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Moszkva visszaadja
a szabadságharc zsákmányolt
magyar zászlóit
Berlin, j a n u á r 10. A Berliner,
jelenti

Budapestről,

visszaadja
folyamán

hogy

az

Magyarországnak
zsákmányolt
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'ben a Cselekedetben is a Magyarország
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közötti

baráti

kapcsolatok

és a
jutnak

'kifejezésre. (MTI)

HIREK
— A főispán cs a polgármester budapesti
u l j a . Dr. T u k a t s Sándor l'őispán és dr. P á 1f y József polgármester a pénteken kialakult
tervek szerint a jövő héten, előreláthatólag
csütörtökön Budapestre utazik, hogy löbb városi kérdés ügyében megbeszélést
folytasson
több minisztériumban. A kérdések közölt természetesen első helyen szerepel az árvizproblémák megoldásának
sürgős
szükségessége,
valamint még több a várost közelről érintő
akluális ügy.

A
( ] » A Meteprologittj Intézet jelenti este
I\7
1 C I O 10 órakor. I d ö j ó s 1 a t : Mérsékelt
szél, éjjel a hideg fokozódik, reggel _ főként « »
ország déli részein — köd, esetleg némi havazás.!
A nappali hőmérséklet tovább csökkon.

J a n u á r , a rögzíted adóK
felmondásának
nőnapja
A rögzített jövedelem- 'és vagyonadóalapot január 31-ig lehet felmondani. Ez a felmondás azonban csak akkor szabályszerű, ha az érdekelt adózó jövedelméről és vagyonáról részletes bevallási
ad. A bevallásban az uj adókivetésre vonatkozó
kérelem is előterjeszthető. Az adózó köteles a sa-1
ját, valamiut a vele együtt adózóknak bármily
forrásból származó adóköteles és adómentes jövedelmét és vagyonát részletesen bevallani, metf
ha ilyen részletes bevallást nem csatol a felmondáshoz, a pénzügyi hatóság a kérést tárgyalás
alá sem veszi, bauein végzésben visszautasítja,
A rögzített adóra vonatkozó felmondást február
végéig minden indokolás nélkül vissza
lehet
vouni.

