
~ Uj tűzoltók eskütétele a polgár-
mester előtt. Szerdán délelőtt tíz ujon-
üán kinevezett tűzoltó tett esküi dr. 
P á l f y József polgármester élött. Az 
eskümintát dr. 5 k u 11 ó t y István tb. 
aljegyző, polgármesteri titkár olvas-
ta fél. 

— Vitézi és nemzetvédelmi nap 
Szegeden. Csongrád vármegye Vitézi 
Széke szeptember 27-én, vasárnap dél-
élőtt 11 órakor Szegeden a vitézi szék-
ház nagytermében (Kálvin-tér 6) vi-
tézi és nemzetvédelmi .napot tart. A 
Szegeden lakó vitézek és várományo-
sok az értekezleten kötelesek megje-
lenni, a vidéki vitézek és várományo-
sok a járási vitézi hadnagyok vezeté-
sével nagyobbszámo küldöttséggel 
vesznek részt. Az értekezletre meg-
hívtam a vármegye vezetőit is, to-
vábbá a Tűzharcos Szövetség csoport-
ját és a Nemzetvédelmi Kereszteseket, 
hogy a Nemzetvédelmi Szövetségbe tö-
mörült szervezetek a nemzetvédelmi 
munkába minél előbb hathatósan és 
eredményesebben belekapcsolódhassa-
nak. Az értekezlet után bajtársi össze-
jövetel lesz. Székkapííány. 

— Honvéddélután Rókuson. Han-
gulatos. nagysikerű honvéddélutánt 
rendezett a rókusi F.MSzO a honvéd-
kórház könnyebben sebesült katonái 
számára. A hangversenyen a nagyszá-
mú hallgatóság mellett többszáz se-
besölt vett részt. A sebesült katoná-
kat l í á t k a y Endréné EMSzO-zászlö-
anya meleghangú üdvözlőbeszéd kísé-
retében fogadia. A fogadás után ke-
rült sor a műsorszámokra. C z é c z ó 
Dezső és cigányzenekara az EMSzO-in 
dulót játszotta el, majd J á s z s z e n i -
k u t i Márk lelkész mondott lelkes 
megnyitó beszédet. Köszöntötte a se-
besült honvédeket, majd a honvéddél-
után rendezőségének mondott köszö-
netet. A megnyitóbeszéd után szebb-
nél szebb műsorszámok következtek 
Magyar nótákat énekellek nagy siker-
rel: Gyimóthi László, Cstnri Gizike, 
Domaházi Annuska, Bárány Pálné, 
Bárány Pál és Hinck Ferenc. Szava) 
lak: Bárány Pálné és Gállay Gyula a 
közönség őszinte tetszése mellett 
röldváry Sándor nagysikerű begedü-
számokal, Domaházi Annuska pedig 
magyar táncokat mutatott be riagv tet-
szést keltve. A hangulatos, szép mű 
sor K o v á f s Lajos EMSzO-tanácsadó 
záróbeszédével és a Himnusszal ért 
véget. A műsorszámok közötti szünet-
ben a rendezőség cigarettával, süte-
ményekkel és hiisttŐ italokkal vendé-
gelte meg a sebesülteket, akik rendkí-
vül jól érezték magukat a honvéddél-
utánon. A magyar nóták kíséreté! 
C z é c z ó . Dezső és cigányzenekara, a 
zongorakiséretel pedig dr. E n d r f t d i 
Ferenc látta el Konferált K o c s i s 
János lail tűrtük ár. az élvezetes dél-
után rendezéséért pedig T a r t László 
Főtitkárt illeti elismerés. Az elisme-
réssel nem is maradtak adósak a de-
rék honvédek: M á r i a f ö l d i Irtván 
a hadtestállomás és a jelenlevő tiszti 
küldöttség nevében rögtönzött, de szív 
hői fakadó beszéddel mondott köszöne-
tet. A honvédek rnegvendégelésétaez 
5zv. Schmidt Antalné és Slumpf Jó-
zsefné sörrel, özv. Sándor Lajosné 20, 
Kovács Lajos, flátkal Endréné, Ábra-
hám Ferenené, Szentknti Viktörné, Ka-
tánk a Kálmánná és Slumpf Józsefe,é 
10—10. Forgács Tstvánné és Szabó 
Jánosné X Á * Rónay .Tánosné. Sze-
raffin Laura. Takács Józsefné és Do-
maházi Antalné 5—5. Gyöngyösi P* 
roska 10 és Klekner Jezsefné 15 pen-
cővol járulták hozzá 

