tüzérségi lövészettel
OKOZOÜ
3-as huszárok emlékének
megörö- úti megálló felé húzódó vonal a mü- esetleges károkat a kincstár megtékítésére indítottak az év elején a utig, majd délre a müut mentén a Ket. ríti. A tulajdonosok az okozott káil
tősbatár vasúti megállóig, innen
az a tüzérosztály gazdasági hiva'talábun
világháború
alatt sok
dicsőséget
öthalomig és onnan a tégleégetőn átszerzett szegedi huszárezred
még vezető taligauton a vasútig. A lőgya- december 20-ig kötelesek bejelenteni.
élő tagjai. A mozgalom élén Lenz koriat tartama alatt piros-fehér zász- Az okozott kart a fennálló rendeletek
Albin nyugalmazot altábornagy áll, lókat tűznek ki az alábbi helyekre: a) értelmében a tulajdonosok bevonásáaki lelkes tevékenységgel vitte si- baktói iskola, b) Székhalom, c) Szaty- val bizottság állapítja meg és a helykerre az akció( amelyhez minde- mazi halom, d) Rácok kertje, e) Ötha- színen meffleriti.
nekelőtt sikerült megnyerni » hon- lom 90-es ponton, f) sándorfalvi müut
vasutkeresztevédelmi miniszter támogató hozzá- és hódmezővásárhelyi
SZfcCHfcNYl M O Z I
ződés. Ainig ezek a zászlók kint vanjárulását.
nak, addig a lőtér területére polgári
* Ma 3, 5, 7 órakorf
A szegedi 3-as huszárok emléké- egyéneknek lépni nem szabad. A lő
MAURICE CHEVAÜER
nek megörökítésére alakult bizott- tér területén levő tanvákat ki kell üríEgyetlen idei filmje.
ság impozáns szobormű felállítását teni. Amennyiben egyes személvek és
u t , , n
tudatosan a figyelmeztető
' h " g v őzzel rójja le ke- jármüvek
őrök megkerülésével jutnak a lőtér
területére, ugy az előfordult baleseti. o
r
b a
tekért a honvéd kincstár felelősséget
Az utolsó napok
következnek
nem vállal.
énekes, táncis, zenés vígjáték
PAGER ANTAL
A lőgyakoriat befejezését ll-én kö
Társszereplők: ELVIRA POPESCD, I
XOLNAY KLÁRI, BELLA ELMA
rülbe'ül délután 2 órakor
»iefuvási
JOSETTE I>AY. ALKUMÉ
világszép filmje
trombitáiéi adja tudtul a lakosságnak.
A tüzérek parancsnoksága nyomatéko8-án, kedden defejőit 11 orakui |
san felhívja a lakosság figyelmét ar
ra. hogy a már kilőtt ós tc| n« ni robbant tüzérségi lövedéket, vagv lövedék- I F I L M M A T I N É i l
LÁNGOK
alkatrészek
(gyujtőrész
i;,< a.-.kv •
MFZKY, J á v o r t fő-zereplésével g
stb.l érintése még hn?-/» j.lő eltette

Tudnivalók a szegedi tüzérek
íogyaKonatáról
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a levágott húsokat a szúrás helyén
tokarészekkel, hogy
ha jön az intéző ur, ne lássa, hogy
j ó hus is van közte.
Koczka János napszámos lényegtelen vallomása után Matuska János, a vágóhíd volt küldönce azt
vallja, hogy ő háromizben is vitt
nagy ruháskosarakkal szedelékhust
a sértett lakására, ahol azokat egy
Fehérvári nevü hentes
kolbásszá
dolgozta fel. Szerinte esetenkint
mintegy 30—Í0 kiló hust vittek Hadiékhoz. A sértett erre a vallomás
is kijelenti, hogy valótlan, egyébként előadja, hogy a tanú betörésért
el volt Ítélve és ezért bocsátotta el
őt a szogálatból.
Sutyinszhy János pitvarosi gazdálkodó 18 évig dolgozott a vágóhídon, mint béltisztitó segéd. Azt állítja, hogy több alkalommal 30, 40

4.1 kivágott véres

Érdekes rágalmazás! per
egy névtelen feljelentés miatt
(A Délmagyarország
munkatársától) Meglepő fordulatokban gazdug
és mindvégig izgalmas
lefolyású
rágalmazási pert tárgyalt a szegedi
törvényszék
Ungváry-tünhesn.
Reggel 9 órától rövid megszakítással a késő esti órákig tartott a tárgyalás, amely azonban még miudig
nem zárult ítélettel, mert a bíróság
helytadva a védői
indítványnak,
ujabb bizonyitáskiegészitést rendlet
cl.

A rágalmazási bünper
sértettje
vitéz Hadi Jenő nyugalmazott őrnagy, dr. Hóman Bálint volt kultuszminiszter
unokaöccse, aki a
mezohegyesi állami ménesbirtokon
mint tisztviselő teljesített szolgálatot. Az ő irányítása és felügyetele
alá tartozk a
ménesbirtok vágóhídja és fáskertje. A ménesbirtok |
(Honvéd haditndósitó század.) Csiljószágigazgatósága
1940 márciusa- {
ban névtelen levelet kapott, amely-' logó bakancsszegekkel van kiverve
ben vitéz H a d i Jenőt az ismeret-1 az étg... Hóvilágba öltözött a t á j . . .
len rágalmazó súlyos szabálytalan A figyelőhelyeken éber szemmel állnak, mozognak
honvédeink... Hátsúgok elkövetésével
vádolta meg.\
rább, a futóárkokban ropog a hó a
A tisztviselo..a csendőrséggel
ki- bakancsok alatt. Husz fok felé közenyomoztatta a névtelen levél iróját ledik, süllyed a hőmérő nulla alatt...
Mágori Endre hentesmester szemé- A halinacsizmák, bundák és a kucslyében, aki régebben szerződéss üz- mák ilyenkor nagyszerű
szolgálatot
leti viszonyban állott az uradalom- tesznek.
mal. Mágori a ménesbirtok sertésNincs fölösleges mozgás. Első vohizlaldájának ügykezelésével, külö- nalban vagyunk. A túlsóknak is van
nösen a téli nagyvágásokkal kap- szemük s ami a fontos: nyitva sykcsolatban hangoztatott vádakat, azt ták tartani.
»V« alakban elágazó töltés alatt
az állítást is megkockáztatva, hogy
építették
ki ezen a szakaszon téli álvitéz Hadi a levágott sertések fellásainkat. A betű egyik szárát honvédolgozásakor fenmaradt, úgynevedek, másikat németek tartják a józett szedelékhust kimérte az alkal- szomszédság,
bajtársi szeretet és
mazottak között és a befolyó pénzt fegyverbarátság elvén . . . Minden esa saját céljaira fordította
volna. hetőségre számítani lehet itt. Éppen
í)p a levélíró szerint természetben ezért megszervezték:
ha segítségre
is meg nem engedett módon része- van szükség — kölcsönösen támogatsítette volna
önmagát a vágóhíd ják egymást. A vörösek nagyszerűen
vezetője a szedelékhusokból, ami- ismerik a mocsaras, bozótos előtereket azután — a panasz szerint — pet. Észrevétlenül tudnak átszivároglakásán
feldolgoztatott
kolbásszá ni a Donon, lapítanak, kúsznak, másznak és közvetlen-közeiből meglepetésés azt értékesítette.
szerűen próbálnak támadni... Persze
végül mégiscsak észreveszik őket és
A szerdai tárgyaláson
Mágori
elhúzzák a nótájukat...
Imre mellé másodrendű vádlottként
A kísérletezést azonban nem hagyDemeter János a birtok kocsisa is ják abba. Két-három napos szünetek
idakerült, mert Mágorinak az előző után ujbó* jönnek. Az óriási veszteségtárgyaláson tett vallomása szerint arány.
az egymástérő sikertelensésx
a vádaskodáshoz az alapot nagy- nem befotvásoíja őket Sohasem szárészt a Demetertől szerzett infor-' mított náluk az emeberélet!
Eligazításnál szakadatlan éberségre
mációk adták.
figyelmeztetik tisztjeink a szolgálatA sértett az elnök kérdéseire elő- balépőket: az őrszemeket, figyelőket
adta, hogy szerződéses
joga volt és készültség tagjait...
két anyakocát és ennek szaporula_
Vigyázzatok!
— parancsolja
tát tartani és a feljelentésben sze- nyomatékosan az éppen ellenőrzést
repelő húsok nem az állami serté- végző U. őrnagy, zászlóalparanesnok.
seknek, hanem tizenkét disznajának Napok óta csöndben vamunk. Az el• lerágásából
származtak.
A névte- ső. majd az átmenet nélküli lehűléslen levélnek
egyébként
minden sel megérkező hó és azt követő csikorgó hideg ugylátszik a vörösöket
adata szemenszedett valótlanság.
megtorpantotta. Az az érzésem azrfiiA védelem által bejelentett tanuk Ban. hogy az éjjel uiból kísérleteznek
kihallgatására került sor ezután.
majd. T>gvetek résen!
Dr. Sipos Gyula főáliatorvos semIgenis!
hangzik a válasz és
mit, sem tud a levélbeli vádakról. mindenki siet a dolgára.
Ennek a gyalogzászlóaljnak a paTóth Sándor, a birtok
főintézője
arról tett tanúvallomást,
hogy a rancsnoka huszártiszt. Félesztendflvel
rágóhidi
üzemvezetést
állandóan ezelőtt önálló hnsz,évszázaddal érke' sllenőrizte és soha a legcsekélyebb zett az arcvonalba. Lóról szállva, avaingosan harcolt huszáraival a vörösök
szabálytalanságokat
sem
tapaszellen. Aztán — saját kérelmére —
talta. Sisák György 29 éves csanád- egyik dunántúli gvalogezredünk zászpalotai hentes, aki alkalmi munkás lóalfparancsnokságával
hízták meg.
volt néhány hétig a vágóhídon, azt Elhatározását igv indokolja:
állitja, hogy a „nemzetes n r " Utasi #
— Mindig sokra becsültem, tartottására minél több szedeléket kellett tam a gvalogságot. A donmenti harprodukálni. Izgalmas
szembesítés cok során közvetlenfii szerzett tapaszsorán a sértett szemébe mondja a talataim azután gvakorlatilag is végtanúnak, hogy állítása
valótlan, kép meggyőztek arról, hogv a nagv
mert
éppen
ellenkező
utasítást háború motorja ma is a gyalogság
Ugv éreztem és érzem: fajtám minden
adott. A tanú szembesítés után is veszélyben, bajban és megpróbáltatásmegmarad vallomása mellett és azt ban kitartó legényeivel együtt kell
megtetézi azzal is, hogy arra i s mta-j élnem, harcolnom és sorsukban esz>
sitást kaptak, hogy jól keygrjók fili