— Herni a n Egyed egyetemi tauár a polgármesternél. Dr. Hermán Egyed premontrei kanonok, a
Horthy
Miklós-tudományegyetem
professzora,
evőeszközük kaphatók
300
pénteken délben első látogatáson jelent uieg dr.
Hungária edényházban
P á l f y József polgármesternél. A polgármester'
Tisza Lajos körút 55.
és a- professzor az ismerkedési látogatáson tol,
(Mihályi fűszerüzlet mellett)
I több az egyetemet és a várost érdeklő kérdést
" beszéltek meg. Dr. Hermán Egyed dr. Erdélyi
László professzor utóda az egyetem bölcsészeti
karán, a művelődéstörténet nyilvános rendes tanára.
házias kosztja minőség.
— Az Osztály sorsjáték búzása. Budapestről
. . .
*
jelentik: Az Osztály sors játék pénteki húzásán a
(A Délmagyarország
munkatársától)
Érde- kővetkező főbb nyereményeket sorsolták ki: 2Ü.W0
E b é d m e n ü P : X*—, P :
1*40.
kes opgazdaügy került pénteken
tárgyalásra pengő nyert: 4317, 10.000 pengőt nyert: 26600 34119,
Csak kihordásra! Horthy M.-u. 8., I. em. Tel.: 27 30.
'dr. Molnár István törvényszéki egyesbíró elölt. 5000 pengőt nvert: 76557, 2000 pengőt nvert: G69S0,
— A Nemzetvédelmi Kereszt igéuyléso. Amiut
Az ősz folyamán Kunerth János 40 éves szege- 1000 pengőt nyert: 74046, 500 pengőt nyert: 39-115
jelentettük, az Országos Nemzetvédelmi Bizottság
40540
42405
44557
47290
S5183,
300
pengőt
nvert:
381
di dobozkészítő és gépkocsiszerelő különböző
989 1891 10573 132-1G 14976 10524 17752 1S789 21018 Uzdóczy-Zadravecz István püspököt nevezte ki a
személyeknek, illetve Túllalatokuak 95 filléres
30942 39717 41279 41280 47292 473S2 52952 53088 szegedi ellenforradalmi osztály élére. A szegedi
zúgforgalaii áron 200—600 literes tételekben 800
cl lenforradalmárok igazolását és nyilvántartását
51981 58861 59116 61806 70651 S7G97.
egy szűkebb helyi bizottság végzi és pedig a Berliter, motálkót adott cl. Később kiderült, hogy
nácsky-badosztály volt tagjaiét Uernácsky Kornél
Kunerth, akinek kezeire többezer liter motulkö
altábornagy, Doiubai Miklós tábornok és vitéz
kezelése volt bízva, lopás útján jutott a 800 liZákány Győző tábornok, a szegedi karhatalom,
lét molalkó birtokába.
Kunerth ellen lopás minden este F á t y o l y J a n c s i és zenekara marsién laktanyai, stb. lefegyverzőit: vitéz Pulykiséri M a g y a r M a g d a dizőz énekszámait.
miatt iudfllt meg az eljárás, míg a 800 liter
tyondy Károly ezredes és dr. Tóth Imre ügyvéd,
motalkő átvevői: Glück Imre 30 éves műszaki Záróra 2 órakor.
Rendes éttermi árak. Isormányfötanácsos, a keresztényszoeialistákét és
iparosokét: Karácsonyi Guidó plébános, a tanteskereskedő, Kiss Sándor 30 éves autóvállalkozó,
tületét vitéz Pakonyi Imre gimnáziumi igazgalö,
Mojzes Sándor 39 éves gyümülöskereskedő, Bi— A porosz szén uj ára. Budapestről jclenlik: a női ellonforradalmárokét Prunkl Júnosné úrnő
schoff Gyula autószerelő os egy nagyvállalat
Az úrkormánybiztos a márkalelár 3 százalékos végzi. Egyéb, a szegedi ellenforradalmi szervezővezetője ellen a szegedi törvényszék orgazdaság felemelése miatt a Németországból behozott szén iek polgári tagjaiét (ABC, tisztviselők, földművemiatt iudult meg az eljárás. Ezt az ügyet tár- és koksz legmagasabb eladási árait újra szabá- sek, társadalmi körök, iparosok, slb.), nemkülönlyozta. A szabályozás alapján Budapesten teleben a szegedi két nemzeti kormány minisztériugyalta pénteken dr. Molnár István törvényszépes kereskedőknél a fütőszéu ára mélermázsán- mainak ellenforradalmi érdemeket szerzeit tagjaiki bíró.
kint 7.15 pengő, a koksz ára 922 pengő, házhoz
nak igazolását és nyilvántartását dr. Bokor Pál
A vádlottak tagadták bűnösségüket. Glück szállitva a szén 7.85, a koksz 9.62 pengő. Buda- ügyvéd (Attila-utca 11., telefon: 24-30.) intézi, aki
Ttnre elmondotta, hogy tulajdonképpen nem vá- pesti kiskereskedőnél lakásra szállitva a szén
ez ügyekben hozzáfordulóknak
felvilágosítással
sárolt a motalkóböl, Kuuerlb őt. felkereste és 8.90 pengő, a koksz 10.67 pengő. Ila a vevő maga szolgál. A bizottság felkéri minden igényjogosulszállitatja cl, az ára 8.50, illetve a koksznál 10.27
tat, hogy ellenforradalmi tevékenységének ügyazt mondotta neki, bogy nem tud-e valakit, aki
pengő. Szabályozta az ál-kormánybiztos, bogy vi- köréhez képest az emiitett helyi bizottsági tagok3 hordó motalkót vesz. ö ekkor az egyik nagy- déken mennyi kereskedői haszon,
fuvarköltség
nál minél előbb jelentkezzenek, bogy a névsor
vállalatot ajánlotta, amely meg is vette a 600 számitható a szén, illetve koksz árához.