H@ic.i-eg Fe renc 7 ? é v e s 

A magyar irodalom egyik legrep-
rezentatívabb egyénisége: H e r -
c z e g Ferenc betöltötte 79. életévét. 
HércZeg Ferenc szelleme ma is ép-
pen olyan friss, mint legharcosabb 
éveiben volt. Hírlapi cikkeiben ma 
is ugyanolyan hévvel harcol eszméi 
mellett, mint ahogy az elmúlt hosz-
szu évtizedeken keresztül mindig 
lette. He rezeg Ferenc egyesíti lei-
kében a forró nyár hevét az ősz 
fölényes, érett és mély bölcsességé-
vel. A magyar nemzet szinte cso-
dálattal tekint fel a nyolcvanadik 
évébe lépő ősz Írófejedelemre, akt 
a bölcsesség magaslatán ugy áll 
előttünk, mint a magyar nemzet 
élő lelkiismerete. Herczeg Ferenc 
a kor szavát ugyanúgy megérti 
mint ahogy a mult tiszteletére, a 
hagyományok kötelező erejére fi-
gyelmezteti nemzetét. Szelleme szin-
te aranyhidat jelent a tegnap és a 
ma magyar életének szakadékai fe-
lett és mécsesként világit előre a 
boldogabb magyar holnapba is. Mi. 
szegediek a nyolcvanadik életévébe 
lépő. nagv magyar íróban a DMKE 
elnökét is tisztelhetjük, aki egészen 
a legutóbbi évig részt vett a sze-
gedi DMKE közgyűlésein és nagv 
érdeklődéssel kisérte Szeged szel-
lemi életének fejlődését. 
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— A kereskedötanoncískölában az 
előadások a Csongrádi-sugáruti elemi 
iskolában szeptember 24,-én megkez-
dődnek. Az elmaradt beírások is 
Ugyanott történnek. 375 

_ Tánctanfolyam az ipartestület 
ben október 1-én este 8-kor. Érdek-
lődni: csütörtök, szombat, vasárnau 
8 órakor 376 

— Titokzatos sírokat tártak fci 
Üoinbor határában. Zómbörból jelen-
tik: Zombor határában egy építkezés-
nél sírokra bukkantak a munkások 
Az esetről azonnal értesítették azom 
bori kir. ügyészséget, amely bizottsá-
got küldött ki a helyszínre. A bizott-
ság tagjai: dr. A r a d s z k i Iván he-
lyettes vizsgálóbíró, dr. S Z i r á n y i 
Lás/Jó kir. ügyész, dr. D u n s z t Fe-
renc megyei tiszti Orvos és dr. B o d a 
FilmOs rendőrségi fogalmazó ejtették 
meg a vizsgálatot, amelynek eredmé-
nye most Vált ismeretessé. A bizottság 
megállapította, hogy az építkezések 
során eddig 30 siri tártak fel, ame-
lyek mintegy 500 méter hosszúságban 
szabályosan fekszenek egymás mellett, 
A sírokban a csontokon kiviil semmi" 
sem találtak, amiből következtetéseket 
vonhatott volna le a bizottság. Jel-
lemző, hogy még ruhadarabokat, gom-
bokat, vagv más efélét sem találtak a 
sírokban, sem pedig famaradványo-
kaf, amibőt arra lehet következtetni, 
hogy a halottakat ruhátlanul és ko-
porsó nélkül temették el. Orvosszak-
érfői véleménv szerint a bolttestek 80 
—100 éve feküdhetnek a sírokban. Fe1-
nStt férfiak csontjain kivül női és 

'gyermekcsontokat is találtak. Tekin-
tettel arra, hogy — mint előbb meg-
említettük — a sírokban semmi olyan 
tárgyat nem találtak, amely megköny-
nyitené a vizsgálatot, nem lehetet! 
megállapítani pontosan, hogy a két-
ségtelenül alkalmi temető halottai 
mikor és miiven körülmények között 
haltak meg Valószínűnek látszik, hogy 
vagy az 1848-as szabadságharc, vagy 
pedig valamely járvány áldozatairól 
van szó. 