és 50 méter elsőosztályu kolbászbe- rodik egy mély, a töltésen tulvezet®
zászlóaljparancsnok,
lett vásárolt tőle vitéz Hadi. A sér-, futóárokban a
tett Sutyinszky szavahihetőségének' amikor szinte egyszerre hallgatnak
megvilágítására
bejelenti,
hogy et fegyvereink, csak szórványos gyaazért bocsátották el a szolgálatból, logsági puskalövés jelzi az üldözéstFedezékbe huzódunk... Csak mos*
mert tettenérték, amikor az uradaérezzük, milyen hidegből kerültáak
lom tulajdonát képező trágyát el be...
akarta szekerezni.
Három perc sem telik el, ponté*
jelentést ad a századparancsnok.
Este nyolc és kilenc óra közöH
körülbelül harminc-tagu vörös vállal*
kozó csoport jött át csónakokkal *
Donon... ügyesen, észrevétlenül ér*
tek partot... Fehér lepelbe burkolózva közelitetlék meg előretolt táboriőrsünket . . . őrszemünk 70—30 lépé*
távolságból vette észre a támodókat...
Azonnal riasztott, miközben a vörösök futásban igyekeztek megközelíteni és lerohanni táboriőrsünket..,
A bíróság ezután
bizonyitáskiRizonics Sándor őrvezető, táboriegészités cimén elnapolta a főtár- őrsparancsnok szempillantás alatt felgyalást.
mérte a helyzetet... Az aránytag kis
területen, öszeverődött csoportban közeledő ellenség megfékezésére csak
kézigránát alkalmas... Embereit hátraparancsolta, maga
villámgyorsan
egy kézigránáttal a futóárok tetejére
ugrott, megvetette a lábát s a lehető
Mély és tiszteletreméltó a gondolat leggyorsabban hajigálni kezdte kézis a nyomán született szép elhatáro- gránátjait . . .
zás. Orosz gyapjúból, orosz nők álEgyedül vette fel a harcot a bátor
tal kötött kesztyűk, érmelegitftk, szvet- és elszánt őrvezető... A
vörösök
terek bizonyítják: a zászlóalj parancs-! mind őt lőtték...A golyóesőre jellemnoka, a lehetőségekhez képest min- !Jző, hogy az őrvezető lábai alatt eldent megtesz.
húzódó futóárkon visszaigyekvő egyik
A védővonal gondos kiépítése is a honvéd megsebesült, Rizonicsot azonparancsnok előrelátását dicséri. Ahol ban nem fogta a golyó .. csak dobta
csak meg lehetett oldani, fűthető fi- és dobta a kézigránátokat. Mire a gépgyelőkben, meleg ellenállófészkekben puska, golyószóró és nehézpuska beés mindenütt fűtött bunkerekben tel- avatkozott, már lapultak és visszafelé
jesítenek szolgálatot honvédeink.
lopták életüket a vörösök...
Egy
Sziklacsoporthoz érkezünk a Don egész láda kézigránátot dobált a bolpartján... A cári időkben hires bu sik közé az őrvezető, de megtorpancsujáró hely volt ez. Hatvan, nyolc- totta, megforditotta az ellenséget,..
van, sőt százméteres magányos mész- A muszkák ebben az esetben halottkősziklák emelkednek itt a parton... jaik és sebesültjeik hátrahagyásával
Istenfélő szerzetes kezek, végtelen tü- menekültek.. Harcjárőrünk a Donig
relemmel vájták a sziklákba évszáza- üldözte őket
t
dokon át a sziklákat. Minden sziklába
Éjféltájban, rajlámpa mellett f«kápolnát véstek. . 1920 előtt értéke- galmazza meg a zászlóaljparancsnok
sebbnél-értékesebb
ikonok,
arany-, Rizonics Sándor őrvezető fegyvertéezüst-, sőt platina gyertyatartók és nyét és terjeszti soronkivül, szolgálati
más kegyszerekkel diszitett sziklakáuton illetékes helyre...
polnáik között voltak olyanok is, meVégig az arcvonalon virraszt, vilyekben 200—250 ember áhitatos hivő
imádkozhatott, hallgathatott istentisz- gyáz, őrködik a szolgálat...
Csak itt, az árkokban lehet hozzáteletet egyszerre.
Most, a nagy, mindent betakaró fe- vetőleges képet szerezni a Don parthérségben elmosódnak ezek a mészkő- ján kötelességet teljesítő honvéd áldozatáról . . .
sziklák is.
Most géppuskák, golyószórók, neFerenc Gyárfás hadp. őrmester,
hézpuskák és páncéltörők várnak parancsra a sziklák tövén nagyszerűen
kiépitett fészkekben.. Erről a pontról
nagy darab területen lehet megakadályozni minden komolyabb ellenséges
harctevékenységet • • •
Ezen gondolkozunk, ezt a! nagy és
hasznos lehetőséget méregeti a szemünk, amikor géppisztolvok kezdenek
(A Délmagyarország munkatársától)
rövid sorozatokban dolgozni... az el- A szegedi kereskedelmi és iparkamara
lenség! A fegyvereik jellegzetes hang- december 9-én délelőtt 10 órakor véja elárulja, hogv vörösök.
leményező bizottsági ülést tart. Az
— Jól éreztem! — mondja a zász- ülés keretében osztják ki a kereskelóaljparancsnok. _ Nem nvughatnak a delmi és iparügyi miniszter által erre
vörösök. Ugv ballom egyik előretolt az évre adományozott munkásjutalőrsünket támadják főellenállóvonalunk makat. A tárgysorozat ezenkívül a köelőtt...
vetkező:
A lehető teggvorsabB iramban a
L A miniszteri biztos megnyitója
veszélyeztetett hely felé fordul a parancsnok . . . Rohanunk arrafelé, szin- 2 Jelentés a kamara 1942. évi október,
te tüdőnkbehasit a hideg orosz leve- —november havi működéséről. Előadó:
g ő . . . Röptében fagv meg a lehellet... dr. Demény Alajos főtitkár. 3. A keZúzmara képződik "a felhajtott kő- reskedelmi érdekképviseletek újjászervezése a kamara kerületében. Előnpuvgallérunkori.. ,
Még jó kilométernvire
lehetünk, adó: dr. Demény Alajos főtitkár. 4.
amikor kézigránát
robban: égv!... Vásári és piaci helypénzek egységesíkettő!... bárom!... négy!... sok!., tése a visszacsatolt területeken, az
már nem tudjuk számolni.
Ugyanak- ország egyéb területein alacsonyabb
kor egyik géppuskánk is tüzet nyit... helypénzeli felemelése. (K. K. M. 152.879
A mieink teljes erővel árasztják az —1942. II.). Előadó: dr. Cserzy Mihály
aoélesőt a veszélyeztetett előterepre... titkár. 5. Hadbavonult iparosok és keKisvártatva gvérül az ellenséges reskedők iparjogi kérdései. Előadói
t ü z . . . Nem kétséges: a vállalkozók dr. Gyuris István titkár. 6. Az épitőmegkezdték
visszavonulásukat. . A iparosság nyersanyagellátása az 1943.
kézigránátok szakadatlanul
robban- évben. Előadó: dr. Lengyel István senak. A géppuskába uj heveder, a go- gédfogalmazó. 7. Beszámoló a borkelyószöróba uj tár kerül . Ugy hal- reskedelem átállításáról. Előadó: dr.
latszik, mintha csak egy ember haji- Szekeres Ferenc segédfogalmazó. 8. A
gálná a kézigránátokat. .
, kamara 1943. évi költségelőirányzata.
•Mindoet futésközbep rögzíti, mérte- Előadó: dr. Demény Alajos főtitkár,
itali az aOL»* &H>en jobbra kanya-i 9. Eaetleaes indítványok és javaslatok.
A bíróság valamennyi tanút megesketi a vallomásra, majd
Varga
István szegedi hentesmester, mint
szakértő terjesztette elő szakvéleményét, amelyben kifejti, hogy a
sértett által becsatolt kimutatás
adatai nagyjából helytállók, m i g a
terhelő tanuk állításait a szakszerű
számvetés egyáltalán nem valószínűsíti.