sürgősen felterjeszthető legyen. Jelentkezési űrliter motalkót. Nem tudta, bogy Kunerth lo— A községi tanítók közgyűlése Budapesten. lapok a bizottsági tagoknál rendelkezésre állapás útján jutott a motalkóhoz. Kiss Sándor el- Budapestről jelentik: A Községi Tanítók Orszá- nak.
— Áramszünet. A villanytelep közli, hogy fomondotta, bogy 50 liter motalkót vásárolt Kü- gos Egyesülete, miután a belügyminiszter jóvánerthlől, aki azt mondotta, hogy az üzemanyag hagyta alapszabályait, most tartotta Budapesten lyó bó tikén, vasárnap S—12 óra között az"Aigaz ő tulajdonát képezi. Bischöff Gyula, aki 200 az Eötvös-alap székházában első közgyűlését Az ncr- és Gvulapüspöktelepcn nem szolgáltat eneráltalános tisztújítás folyamán a nyugalomba vo- giát.
liter motalkót vett Kunerthtől, hasonlóképpen
uult Bendcfy László, az egyesület alapító elnöke
— Elitéltek" a tolvaj cigányokat. Néhány napvédekezett. Kihallgatták a nagyvállalat vezető- helyébe, vitéz Papp Gyula szföv. igazgatót válasz- pal ezelőtt vakmerő betörés történt
Kisteleken.
jét Is, aki szintén nem tudott arról, hogy a mo- tották meg. Alelnökök: Józsa Rezső (Budapest) Rostás Jánps és Jakab Ferenc sövényházi cigátalkő lopásból ered. Mojzes Sándornak az ügy- és Varga János (Békés). Főtitkár: Albert Lóránt nyok kifosztották Bóna Péterné lakását, ahonnan
ben annyi volt a szerepe, bogy Bischoffnat a (Budapest). Titkárok: Laurentzy Sarolta (Buda- több mázsa zsirt és nihanemüeket vittek cl. Rospest) és Gábos Kálmán (Nagykalász). Pénztáros: tás János és Jakab Péter a betörés után rövide200 liter benzint elfuvarozta. Á törvényszék kiDr. Hermész József (Budapest). Ellenőrök: Kiss sen cscndürkézre kerültek. A betörőket a szegedi
hallgatta Kunerth Jánost is, aki elmondotta, Béla (Budapest) és Bajnok János (Székesfehér- ügyészség fogházába Szállították. Rostás és JaKogy a vádlottak közül Csak Glück sejthette, vár). A közgyűlés meleg szeretettel ünnepelte a kab fölött pénteken ítélkezett dr. Molnár Isthogy a motalkó löpásból ered. Glüeknek ezt lelépő elnököt ós érdemeiért ugy őt, mint dr. ván törvényszéki biró cs a vádlottakat a bizonyímeg is mondta. Több tauu kihallgatása iitán Stollmár Lászlót, a Budapesti Hivatalos Tanító- tás lefolytatása után jogerősen 2—2 hónapi fogtestület elnökét, kinek kartársi támogatását az házbüntetésre ilélte.
a tőrvényszék műszaki szakértőnek a megball- egyesület gyümölcsözően élvezi, elnöki címmel
gatása végett a tárgyalást elnapolta.
disztaggá választotta. Jóleső megelégedéssel fogadta a közgyűlés a fővárosi tanítóság bekapcsolódását a vidéki kartársak anyagi és erkölcsi célnálam értékesítheti. B é l y a g k e r e s k e d é s
jaiért vívandó küzdelembe. Ebből a testvéri késFogadalmi templommal szemben
Vajda Imre szomorúan jelenti, hogy
fogásból értékes eredményeket várhat a vidéki,
T c ! e f o n 39—03
forrón szeretett drága felesége,
különösen a községi tanítóság. Szükségesnek tartja a közgyűlés a vidéki szervezés kiszélesítését,
Vajda Imrénc sz. Dobrotka Ilonka
vármegyei, esetleg helyi szervezetek felállítását,
f. évi január 10. napján 31 éves korában
valamint a tagok szorosabb egybekapcsolására,
elhunyt. Temetése f. hó 12-én, vasárnap
az egyesületi clc.t kimélyitésére, a kari érdekek
Washington, január 10. A Reuter iroda jedélelőtt 10 órakor lesz a cinteremből.
szolgálatára komoly színvonalú egyesületi peda- lenti: A washingtoni finn követ az amerikai VöGyászolják még: Dombovári Ferenc figógiai lap indítását. A lelkes hangulatú közgyű- röskereszt elnökének utján felhívást intézett at
vére, Tarján Ivánné sz. Vajda Rózsi,
lés alatt melegen ünnepelték a vidéki és fővárosi amerikai néphez, Felhívásában azt moudja, bogy
dr. Margttíai Rikárdnó sz. dr. Vajda Jo.
tanítóság együttműködésének első komoly lépését. Finnország éhínség előtt áll. A taknrmúnybiány
Ián, dr. \ ajda Lajos. Dombovári Feroncná
— Felolvasó ülés. A Tömörkény Irodalmi Kör pusztulással fenyegeti az egész mezőgazdasági
sógorai és sógornői, Vajda József és
a MANSz meghívására január 12 én, vasárnap életet. Finnországnak sürgős szüksége volna zsinejé, apósa és anyósa.
délután 5 .órakor a Gazdasági Egyesület Székhá- radékra, bu/ára, lisztre, olajpogácsára, gyapjúra, ruhaneműre és gyógyszerre. zában felolvasó űliSkt tart.
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800 liter iogott mofaikó története
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