- SZEPTEMBER VÉGÉN., . 
Még nyílnak a völgyben a kerti vi-
rágok, még zöldéi a nyárfa az ab-
lak előtt — mondja a költő s arra 
emlékezik, hogy közeledik a tél, el-
hull a virág s eliramlik az élet . . . 
Talán azóta sem volt mifelénk ilyen 
gyönyörű, hosszú ősz, amióta hal-
hatatlan Petőfink ezeket a zengő 
sorokat leirta. Aranyló ősz vesz 
körül bennünket és ha felhők gyü-
lekeznek is felettünk, hamar elfut 
a zápor és bíborvörösen, tékozló 
ragyogással ismét kisüt a nap . . . 
Ez az ősz valóban olyan, mint a 
hűtlen kedves, aki nem akar a 
télre, az elcsöndesült természetre 
gondolni, hamar eldobja az özvegyi 
fátyolt és az örök nyár virágaival 
ékesíti homlokát. Könnyei is csak 
elfutó, mosolyba csillanó pillanat-
könnyek, hamar vigasztalást lel a 
csalóka fényben, napsugárban... 
És mégis, mégis elfut a csalóka 
nyár, bármennyire is kapaszkodunk 
utána s bárhogy is tartanánk vísz-
sza, legszívesebben örökre. Vala-
hol már hó takarja el a bérci te-
tőt és legkésőbb hat hét múlva be-
kopogtat a tél sok gondjával, apró 
örömeivel és szentséges Karácso-
nyának édes békéjével... 

— Belezuhant a kocsijavító aknába 
Szerdára virradó éjjel a közúti villa-
mos remizében Kántor Krisztina 42 
éves kocsitakáritónö munka közben a 
kocsijavító aknába zuhant és bal lá-
bát eltörte. A mentők a közkórházba 
szállították. 

— Kénsavval leöntötte magát. Mól. 
nár László Maros-utca 39. szám alatti 
lakos szerdán délelőtt króm-kénsavval 
leöntötte magát. Balarcát, mellkasa 
felsőrészét a kénsav összeégette. A 
mentők súlyos állapotban szállították 
a bőrgyógyászati klinikára. 

í) F. 1 M A b Y A R O R S f .A 0 * 
Csütörtök, 1942. Szeptember 54. « 

— A rendőrség elrendelte egy or. 
vosi kezelés ncikíii elhalt csecsemő 
felboneobísát. Csiszár Julianna g hó-
napos csecsemő szeptember 22-én ól-
hunyt. A rendőrség megállapította, 
hogy orvosi kezelés nélkül napokon át 
betegeskedett a gyermek, ezért ugy 
látja, hogy a szülőket gondatlanság 
terheli. A rendőrség a halál okának 
felderítésére elrendelte a csecsemő-
holttest törvényszéki boncolását. 

— Burgonyadrágitéscrt kethónapj 
fogház. N a g y Antalné kisteleki asz 
szony május 10-én az oltott rózsabur-
gonyát 24 fillér helyett 35 fillérért 
árusította a szegedi piacon. Árdrágító 
visszaélés vétsége címén Ujváry Ist-
ván egyesbiró szerdán kélhónapi fog-
házra és 200 pengő pénzbüntetésre 
ítélte, egyben elrendelte az öt mázsa 
burgonya elkobzását, vagy értékének 
behajtását. Az ügyész súlyosbításért 
fellebbezett. 

— Elfogták a határon átszökött 
két szappanzugárusb Farkas Ferenc 
szegedi építési vállalkozó felhívta a 
rendőrség figyelmét, hogy két gyanú-
san viselkedő egyén, egy férfi és egv 
nő szappant kínál eladásra kilónkint 
1.0 pengőért. A detektívek a megadott 
személyleírás alapján órákon belfií 
előállították a rendörségre a két zug-
árust. Kiderült, hogy a férfit Alexyus 

Í
Szmiljának, a nőt pedig Radivoj Cso-
rna Báriának hívják, szanádi lakosok 

}és mindketten a Bánságból szöktek á? 
gazzal a szándékkal, hogy a magukká? 
hozott 13 kiló szappant Szegeden el-
adják. Kihallgatásuk után mindkettő-
jüket átkísérték az ügyészségre, áhoi 
letartóztatták őket. Engedély nélküli 
határátlépésért és árdrágító visszaélés 
címén indul meg ellenük az eljárás. 