Rizonics őrvezető hőstette

Munkásjutalmak kiosztása
a kamara véleményező bizottságának ülésén

Száz szegedi permeket | A
nyaraltatott az idén a Gyer
mekvédő Liga a Balatonon
Szegedre mindössze 50 gyermeket hoztak
Üdülni
(A Délmagyarország
munkatársául) A Nép- és Családvédelem cimü
szocliális folyóirat legújabb száiua
figyelemreméltó cikkben ismerteti
az Országos Gyremekvédő Liga elmúlt nyári működését A 26 legkülönbözőbb jellegű intézetet és intézményt fenntartó és 16 vidéki helyi
bizottsággal
rendelkező
Országos
Gyermekvédő L i g a a mostani idők
szállítási és élelmezési nehézségeinek ellenére is áldozatot és fáradságot nem kimélő munkával bonyolította
le
nyári
munkatervét,
amelynek kapcsán 16.032 gyermek,
illetve fiatalkorú üdültetéséről gondoskodott. A aikkből megállapítható, hogy az elmúlt nyár folyamán
két csoportban Szegeden 50 gyerkek
nyert elhelyezést
Legtöbb
volt a Balatonszabadiban nyaraltatott gyermekek száma. I t t
2610
gyermek élvezte a nyarat, Farkasgyepün 1892, Horányban 1680, Balatonalmádiban 1193. A kimutatásban Szeged
szerepel a
legkisebb
létszámmal.
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Csillagból való szabadulása után
kifosztotta volt rabtársát

Kecskeméten és Kiskunhalason is bűncselekményeket követelt el a volt fegyenc, akit valószínűleg staiáriáiis bíióság elé állítanak

dr.
A

I8! i P! ü IC

u t m u f a t é
(A Délmagyarország
munkatársa- kapott
értesítést
a
kecskeméti S z e g e d i
tói)
Különös tolvajhistória
ügyé- rendőrségtől, hogy Kulcsárt ott elA Somogyi - Könyvtárban
a*
egyetemi könyvtárban vasárnap éa
Most deben vezetett most eredményre a be fogták és letartóztatták.
ünnepnap kivételével könyvtárszolbűnöző
tek óta tartó nyomozás. Még no- rült ki, hogy a notórius
gálat
vember 11-én történt, hogy két rab azóta is egész sori bűncselekményt
A Városi Mdzenm egész évben
szabadult, egyszerre a Csillagbör- követett el. Kecskeméten Nyári Istnyitva.
•
tönből. Az egyik: Kulcsár István ván kocsmájában összeismerkedett
Szolgálatos gyógyszertárak: Apr'
Mikor
28 éves napszámos tizhónapot ült Szelei János földművessel.
Jenő Kossuth Lajos sugarat 59, Nyilopásért, a másik szintén
hasonló fizetésre került h sor, Kulcsár meglassy A. béri. Kiss Lajosné Rómaibűncselekményekért A két kisza- látta, hogy Szelei tele erszényében
körut 22, Salgó Péter béri. Halász
badult rab betért az egyik tisza- százasok húzódnak meg. Az utcán
Klára Mátyás-tér 4, Temesváry Jóés hátulról leütötparti halászcsárdába iddogálni. Bo- utánalopakodott
zsef Klauzál-tér 9.
fojtogatni
Városi Szinház: délután; J ö n a
rozás közben jövendő terveikről be- te, majd torkonfagadva
M i k n l á s , este; D o n n a D i a n a .
szélgettek.
Kulcsár
meglepődve kezdte és az eszméletét vesztett emMozik műsora: Belvárosi Mozi:
elrabolta
a
pénztárcáját,
hallotta társától,
hogy 195 pengő bertől
F r o n t s z i n h á z , ~ Korzó
Mozi:
megtakarított pénze van, amivel Uj amelyben az 6 saját bevallása szeF
é
r
f
i
h
ü
s
é
g
,
Széchenyi
Mozi:
A
életet akar kezdeni. Kulgsárt elfog- rint több, mint 500 pengő volt.
nap hőse.
ta a bűnös pénzszerzés vágya
és
A
nyomozás kiderítette, hogy
mialatt társa kiment a kocsmából Kulcsár a legutóbbi napokban Kis-OOO—
újságot venni, felnyalábolta annak kunhalason Fekete Pál
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTF
gazdálkotélikabátját és táskáját és megug- dót
8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR,
is súlyosan
megkárosította,
rott vele. A táskában a pénzen ki- mert elvállalta, hagy hazahajtja a
—4>O 0 —
vül több fontos iromány ós nyole kecske- és birkanyáját,
azonban
— A jogügyi és a pénzügyi bizottcsomag dohány v o l t A kárvallott Szabadszállásra
érve egy keeskét
volt rab teljesen kifosztva a rend- és egy birkát eladeott, a többit be- ság ülése. A törvényhatósági bizottőrséghez fordult a panaszával, fel- hajtotta egy idegen tanyára és sor- ság jogügyi és pénzügyi bizottsága
jelentésére
azután megindult a nyo- sukra bizta az állatokat- Kulcsárt csütörtökön délben együttes ülést tarA liga
üdültetési
munkájával
tott a városházán dr. Pálfy József
kapcsolatban megemlíti a Nép- és mozás.
a Kecskeméten és
Kiskunhalason polgármester elnökletével. Az egyesiCsaládvédelem cikke, hogy az álbűncselekményekért
a tett bizottság a Dóm-téri telektömb kiA Csillagbörtön irodájában ,szer- elkövetett
lam részéről eddig nyújtott üdülte- zet!; adatok alapján azt gyanítot- kecskeméti ügyészség letartóztatta. sajátítási ügyeivel foglalkozott.
tési támogatáson kivül az Országos ták, hogy Kulcsár alighanem Kecs- Nincs kizárva, hogy Szelei János
— Dinieh ödün halála. Budapestről
Nép- és Családvédelmi Alap is a li- kemétre ment. A feltevés
helyes leütése és kirablása miatt statáriá- jelentik: Dénesfai Dinich Ödón nvugára bizta annak az üdültetési mun- volt. mert a szeuedi rendőrség most lis biróság elé kerül.
í galmazott kormánybiztos, volt ország,
kának lebonyolítását,
amellyel az
j gyűlési képviselő csütörtökön hajnalárvizsujtotta vidékekről 600 sokgyer57 éves korában elhunyt. Dinich
A Détmagyarovsxág
1943. évre sxól ó
naptárát ban
gyermekes
családból
származó
ödön egyik megalapítója volt a maelőfizetőnk teljesen ingyen
kapja, gyar cserkészmozgalomnak s ö rengyermekeket kivánt néhány héten minden
dezte az első magyar filmet; tőM4
át a balatoni fürdőhelyeken elhe- még
a kéxbesitésévt
sem keli fixeini. Afci ax filmjét
játszották is. Főleg külföldi
lyezni. Az ONCsA 50.000 pengőt bonincs hátralékban,
vagy aki de- filmgyáraknak dolgozott. Aktiv sportcsátott e célból a liga rendelkezésé- előfixeiéssei
ember volt. Az első világháhorubau
re. Csanád, Csongrád és Békés me- cembertől
előjixetöink
táborába
lép, ax is 1í kétizben
megsebesült s több vitézségi
gyéből valamint
Szegedről, Hódí érmet szerzett. Az októberi forrndaingyen
kapja
meg
a
Délmagyavovsxág
4943.
mezővásárhelyről
és Makóról 500
• lom előtt kapott elsőizben politikai
évre sxólé
naptárát.
gyermeket nyaraltatott a liga ezen;
. megbízatást: Friedrich István a Csea nyáron. A kijelölésnél elsősorban j
hek elleni politikai propaganda meguti árvizsujtotta családok gyermeszervezését bizta rá, mint a hadügyi
keit vették figyelembe. Az Orszákormány megbízottjára, erről a m©gbizatásáról azonban elvi különbségek
gos Nép- és Családvédelmi
Alap
miatt lemondott. A bolsevizmus idején
szociális gondozóinak, a városi törhalálra Ítélték s csak a kommunista
vényhatóság illetékes ügyosztályai(A Délmagyarország munkatársától) ták a vasrollót, de a belső üvegajtón uralom bukása mentette meg a kivégnak véleménye és a tiszti orvosok
——i N
Ma-g~"""-'nem tudtak behatolni. Megkísérelték zéstől. Egyik megalapítója volt a key István gyü
vizsgálata alapján
Szegedről 100, Szerdán reggel
benyomni az üveget, de ez nem sike- resztény nemzeti pártnak. A miniszmölcskereskedö
elpanaszolta
a
rendHódmezővásárhelyről 81,
Makóról
rült, mert a másfél centiméter vastag terelnökségen, majd a kultuszminisztéőrségen,
hogy
a
Tisza
Lajos-körut
20.
45, Csanádapácáról 21, \ Orosházáról
szám alatti üzlethelyiségeké ismeret- üveglap ellenállott a nyomásnak. Ek- riumban a filmügyek országos előadó33, Földeákról 19, Magyardombegylen tettesek betörtek és onnan 500 kor a közelben levő kőrakásról egy jaként teljesített szolgálatot. 1922-ben
házáról 20, Medgyesbodzásról
21, pengő értékű váltópénzt elvittek. A nagy kocka terméskövet hoztak, meg- ellenzéki
programmal
választották
1 —- •
Békéssámsonról 21, Szentetornyáról Jftiugv I I IC tv II r a i i u ^ i u , —.'
Ráckevén. 1931-ben pártonkívüli
e»
9, Nagyszénásról 10, Pusztaföldvár- rendőrség detektivosztályának Répás-' várták, amikor a villamos az üzletj mként
mandátumot s később'
kezdett nyomozni az ügyben | előtt elhaladt és a villamos okozta zaj- - - - kapott
- ról 8, Kunágotáról 20, Kiskundo- csoportja
és rögtön kapcsolatot vélt találni a 2 ban bezúzták az üvegajtót Az igy tá- csatlakozott a kisgazdapárthoz.
m 1
rozsmáról 18, Sándorfalváról
20, betörés és a két ismeretlen suhanc n m - fmadt
nyíláson behatoltak
az íwiAth©
üzletbe,
^
nyilason
hchatoitat a*
— Megjelent a Szegedi Hid. A szeBékéscsabáról 20. Sövényházáról 18, latozása között, amelyről a rendőrség meg is sebezték magukat az üvegcse- gedi egyetem és tanárképző főiskola
Tápéról 11, Pusztamérgesről 12, Al- előző nap kapott bizalmas értesítést. repekkel, de ez sem gátolta őket ter- falai között uralkodó élénk szellemi
győről 36, Öttömösről 7 gyermeket A személyleírás alapján indultak ke- vük végrehajtásában. A pénztárfiók- életről tanúskodnak azok a sajtóternyaraltatott a liga különböző üdü- resni a ket fiatalembert és még há- ban találtak egy vászonzacskó? telve mékek, amelyeket az egyetemisták, ilromnegyed óra sem telt el a feljelen- váltópénzzel, ezen rögtön megosztoz- letve a főiskolások adnak ki. Csak
lőtelepeken.
tés megtétele óta, amikor az egyik de- tak, de nagy sietségükben nem szá- most számoltunk be az uj köntösben
tektiv a Belvárosi Mozi előtt megpil- molták át a pénzt, hanem az idősebbik megjelentetett főiskolás orgánum, a
lantott egy őgyelgő suhancot, akire a a vászonzacskó értékes tartalmának Sorsforduló tartalmas jegujabb száA Kúria is halálra ítélte személyleirások egyike pontosan rá- felemennyiségét beletöltötte a társa máról, máris itt fekszik asztalunkon a
illett. Igazolásra szólította fel, majd sapkájába. Ezután az üzletben talált Szegedi Egyetemi Ifjúság lapjának, a
a petrőci testvérgyilkos! megmotozta és 174 pengő pénzt talált gyümölcsökkel megtömték zsebeiket és Szegedi Hid-nalc most megjelent denála. Előállította a kapitányságon, megléptek.
cemberi száma. Ez a lap is fejlődéséBudapest, decmeber 3. A K ú r i a ahol minden kerteiés nélkül, az első
A fiatalkorú betörőt kihallgatása nek egyik határkövéhez érkezeti el ezKukavszky János 28 éves
petróci kérdésre beismerte a megszeppent fiu, után őrizetbe vették. Társa szintén zel a számával, amennyiben formában
'akost, aki mult év augüsztusá'oan hogy ő tört be az elmúlt este a körúti még a szerdai nap folyamán kézreke- és tartalomban megszépülve, gazdaMihály nevü testvérbátyját
meg- gyümölcskereskedésbe.
rült: ezt is a Belvárosi Moziban fog- godva került ki a nyomdából Finom
gyilkolta és kirabolta, halálra ÍtélElmondta, hogy a kora esti órákban ta el a detektív, az ötórai előadáson folyóiratpapiron, szines nyomású címte. Kukavszkyt az újvidéki törvéuy- egy fiatalkorú társával együtt, akit a film pergése alatt a sötétben a néző- lappal jelent meg a Szegedi Hid. A'
• szék életfogytiglani
fegyházbünte- meg is nevezett, lesbeálltak a Nagy- térről emelte ki. Megmotozásakor 301 lap vezércikkét dr. F r ö l i c h Pál
egyetemi tanár irta, dr. Banner Játésre ítélte, ezt az
ítéletet már a féle gyümölcskeveskedésnél. Megvár- pengő 50 fillért találtak nála. A
nos, Villy Antal, Nagy Sándor, Molták,
amig
a
tulajdonos
becsukta
az
rendőrségi
kihallgatása
során
6
is
beszegedi
tábla is
halálbüntetésre
üzletét és megfigyeltek, hogy a rollót ismerő vallomást tett és azt is el- nár Sándor. Koczkás Sándor, Szabolváltoztatta. ÍMTT)
|nem lakatolta le Nagy István. A zá- mondta, hogv az üzlethői ellopott alu- csi Gábor, Szalay L. és mások érderás után még egy ideig várniok kel- miniumpengősöket az egyik bankban kes és értékes Írásait találjuk ezenElőfizetőink o a n
let? mert a szomszédságban levő bor- váltották át papírpénzre. A két fiatal- kivül a lapban. A tartalmas számot
bélyüzlet kirakata erősen
világított korú betörő közül az egyik 17. a má- több sikerült fénykép is disziti a SzEI
munkatáborban
Ezért megvárták, amig a borbély is sik pedig alig 15 éves KihnlV'lású'k j igjainak a nyári
mindennap cserélhetnek könyvet
a becsukott. Hét óra után pár perccel,
után mindkettőjük©' átadták a fiatal-jvaló foglalatosságáról. A Szegedi Kid
DÉLM AGYAROttöZAG kölcapnköuv.v amikor az utca elnéptelenedett telhuzkorúak bíróságának
' é r a 50 fillér*

Két fiatalkorú suhanc vakmerő betörése
egy gyiimöicskereskedésbe
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Egy ismeretlen
Juhász Gyula-veis ?

v ~ A t4b,a 18 h« ,iy b<>nba^
»
gyalázásért elitélt kereskedő bünteté— Temesváry Erzsébet halála. KeSok szó esett a társaságban egy U^t. Pintér Zsigmond békéscsabai 45
vesebb van megint egy szinlolttai, a
hires emberről s nyomban mondták éves zsidó vallású kereskedőt a gyulai
régi boldog világ reprezentársa, Tea róla szóló anekdótákat.
törvényszék a fajvédelmi
törvénybe
Alla felkötve, keze összetéve,
m e s v á r y Erzsébet 82 éves korában
— Ezeket a történeteket mintha ütköző vétségért hathónapi fogházra
Már pihen szépen Ábrahám ölébe',
Szatvmazon elköltözött az övéi után.
hallottam volna már másokkal kap- itélte- mert beigazolást nvert. hogy
Nyitott szemében őszi ég derűje,
Legidősebb tagja volt a Teniesvárycsolatban, jegyezte meg Kant. Nem P i n t é r 1 5 é v ó t a v i s z 0 1 3 v , folytatott
Kifáradt testén tépett csukaszürke.
családnak, leánya Imre bácsi hófehéris igenemberek
csodálkozom
rajta, hiszen
hires
olyanok,
mint a e g y keresztény nővel, akit 15 éves koA milliókból egy, kik halni mentek,
(bajuszu, kékszemű t. rendőralkapitánvtemplomtornyok: sok szél iác azok rában ismert meg és egy ideig peszA neve senki, akit eltemetnek.
nak, nővére Józsefnek, Gézának, Imréíraként állott az alkalmazásában. Kékörül is.
Neki nem zengett operák zenéje,
nek, Zsótérné Ilonának. Egyéniségét a
sőbb
a nő férjhez
men közte
és egyideig
megszakadt
a kapcsolat
és a keFinom, bús verset nem sírt el az éjbe.
jóság és az áldozatkészség tette vonBörne meséli:
reskedő között. Utóbb azonban Pintér
Nem
látta
nemes
gótika
csodáit,
zóvá, soha a maga érdekét nem ke— Hogarth olyan művésze yolt a kezdeményezésére felujitották a ri J
Duse mosolyát, mely szebb tájat áhít,
reste, szereplésre nem vágyott, a csaminiatűrnek, hogy a társaságokban szonvt, emiatt azután az. asszonyt ott
Szivarja rossz volt és öröme olcsó,
lád volt mindene. Hogy jól érezze matapasztalt nevetségességeket, illet- is hagyta a férje és elvált tőle. Pintér
gát mindenki, hogy csak derűs arcokat" Most várja már a barna íakoporsó.
len, gfoteszk dolgokat feljegyezte a Zsigmond a biróság előtt tagadta, hogy
Nem is halt hősi, égzengő rohamban,
lásson maga körül s Erzsi nénivel
körmére. Igy ment haza sok apró 1941 október 10-ike, a fajvédelmi törCsak köhögött, nyögött az ágyban
meg legyenek elégedve, hiszen ez az
skiccel, amiket aztán otthon dolgo- vény életbeléptetése után is viszonyt
halkan.
egyetlen boldogsága. A gyerekek pezott ki.
folytatott volna, azt állította, hogy
Csak levegőt kért és vizet, vizet még,
dig jönnek, jönnek, megnőnek, átlépu.
ezen
az időn tul csupán barátság volt
S n©in látta már a bíbor naplementét,
nek rajtunk s csak az érzéseinket, gonMeyerbeer nem szívesen adott köztük. A biróság nem fogadta el ezt
Melv mint dicsőség! áldás, mint az
dolatainkat viszik magukkal. Erzsi
autogramot, egy szép asszony gyűj- a védekezést és a terhelő bizonyítékok
Amen
néni a közszereplést sem kereste, bár
teményéből pedig éppen csak ő alapján hozta meg marasztaló Ítéletét.
Ki tündökölt büszkén, de neki már
élénk szelleme érdeklődve tudott léhiányzott. Tudta, hogy hozzá hiába Ezt az ítéletet a szegedi táblán dr,
nem.
pést tartani az eseményekkel. Amíg
fordul, felkérte hát közbenjárásra Csillag László tanácsve7ető elnökleJUHASZ GYULA
élt a pátriárkái kort elért édesanyjóismerösét. az Opera igazgatóját.
tével Ítélkező tanács a csütörtöki tárja. vele osztotta meg minden szabad— Nehezen fog menni, de meg- gyaláson helybenhagyta
* Kilényi Irmának, a Juhász Gyuideiét, azt is szivesebben a tanván,
próbálom.
la költői emlékek hűséges gyűjtőjémint a türelmetlen, lármás városban,
Meyerbeer most sem állt kőtél— Letartóztatott szappancsempé*s,
nek és őrizőjének küldte Tabéry Géza
- végül egvedfil maradt s olyan ritnek, azonban az igazgató éppen mű- Csütörtökön délelőtt a detektívek tetezt a verset azzal a megjegyzéssel,
kán látogatott be hozzánk, mintha bésort készített s a következő kom- tenértek egv asszonyt, aki a Mikszáth
hogy eddig ő sem ismerte. Tabéry
Kálmán-utcában házisznpnant
kínált
ességet csakis az Őrt álló jegenve- \ Gézának viszont egyszerű postai Ie- münikét küldte szét a lapoknak.
— Vasárnap Haléw operája, a -Indásra kilórkint 7 pengős áron. Ktnyárfás tanva nyújtana. Végtére azok j velezőlapos 1942. IX. hó 10. keltezésHugenották, kerül szinre.
1 hallgatásakor kiderült, hogv Bata Ana fák messzire ellátnak, sok olyasmit
olyasmit' pel dr. Pnppné
Pai
Halász Ilona •halhaReggel még ki sem bujt az ágy- talnénak hívják és Törökkanizsáról
észrevesznek, amit mi, alacsonyan tatlan költőnk egy örök rajongója*
ból, már ott volt Meyerbeer kétség- csempészte a szappant. Árdrágítás véttévelygők, sose tudunk meg. aki küldte mint •ismeretlen* verset.
beesett négy oldalas levele, tele ségén kivül tiltott határátlépésért is
azonban megszerette őket, annak meItt közöljük azzal a megjegyzéssel,
szemrehányással, panasszal.
hogy felelősségre vonják, de addig is sz
sét mondanak elmúlt szép korszakok- bogy eddig sem eredetiben, sem nyomekkora tudatlanságot kellett meg- ügyészség fogházában marad.
ból. Erzsi néni megértette a szarukat, tatásban, bár kerestük, nem akadtunk
érnie.
ezért yolt boldog s ezért emlékszik rá közelebbi nyomára.
_ Kinek nem inge, ne vegye maszeretettel, teljes kegyelettel mindenki,
A dolgot aztán kimagyarázták, g á r a . . . Somogyi Istvánné Tisza LaMadAcsy László
aki ismerte a ritka egyéniségét, derűs
azonban az igazgató egészen érde* jos-körúti sátoros kereskedő csütörtö—oO°—
kedélyét, emberi kicsinységeken felülkes Meverbeer-kézirathoz juttathatta kön délelőtt az utcán egy fiatalembeemelkedő lelkivilágát.
a szépasszonyt
_ Üzenet Oroszországból, Tábori
ren fekete inget látott, amelyben a sar-hi
— A szegedi cserkészek ünnepe * 'társaslapot kapott a Délmagyarország
lját tulajdonára ismert, amelyet pár
magyar cserkészet jubilenmán. A ma- 'a 229/90. számú tábori postáról. A la! nappal ezelőtt loptak el tőle. Rendőri
Kívánc*!
gyar cserkészet 30 éves fennállását — pon szegedi családjukat, rokonaikat,
Ihívott, aki a fiatalembert bekísérte •
a mai időknek megfelelően — ujabb kö- hozzátartozóikat és ismerőkeiket üd! kapitányságra. Itt kiderült, hogy Bán
tclességvállalással ünnepli. Az ünnep- vözlik a Délmagyarország utján: MolSándor 19 éves szegedi napszámos »
ség bevezetését a Kormányzó ur őfő- nár Antal őrvezető, Vőneki István, Hallgassa meq dec. 1 3 - a n dleiott i
gyanúsított, aki tagadta, hogy lopás
méltósága névünnepével kapcsolatban Kiss József, Mészáros Sándor, Mihály
utján került volna hozzá a károsult
a föcserkész végzi rádirt utján az or- Sándor. Muskó János honvédek, Bé_ Mikulás-napja a MANSz-ban. A szerint 28 pengőt érő ing, hanem azt
szág összes cserkészeinek a bevoná- kássy István szakaszvezető, Kókai Já- Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetséállította, hogv azt a Tiszaparton vetséval. Ebbe kapcsolódnak bele a sze- nos, Nagy János, Kiss Lajos, vitéz gének szegedi csoportja bensőséges üngedi cserkészcsapatok is megfelelő ün- Deák István tizedesek. Virág Imre cs nepi összejövetelt rendez Magyaror- te egy ismeretlen fiútól. A nyomozás
nepséggel. Az ünnepség december 5-én, Zsikó József őrvezetök. Mindnyájan szág Kormányzójának névünnepe al- azonban megállapította, hogy az ő fel• szombaton délután
háromnegyed 5 jól vannak, egészségesek'. — A 223/06. kalmából Párisi-körut 41. számú egye- hajtására egy kiskorú fiu lopta azt el,
Órakor kezdődik az Országzászíónál. számú tábori postáról ezt irják hon- sületi helyiségében. Az ünnepi össze- igy Bán Sándort lopásra való felbujtás és orgazdaság cimén az ügyészség
— A Délmagyarországi Nevelők védeink: •A végtelen orosz pusztákról, jövetel műsora a következő: Megnyielőzetes letartóztatásba helyezte.
közgyűlése. A Délmagyarországi Ne- a szovjet paradicsomból*, amelynél tó beszéd, Ünnepi beszéd, elmondja dr.
— Megint becsaptak egy asszonyt
velők Egyesülete ma, "pénteken dél- édes hazánkban a eigányputrik is tisz- Tóth Béla helyettes polgármester, Haa
cigányok, özvegy Sárici
után 6 órakor tartja közgyűlését az tábbak és különbek, üdvözletünket zafias versek, előadja Tóth Ágoston ^ ^kuruzsló
^
n
Viucéné
átokházi
földmüvesasszony
egyetem Baross-utcai épületében; el- küldjük családjainknak és rokonaink- jogszigorló. Műsor után teát szolgál- [pá^szt
t e t t T rendőrségen,"hogy két
noj>: dr. M e s t e r János egyetemi ta- nak, otthon levő bajtársainknak s nak fel. Az ünnepi összejövetelre a
nár, előadást tart dr. S í i t Sándor minddzoknak a honleányoknak, akik tagokat szeretettel elvárja az elnök- cigányasszony állított be hozzá azzal, hogy egy erdélyi cirkusztársulat
egyetemi tanár. A közgyűlés előtt ismeretlenül, de magvaros szeretettel
ség.
tagjai, akik most ütötték fel sátrukat
ugyanott a pedagógiai intézetben vá- gondolnak ránk*. A lapot Kasza Mi— Hamis neveket használtak a tol- a Bokor-iskola meliett Invitálták Sálasztmányi ülés lesz fél 6 órai kezdet- hály tizedes, Sprák József őrvezető,
vaj cigányasszonyok. Megirtuk, hogy ricznét, hogy jöjjön el az esti előadástel.
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Ferenc, írj. Te-, a rendőrség őrizetbe vette Raffai Er-1
x x
s á [ ' i c z r , é a z z a l tért ki a meghívás
T-.
,'°pott
Jorulkozo
vezeteft
a
kemesvárv
József,
Szécsi
Ferenc
honvézsebet
és
Rostás
Rozália
ciganyasszoj
^
kisfia. A két nő
(
e
J
ö
hogy beteg
&
r ék pártol vaj nyomára. Hegyi Sándor- -lek, Sallai Sándor tizedes. Ujszászi 'nyokat, akik tenyérjóslás és biibájosné néhány nappal ezelőtt bejelen- József őrvezető. Takács József tize-1 koás ürügyével a városban és a ta- azonnal vállalkozott rá, hogy meggyótette a rendőrségen, hogy kerék- des és Császár Ferenc irta alá. —Bu- nvavilágban a hiszékeny nők egész so- gyítja. Lepedővel letakartak egy popárját a rajta levő kosárral egyiitt ta József őrvezető a 223/17. számú tá- 'rát csapták be, legtöbbjüket a tetejébe hár vizet és azt mondták, hogy ha az
ismeretién tettes ellopta. A kosár- bori postáról küldött lapján üzeni szü- meg is lopták. Az országos bünügyi színtelen marad, a gyermek meghal,
de ha megszinesedik, akkor meggyóba n két konyharuha és egy törül- leinek, testvéreinek és kecskéstelem nyilvántartó hivataltól most jött meg
gyul. Természetesen a cigány hókuszköző volt. A károsult csütörtökön ismerőseinek, hogv nincs semmi baja, az értesités, amely szerint a felküldött pókuszoknak az lett az
eredménye,
kéri,
hogv
Írjanak
neki
minél
gyakujjlenyomatok
behasonlitásakor
kidedélelőtt Klein Jenő ócskás kirakahogy
a
viz
megszinesedett,
mert egy
tában felismerte a tőle ellopott tö- rabban s külön üdvözli Rózsi Ftelkát. rült, hogy mindketten régi, nolórius óvatlan pillanatban egy hipermangán—
A
1.31/04.
számú
tábori
postáról
írbűnözők
és
mindketten
álnevet
haszrülközőt.
Felfedezését
közölte a
csempésztek a pohárba,
ja Prntitv Sándor örvezPtő: •Szeretet- náltak. Az a vágottorru cigányasz- szemcsét
detektivekkel, akik
kinyomozták,
tel üdvözöljük szüleinket, testvérein- szony, aki Raffai Erzsébetnek mon- amely feloldódott. A •csodát* látó Sáhogy Rácz Gyula 29 éves cigányze- ket, hozzátartozóinkat a messzi orosz dota magát, tulajdonképpen
Csurár ricznét most már könnyű dolog volt a
kuruzsló cigányasszonyoknak rávenni
nész adta el a ruhauemüeket 6 penföldről. Ha valaki nem tudná a ei- Ágnes, aki csalásért, lopásóit és ha
arra, hogy a háznál levő minden péngőért Klein Jenőnek. Rácz Gyulát műnket itt küldjük a tábori számot:
mis névhasználatért már ötször volt zét azonnal adja át nekik, mert .csak
előállították,
azonban kihallgatása- 131/04 és kériük, bosv Írjanak minél
büntetve, Rostás Rozáliának pedig Bakor a leghatározottabban tagadta, többet* A lanof még Budai Benjámin log Lidia az igazi neve, őt eddig nyolc- igy mentheti meg a gyermekét. Mihogy a kerékpárlopáshoz köze len- tizedes. Pamuk Gvörsrv honvéd és Bog- szor Ítélték el az ország különböző bí- kor azután látta, hogy fia nem lett
ne. Azt állította, hogy a törülközőt nár István szakaszvezető irta alá. — róságai lopás és zsarolás miatt. Elő- jobban és az is kiderült, bogy Átokháza környékén bire-bamva sincs ciregy ismeretlen
fiatalembertől vá- A 223/04. számú tábori nosláról Betek életük tisztázása után most a rendőrkusznak, rájött, hogy rászedték és
sárolta 5 pengőért. Tagadása eile Mihály tizedes üzeni Tanéra feleségé- ség mindkettőjüket átadta az ügyész- megtette a feljelentést a rendőrségen^
nére a terhelő gyanuek alapján a i nek. gyermekeinek. szüleinek és test- ségnek.
A nyomozás a kuruzslással szélháügyészségen letartóztatták Rácz Gyu- véreinek. hogy nagvon várja a vi— A fcukorieatolvaj cigányokat le- moskodó cigányasszonyok kézrekeritélát.
szontlátást — A 22.3/24 számú tábori tartóztatta az ügyészség. Rostás Mi- sére megindult.
postáról Konkolv János egyetemi al- hály, Varga Katalin és Kolompár ^
tiszt (Kereszt-utca 25á köszöni meg György cigányokat, akik a tanyavilágü n n e p i istentisztelet
maga és bajtársai nevében, hogv a ban elsötétítés alatt renszeresen lopPéntekesti istentisztelet
a Kormányzó ur őfőméltósága
közötte kodták a gazdák kukoiicakészleteit.
a zsinagógában cbanukka ünnep Délmaffvarország legutóbb
névnapja alkalmából a zsinagógáalkalmából pénteken délután fél 4 üzenetüket. Közli, hogv jót érzik m-i- orgazdájukkal, Zelei Istvánnal együl!
ban deveraber 6.-án, vasárnap délgukat
s
üdvözletüké*
'-'"'dik
családátkísérték az ügyészségre, ahol valaórakor.
előtt 10 órakor.
jaiknak és ismerőseiknek.
mennyiüket letartózt; tták..
Szellemidézés

Katona*

a KivMoiianguersenyre ?
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V i l m o s novellás kötete

A színházi iroda közleményei
HETI MŰSOR:
Pénteken délután: Jön a Mikulás,
ígyermekelöadás).
y
Pénteken este: Donna Diana ftisztríaelftbériet).
Szombaton este: Donna Diana,
Vasárnap délután; Roronkay lányok.
|
Vasárnap este: Luxemburg grófja.
. Hétfőn este: Donna Diana.
—oOo~

j

Ma, péntek este tisztviselői bérletben kerül sziore a szezon egyik legmulatságosabb, de irodalmi értékben
szinvonalat jelentő klasszikus vigjáték, a Donna Diana, Radnóthy Évával
* címszerepben. A kitűnő darab olyan
meglepő sikert aratott az eddigi előadásokon, hogy a nézőterén percenkint zug fel a taps, amely egyformán
szól a nagyszerű darabnak és a ragyogó előadásnak. A Donna
Diana
előadását szombaton este a KormánySó nr őfőméltósága névnapja alkalmából díszelőadásban adja elő a szinház. A darab előtt Szegedi Szabó István Liszt Nándor ünnepi köszöntőjét
szavalja el, majd a zenekar a Himnuszt játsza. Jegyekről mind a két
előadásra ajánlatos előre gandoskodiri.
Ma délután: Jön a Mikulás című
gyermekdarab kerül szinre, mérsékelt
helyárakkal. A gyermekeknek szánt
ajándékokat ma délig fogadja el a
színházi pénztár. Néhány jegy a pénztárnál még kapható.
Vasárnap este a nagy sikert aratott Luxemburg grófja cimn Lehárnagyoperett kerül megismétlésre rendes helyárakkaL
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Boronkay lányok.
A jövő héten, szerdán este a szinlaptól eltérőleg a Denevér helyett
Somlay Júlia, az Uj Magyar Szinház
művésznőjének felléptével a Bolond
Asvayné kerül bemutatóra I. és II.
bemutatóbérletben. A Denevér előadásai technikai okokból egy héttel eltolódnak.
A bérlők figyelmébe. A szinház
igazgatósága felkéri az igen tisztelt
bérlőket, hogy esedékes részleteiket a
színházi irodában befizetni szíveskedjenek.
Kivánsághangverseny a színházban.
December 13-án délelőtt tartja a szegedi szinház első kivánsághangversenyét, amelyet a rádió is közvetít. A
kivánsághangversenyen
fellép Madarász László, a Fővárosi Operettszínház tagja, valamint az egész szegedi
színtársulat A 9. honvédgyalogezred
zenekarát T. Török Emil vezényli. Műsorra kerülnek Lehár Ferenc müveiből közismert gyönyörű melódiák. A
kivánsághangverseny iránt városszerte óriási érdeklődés nyilvánul meg,
ami érthető is, mert mindenki arra törekszik, hogy sebesült honvédeinknek
méltó karácsonyt tudjunk nyújtani. A
színházi pénztár december 6-tól kezd
•e árulja a hangversenyre a jegyeket.
A nagy érdeklődésre való tekintettel
ajánlátos előre gondoskodni jegyekről.

ZE
Píovesan hegedííesf
kedden
Tisza % 7
A fővárosi sajtó Sirio Piovesanról:
» . . . rendkívüli zenei és hegedűs
jelenség?, > . . . a gyönyörű tónusú,
magávalragadó
temperamentum u
játékost a legnagyobb fiatal ólasz
művésznek tartjuk...*
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PÉNTEK.

DECEMBER

a kitűnő szegedi iró legszebb írásai.

BUDAPLM 1.
5.40: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 6.4<h
A Délmagyarország olvasói az alábbi szelvény és 4.— pengő
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemébeküldése ellenében 5'— pengő bolti ár helyett 4"— pengőért
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
Zenekari müvek. 11.10: Nemzetközi
kaphatják meg Sz. Szigethy Vilmos Öszi szántás c. kötetét
vizjelzőszolgálát. 11.15: Szalonötös. 11
óra 40: A magas vérnyomás. Dr. TorMegrendelem Sz. S z i g e t h y I r l l m o s Oszt s z á n t á s
day Árpád orvosi előadása. 12: Hacimü novellás kötetet 5 pengő bolti ár helyett 4 pengő kedvezrangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: Buményes áron.
dapest bonvéd őrzászlóalj zenekara.
Pontos cim :
<
Vezényel Pongrácz Géza. 12.40: Hirek.
1.20: időjelzés, vízállásjelentés. 1.30:
alíiirAs.
Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálata. 2: Szórakoztató zene. Hangfelvétel 2.30: Hirek. 3:
Árfolyamhirek, piaci árak. élelmiszerárak. 3,10: A jótékonycélu állami sorsk i a d á s a .
játék lőnyereményének húzása. Közvetítés a Székesfővárosi Pénzügvigozbiztositasát
kevesebb munkaerővel j gatóság húzási terméből. 3.55: Élő
— uj gondolatok. Dr. Fábián Tstjobban kimunkálhatják.
, irók
|
A városi és községi hatóságok, ván előadása a katolikus irodalom
amelyek hivatalból intézik az élelmi- megújhodásáról. Felolvasás. 4 20: _ lliszergazdálkodás
ügyeit,
ugyancsak rek német, román, szlovák és '• ruszin
használható vezérfonalat nyernek e, nyelven. 4.45: Időjelzés, hirek. 5: HnneGA MENCZ Y—HALÁSZkönyvben, mert a székesfőváros egész! lemez. 515: Franco ma ötvenéves. CsiA kötőit
részletesen kialakult eljárási gyakor-jszár Béla előadása. 5.35: Toronyi
lata biztos utmutatásul szolgálhat szá- S Aranka dalokat énekel. 5.50: Sportéielmiszergazdólkodás
munkra.
közlemények. 6: Német hallgatóinkkézh önyve
A kötött élelmiszergazdáiKodás J nak. Für unsere deutseben Hörer. 0 20:

Bolti á r a :

5'-

I) Szeged uarosi loeida és itopiiidi l-l.
KÖNYVEK

A háborús idők szükségszerű velejárója, a kötött élelmiszergazdálkodás napról-napra jobban érdekli a
hatóságokat és a nagyközönséget. A
rendkívül
szerteágazó
gyakorlatot
most tömören és világosan összefoglalja Gtunénczy—Halász: iA kötött
élelmiszergazdálkodás gyakorlati kézikönyvet cimü müve. Bármily formában, merül fel valamely kötött gazdálkodással kapcsolatos kérdés, a könyv
világos és áttekinthető összeállításánál fogva az érdeklődő pillanatok
alatt megtalálja a jogérvényes helyzet részletes ismertetése mellett a
gyakorlati eljárás módját, a vonatkozó rendeletek számát, valamint a Budapesti Közlöny számát, amelyben a
hivatkózott rendelet napvilágot látott.

gyakorlati kézikönyvét 1942 november I Magyar ének — magyar lélek. Ádám
22-én zárták le, tehát az már a leg-) Jenő, a Zeneművészeti Főiskola tanaujabb rendelkezéseket is közli, de: rának naodalfélórája. 6.50: Hirek. 7
emellett szerzők hónaponkint
ujabb óra 05: Kénytelen házasság. Vígjáték
pótlásokat adnak a könyv vásárlói- egy felvonásban. Irta Moliere. Fordínak, hogy a mű tartós és hiánytalan totta id Szász Károly. Rendező Kigyűjteménye legyen a kötött gazdálko- szely GVula. 7.50: Rádiózenekar. 9:
dás jogszabályainak.
Általános kivizsgálás. Liszt Nándor
A mü dr. Rosta János székesfővá- csevegése. 9.15: Antonio Janigro gorrosi közélelmezési tanácsnok rendkí- donkázik a magyar—olasz müvészesevül érdekes bevezető tanulmányával re keretében. Hangfelvétel. 9.40: Hi527 oldalon taglalja a kötött élelmi- rek. 10.10: Szórakoztató zene. Hangszergazdálkodást és nem jogszabálv- felvétel. 11.10: Háborús dalok. 11.45:
felsorolást ad, hanem minden kérdést Hirek.
a vonatkozó összes jogszabályok egyBTTD AFEPT TT.
befoglalása alapján ismerteti az előz6.40: Borsay Pál zongorázik. 7.05f
mények feltüntetésével.
Gvorsirótanfolyam. Tartja
Szlabey
A könyv ára 15 pengő, megrendel- Géza. 7.35: Veress Károly és fia cihető >A kötött élelmiszergazdálkodás gányzenekara muzsikál a PannóniaA könyv függelékben hozza az ér- ' gyakorlati
kézikönyve?
kiadójánál, szállóból. 8.20: Lorenzo szép napjai.
vényben lévő kormányhatósági kör- I Balogh Zoltán, Budapest, IX.. Lónyay. Kovrigné Mattvók Klára előadása. A'
verseket elmondia Maior Tamás
rendeleleket, amelyek a hivatalos lap- uí®a 37. a.—b. III. 1.
ban meg nem jelentek, a kormányren- mmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
9
9
e l s ö t é t í t é s
a
deletek végrhajtása tárgyában kiadott » _ i i _
_ _
„
budapesti polgármesteri rendeleteket' ] ( ) A
S j j H i
Wirth-fóie KLAPP-FIX
és Budapest Székesfőváros Élelmiszer.
Wrrányssen védett paplrfeleréeitö repróval
aleproleaóbb és lestőlcéleteeebb
jegy-Központjának a 173 körzeti élelBudapesti értéktőzsdezárlaüL Barátmiszerjegy-fiókhoz, valamint a budaságos hangulatban, élénk forgalommal Kapható: W I R T H irodagépüzemnél
pesti kereskedőkhöz, vendéglátó és
Seéohenvt-tér 5. Bídm.
nyitott a tőzsde. Az árak kezdetben
egyéb feldolgozó iparosokhoz — pénem voltak teljesen egységesek, kéSzeged sz. kir. város
kekhez, cukrászokhoz,
vállalatokhoz,
sőbb a kínálat fokozódott, a kereslet
stb. —, azok cukor, zsir, liszt, kenyér,
polgármesterétől
elcsendesedett és a részvények gyenrizs, tej, burgonya, tojás, szappan,
gülő árakon cseréltek gazdát. A tőzs- 5126—1942 k. é. szám.
petróleum és vásárlási könyv ellátási
de gyengébb irányzattal, árveszteséügyeiben, valamint a jegyek, pótjegekkel zárult.
gyek, utalványok, kezelése és elszámagasabb cukorfejadag igénylése
Zürichi devizazárlat. Páris 4.00.
molása tárgyában kiadott rendelkezétárgyában
seit és ismerteti a gyógyintézetek, London 17.35, Newyork 431 —, Brüszszel
69.25,
Milánó
22.65.
Amszterdam
Folyó
hó
második
felében kerülnek
egyéb intézetek és intézmények ellátási ügyeiben bevezetett gyakorlatát is. 229.50, Berlin 172.55, Szófia 5.37 fél. kiosztásra az u j cukorjegyek, 1943
Bukarest 2.37 fél.
év j a n u á r 1-től március hó 31-ig
Gámenczy Béla az ÉlelmiszerjegyA Magyar Nemzeti Bank valutáér tartó érvénnyel.
Központ vezetője és dr. Halász Ár- tc lvamai. Szlovák kor
11 45-11 75.
Felhívom tehát mindazokat, akikpád az Élelmiszerjegy-Központ h ve- lej 1.95—2.05. lira 17.40—17 90. svájci
zetője dr. Rosta János tanácsnok fm.nk 79 00—806. svéd kor 81 70—82 70 nek magasabb enkorfejadagra való
végével
mellett a kezdet kezdetétől fogva ál.A budapesti terménytőzsdén mérsé- igényjogosultsága ez óv
lanak Budapest székesfőváros kötött kelt forgalom mellett az árak válto- lejár s arra mint betegek, továbbra
élelmiszergazdálkodásának élén 6 mint zatlanok.
is reávannak szorulva, hogy igényilyenek, elsősorban hivatottak a sokféCsikásói termenytozsdp2(rr1at. BuZe bejelentő lapjnkat folyó hó 10-ig
le megkötöttség tárgyilagos magya- szilárd. Dec. 126.5, máj. 131 háromnvol- Szeged szab. kir. város
közellátási
rázására és annak a gyakorlatnak te- cad—egynegyed, jul. 132 egynyolcad,
hivatalánál
a lakóhelyük
szerint
szögezésére, amelynek
alkalmazása Tengeri szilárd
Dec. 86 ötnyolcad,
adják
utján az érdékeit vállalatok, kereske- máj. 91.5, jul. 92 hétnyolcad. Rozs szi- illetékes körzetbe feltétlenül
be,
hogy
igy
a
cukorjegy
kiosztádők, iparosok és magánháztartások lárd. Dec. 68.25, máj. 74.5, jul. 76 ötsánál tnár a magasabb
fejadagra
a szabályok betartásával jogaikat ér- nyolcad.
vényesíthetik.
BtW1i"»<'-lIM!IIUI«!,iRf!F» VMI l a m m M M U jogosító jegyeket kaphassák kézbe.
Az igényjogosultság
orvosi (haA vállalatok
minden szükséges
tósági,
OTBA,
OKBA.
OTI,
MABI,
tudnivalót megtalálnak a műben és |
felhasználása folytán azt a szerveze- \
fcMderkikfnDS.
u t D i m - MÁV, posta, O M B I stb.) bizonyítigazolandó.
let, amely tisztviselőik nagymértékű í
g y ó * é S O M W h . sa3**<< U f á g y t t i vánnyal
igétíJíbeVéteWt eradOMktyeaí, egyszere»
.
Szeged, 1942 degemher 3.
sithetik és ugyanekkor az ellátás jobb
tr.ícn 4 .
l
Polgármester,

LEGOi

Hirdetmény

Varsa Mihály

.Sze

osgyor
SP0H

Változások a Szeged csatársorában

•asárnapi NB I. mérkőzés jegyei •Iffrétetl
kedvezménnyel este 6 óráig
a Délmagyarország jegyirodában.

X Az UTC csapata Budapest asztali teniszbajnoki versenyén. Vasárnap, hétfőn és kedden rendezik meg
Budapest bajnoki asztali teniszversenyét. A küzdelemben résztvesznek az
ÚTC versenyzői is, akik inkább a II.
osztályú számokban indulnak,

X A szegedi egyetemisták újvidéki
asztali teniszveresége. Az NB L e »
tályu bajnoki küzdelmek során <
SzEAC asztali teniszcsapata legutóbb
Újvidéken játszott a jóképességü UKOB
ellen és 2:9 arányú vereséget szenve*
dett

A SzVSE máris őszi bajnok
Az idény utolsó NB L osztályú sebb változások nem vá; hatók, a Je"mérkőzését jelentőségének megfelelőén lek legalább is erre engednek követ.nagy érdeklődés Mőzi meg Szegeden keztetni,
és minden összeállítási gondokon túlmenően, derülátó hangulat tapasztat- ~*X Tinin Metzler-veretet kapott A
ható az egész vonalon. Ennek a derű- MASz illetékes bizottsága kijelölte
látásnak megvan a magyarázata, mirt azokat az atlétákat, akik az egyesüahogyan meg volt az oka a Törekvés- leti bajnoki versenyeken a legjobban
től elszenvedett vereségnek. Amikor szerepeltek, illetve a legjobb eredmémagyarázattal akarunk szolgálni, nem nyeket érték el. Azok az atléták, akik
a realitásra alapozunk, hanem a fút- a legjobban szerepeltek, megkapják a
dia libabonára, amely ezúttal a szeged" Metzler-veretet. A névsorban egyetlen
í'ker mellett szól. Ahogyan a Törek- szegedi atléta szerepel; Tima, de őis
vés ellen a Szeged, a Szeged ellen a a kolozsvári egyetem szineit képviDiósgyőr nem'tud mérkőzést nyerni. A selte a küzdelemben. Tima az orszálegutóbbi két találkozón fölényesen gos 100 méteres bajnokság megnyerégyőzött a szegedi csapat; a Femes- sével érdemelte ki az értékes veretet.
•vári-köruton érdekes, változatos küz- Tima — amint ismeretes — 10.9 mádelem után biztosan nyertek a piros- sodperces kitűnő idővel nyerte meg a
fehérek, pedig nagyon akartak a diós- legszebb atlétikai számot.
győriek és jól is futballoztak Hiába
X Evezőedzőt kapnak a szegediek.
a kabala ellen nem lehet nyerni.. A Magyar Evezős Szövetség rendkíRemélni lehet, most is igy lesz, mert vüli közgyűlést tartott, amelyen több
a Szegednek feltétlenül meg keü sze- fontos bejelentés hangzott .el. Bennünrezni a tizedik pontot.
ket, szegedieket különösen az a bejeA Diósgyőr ellen csütörtökön tar- lentés érdekel, bogy a jövőben a
tották utolsó előkészületüket a piros- MESz négy edzőt szerződtet. Az edfehérek. Ezúttal i ; a SzVSE vet ját- zők a vidéki evezőssport fellendítésészottak edzőmérkőzés! a Temesván- ben fognak közreműködni. Természeköruton. A SzVSE ben a séiültek és tesen Szeged is kap edzőt és máris
a betegek ellenére derülátó a hangulat bizni lehet abban, hogy valamikor ora kábclgyáriak ellem mérkőzéssel szágoshirü szegedi evezőssport ismét
kapcsolatban. Ennek megvan az oka. elfoglalja régi helyét a rangsorban.
X December 13: Szeged—Újvidék
hiszen a piros-kékek olyan biztosan
vezetik a táblázatot, hogy első helyű- Magyar Kupamérkőzés Újvidéken. Jeket még abban az esetben sem Iciiet > lentette a Délmagyarország, hogy az
tőlük elvenni, ha történetese^ veresé- x B L o s z t ály őszi idényének béfejeget szenvednek vasárnap Budapesten .
k e jj já{ SJ , an j a Magyar
A SzVSÉ-vel közösen rendezett Kupa legközelebbi fordulóját. A forcsütörtök délutáni edzőmérkőzést a duló terminusát most állapították
Szeged nyerte meg 6:2 (2:1) arányban. meg a szövetségben és ennek az az
A gólokat Kalmár (2), Török (2), Vö- érdekessége, hogy közvetlenül a bajrös] Báló, illetve Bakos (2) rúgták.
noki meccsek lezárása utáni vasárN a g y ágyban fekvő beteg, H a - nap kerülnek sorra a küzdelmek és
r a n - g o z ó pedig sérült, ők ketten te- ezekbe már az NB T. osztályú együthát nem vettek részt az edzésen. A tesek is bekapcsolódnak. Tekintettel
Vasutasból Tihanyi hiányzott.
arra, hogv a Sze.ged még 'benne van<
M a r k o v i c s Szilápd a Szeged a versenyhe, ő is pályára lép és devasárnapi felállítására
vonatkozólag cember 13-án az TTAC-cal, Újvidéken
híj.'lentette, hogy a csatársorban vál- méri ö«sze erejét. Ezen a mérkőzésen
tozások várhatók. Amennyiben Nagy a Szeged revansot vehet a 2:3 arányú
és Harangozó vasárnapig nem jön szegedi bajnoki vereségért.. s
rendbe, a csatársor igy alakul: Báló,
X Kitűnően szerepeltek a szegediek
Kovács II., Kalmár, Vörös, Török.
A Vasutas összeállítása attól függ, és a makóiak a bajai válogató ökölvíhogv a kiállított Sajtos I. és Sebők vó leventeversenyen. A Baján megrendezett válogató ökölvívó leventeversejátszhatnak-e.
»
«
nyen, amelyen a szegedi hadtest képA Szeged—DiMÁVAG NB I. osz- viselői léptek szorítóba, kitűnően szetályú bajnoki mérkőzés Jegyeit Szom- repeltek a szegedi és a makói bokszobat este fi óráig árusítja a Délma- lok. Szereplésük várakozáson felül sikerült és ezzel ismét elindulhat a szeIgyarország jegyirodája.
gedi ökölvivósport azon az uton, ame—oOo—
lyen néhány évvel ezelőtt olyan pompás eredményeket ért el. A szegediek
X Az UTC csütörtöki edzése. Az és a makóiak a következő eredményeujszegedi együttes csütörtökön kiadós ket érték el: könnyűsúly: 1 Rácz (Maedzést tartott a Liga-utcában.
A kó), közéjjsuly: 1. Fodor (Szeged),
Bácsalmáson szereplő csapatot még kisnehézsúly: t. Varga (Szeged), nenem állították össze, erre valószínű- hézsúly: 1. Kotormány (Makó),
iig pénteken kerül sor. Az összetétel Palotás és Széli elfoglaltságától
—oQo—
függ
PO'
X Az SzTK a Topolya ellen a HuNB III. osztály (Alföldi csoport)
nyadi-téren. A kék-fehérek csütörtökön edzést tartottak a Hunyadi-téri 1. Ujszegedi TG 12 10 1. 1 53:14 21
13 7 3 3 29:18 17
sporttelepen, hogy megfelelő felké- 2. Bajai TISE
szültségűk legyen a vasárnapi Topo- 3. Temerini TC 12 7 2 3 2(5:21 1(5
12 7 1 4 18:20 15
lya elleni mérkőzésre, amellyel bezár- 4. Bácska
13 6 2 5 37:29 14
ják az idényt. Annak ellenére, hogy 5. B. MÁV
12 6 l 5 21:15 13
helyzetükön pillanatnyilag nem tud- 6. ZSE
12
nak változtatni győzelem esetén sem, 7. UVAK
3 27:28 13
12
mindent elkövetnek, nogv felzác'tózza- 8. Bezdán
3 24:2(5 13
nak a középcsoporthoz, amely ől nem 9. MAK
12 5
5 28:26 12
sok pont választja eJ őket. Bizni kell 10. MTE
12 4
5 28:33 11
fe csapatban, amely mindig megállotta 11. ZTK
12 2
7 13:28 7}
helyét, amikor ? legkritikusabb hely- 12. Szabadkai SE 12, 2
8 16:30 6 '
zetben v©!+. A csapatösszeállítás fö- 13. Szentesi MAV 12 2
8 14:31 6
12 1
7 11:36 Ö
lött a futtiallsaakoíztájv dönt külőiiö-. 14. Bácsalmás

A P R Ó H I R D E T E S E K
Mindenest hosszabb bi4 "szobás komfortos la-» zonyítvánnyal felveszek
kásobkal. nagy
Ipart Báró Jósika utca 14,
mnkatermekkel. raktá- földszint 2.
rokkal. pincékkel 275
ezer P. Gazdálkodásra Bejárónő
takarításhoz
a másnapi fep alkalmas ul családi hárt délelőttre felvétetik—
3 szobás, előszobás, kü Tisza Lajos körút 91,
számára csali
lön istálló szinek. nagy földszint L
kerttel, köves ufnál 14
ezer P. Eladó szántó
délut&n
földek: 3—3 holdas parcellák', sándorfalvi, alÜGYES RÁDIÓ.
gvői ntnál. Szatvmaz.
Kettőshalom és kübeki;
v e s z fel a
SZERELŐKET
határban n. ölenkint 2
kfedóhhmta?.
P 50 fii!. Tanvás szán- és kifutókat felvesz -•>
tóbirtokok': 8 hold szán- Markovics Szilárd műtó, szöllő tanvával 13 szaki vállalat, Tisza
277
ezer P. 14 hold szántó l.ajos körút 44.
és
legelő
tanvával
18
E l e d é
ezer P. 20 hold szántó, Több éves gyakorlattal
biró pénztárosnő, ki
itázfelhetf, családi gyümölcsös tanvával 45 gépírásban
jártas, naezer P 80 hold szántó
cs bérházak, Ipar- tanyával .ártézi vízzel gyobb helyre elhelyezkedne. »Jó munkaerálf
(elepelf, szálld es holdankint 2000 P. 35 jeligére
a kiadóba.
hold szántó
tanyával,
szántó blrfohoh ártézi vizzel holdankint Gyümölcsfák téli perRókuson,
dohánvgvár- 2500 P 100 hold szántó metezését,
gondozását
nál családi ház 2 la- tanvával holdankint 2 olcsón vállalom. Csonezer
P.
350
hold
szántó
kással. kerttel.
l!.0l»0
ka Antal, Aradi u. 5.
P. Felsővároson: Csa- tanyával, ártézi kuttai
ládi ház 1 és 2 szobás (500.000 P. Szöllő birto- Egy önálló inagyinuiilakással, kerttel 12.501), kok: 2 és fél holdas 12 kás egy kézimunkás és
P.
Felsővárosi villa-j ezer P, 6 holdas épüle- egy kifutó felvétetik.
mosnál 4 szobás csalá-1 tekkel,
felszereléssel Gsóti szabó, Vár u. 7.
di ház kerttel 14.500 P.j vasútnál 65 000 P.
Alsóvárosi állomáshoz j
,. „ , ,
_ . ,
m m - v í K i
közel adómentes magas}
Alkalmi vételek
földszintes, pineés esa.i
HALÓSZOBA
ládi ház 2 szobás, elő- l * l € 2 c r n
t jávor, faragott dísszel
szobás, kertes 16 500 P
elsőrendű kivitel, 5x5
Kálváriánál adómentes E. M. ingatlan irodánál méter
Horthv
M
u.
2.
(Iíulcsaládi ház 2
szobás,
SZMIRNASZÖNYEG
fürdőszobás és 1 szobás turrínlot.VnáP
és egy
lakással, kerttel 25.000
PENZSZEKRENY
P. Rókuson: Emeletes
eladó. Mind kifogástasarokház, ió forgalmú
lan állapotban, Polgái
ffiezeriiztetfel. 5 lakásu. 11
mi 30 000 p. Alsóváro- Szépen bútorozott szosi állomás
közelében ba teljes ellátással ki- Sötétkék orngol gyermagasföldszintes
ház, adó Bocskai ulca A mekkocsi és fehér anió kneSmafízlettel. teke- I. em.
gol gyermekkocsi eladó
riálva. kertfel.
fürdőPetőfi sugárpt 55.
szobáé lakással runrá Különbejáratu utcai bu
vei 42.000 P. Mars tér torozott szoba fürdő- Egy jómenetelü cipészközelében: Bérház
1? szoba azonnalra kiadó. üzlet berendezéssel —
együtt eladó. <Cipész»
?ok**col 3.PW p háriöv Zrínyi u. 5.
jeligére a kiadóba.
45,000 P. Nagyipiaená!
mavasföWcTíntes ház 4"
Kanári madarak
te2 szobás komfortos
nyésztésre eladók. —
• lakSssn*. pincével 50
Ugyanott egv jókarban
ezer P
Tisza Lato«levő férfikerékpár kapkörutnáír
magasföld-, Bejárónő, ki főz is, d. í ható. Báró Jósika u. 25.
szintes ház.
6 szobás e. 11 órától kezdve —
állkomfortos. T
szobás ajánlkozik. Érdeklődni | Üzletberendezés,
garzon lakással, autn- Deák Ferenc u. 24. — i vány és pult eladó —
[ Kornis József. Bocs'kaj
rraraffcval. Tiincével 65 Házmesternél.
ezer P
FöfskoMntjt' Mindenes bejárónőt —
• dómenfes
emeletes azonnalra
felveszek.
eladó;
hörház nerrv komfortos Tisza l.ajos körút 39 Irodai Írógép
lakással 75 000 P Bel- szám Máthé kelmefestő Kölcsev u 10. fdsz. 2.
város legszebb részén: üzletben jelentkezni.
Perzsa, pézsma és csinagv
üzletes bérház '••"•••••"•""••"'"•"••••ww"n« kóbunda keveset haszkomfortos
lakásokkal
nált állapotban eladó.
0000 P hérjöv 200.000 P Jól Főző szakácsnőt ke- Megtekinthető
Bányay
Belvárosi
adómentes resek 15-re. Dr. Treer. s7Üesnél
háromemeletes
bérház Bocskai u. 9.
komfortos
lakásokkal Bejárónő, rendes közel- Eladó egv régi spar11.000 P jöv 200000 P
lakó, felvétetik. Béke hert P 30—. Répás u.
Belváros? hérház 2 8 n 15a. alatt.
23 sz
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Felelős szerkesztő és felelős kiadó:

Berey
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Főmunkatárs:

T e m e s v á p y J ó z s e f
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Aradi-utca 8. — Éjszakai szerkesztőség;
Kálvária-utca 14. — Telelőn (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Nyomatott ABLAKa UVOKpA koi forgógepén Szeged, Kálvána-utca 14
telefon. 10-81 —. Felelős üzemvezető; A b l a k a l e t v á a .