SPORT 

A sors csapásától összetört sziwel jeléntjük, ho-gy a leg-

gyöngédebb férj, szerető apa, a szüleit imádó gyermek,, odaadó 

testvér, rokon és jóbarát, 

d r . R e i f n e r L é s s S é 
.18 eves korában, harmonikusan boldog házaséletének negyedik évé-
ben váratlanul elhunyt. Kérjük jöbarátainkat, szenteljenek drága 
halottunk emlékének csöndes részvéttel egy meleg könnyet. 
Dr. Reifzer LásZlóné, sz. pollák Kató felesége, Reitzer György kis-
fia. Reitzer Zsigmond és felsége, szülei, Gergely Miklós és fele 
sége Reitzer Alice: testvérei Polláli Alfréd, apósa, Gergely Jfldü 
kishaja. — Részvétlátogatások mellőzését kértük. 
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\ Szeged vezetősége v sszaáiíitofta 

a tavalyi helyárakat 

Nagy sikerral folyik a tagtoborzás — A piros-f«Hér«k uj 
budapesti képviselője Vass István 

T a k ó András, a Szeged ügyvezető 
elnöke beszámolt a vezetőségnek bu-
dapesti útja eredményéről. A nagy 
érdeklődéssel várt beszámoló kereté-
ben az ügyvezető-elnök bejelentette, 
hogy F i a l a Antal lemondott az egye-
sület budapesti képviseletéről és utó-
da V a s s István mérnök lett. Vass 
István szegedi sportember, aki már 
régen a leglelkesebb szurkolója a 
Szegednek, Az ügyvezető-elnök buda-
pesti tartózkodása alatt meglátogatta 
K i s t és D ó r á t . Kis az Újpest el-
len már feltétlenül játszani fog, Dóra 
sérülése egyelőre még nem gyógyult. 

A vezetőség azután a mérkőzésén 
helyárára vonatkozólag tartott meg-
beszélést és Takó András indítványá-
ra leszállította a helyárakat, a le-
szállított árak a legközelebbi mérkő-
zésen életbe lépnek. Az uj helyárak 
pontosan megegyeznek a tavalyival, 
ami mintegy 20 százalékos csökken-
tést jeleut. I ia ehhez hozzávesszük 
még azt, hogy a jegyeket a Délma-
gyarország elővételi kedvezménnyel 
árusítja, akkor az árleszállítás körül-
belül 30 százalékos. A vezetőség ezt 
a lépést a közönség iránti hálából 
tette meg és azért is, mert Kalmárt 
sikerül minden ellenszolgáltatás nél-
kül az egyesületbe visszahívni. Kal-
márnak ez a sportszerű gesztusa, 
hogy most, amikor legnagyobb szük-
ség van rá, segítségére siet csapatá-
nak, megkiméli attól az egyesületet 
hogy uj középcsatárról kelljen gondos-
kodnia és nagyobb kiadásba keverje 
ma,gát. 

örömmel jelentette az ügyvezető 
elnök, hogy 

á tagtoborzás sikeresen fo-
lyik és sok uj tagja van mi* 

az egyesületnek. 

Tekintettel a nagy érdeklődésre, » 
Szeged vezetősége ezúttal is felhívja 
az érdeklődőket, hogy az egyesületbe 
való belépésüket telefonon (18-04) is 
bejelenthetik. Ebben az esetben a be-
lépési nyilatkozatot lakására kézbesi-
tik. Akinek nincs telefonja, levelező-
lapon, a Szeged elnökségének ciinezví 
(Vitéz-u. 11) kérheti a belépést. 

Bejelentette még az %yvezetö 
elnök azt Is, hogy csütörtökön dél-
előtt küldöttség megy dr. T u k a t ! 
Sándor főispánhoz és dr. Pálfy Jó-
zsef polgármesterhez a vigalmi adc 
elengedése miatt. 
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Csütörtökön délután 
az UTC-vei játszik 

a Szolnok ellen készülő Szeged 
A Szolnok elleni bajnoki mérkőzés-

re készülő Szeged szerdán nem tartott 
erőnléti edzést Pataki Sándor vidék: 
utja miatt, csütörtökön délután 5 óra-
kor azonban kétkapus edzésre kerül 
sor a Temesvári-köruton. Az edzőmér-
kőzésen az UTC lesz a piros-fehérek 
ellenfele. Pénteken Mevezetö-eóaésU 
tartanak a piros-fehérek, majd für-
dőbe mennek. Az Újvidék ellen meg-
sérült Lakat állapota örvendetesen 
javul. A futballista kijelentette, hogy 
vasárnap okvetlen játszani akar a 
Szolnok ellen. 

A Szeged sportbizottsága csütörtök 
este S órakor ülést tart a Baross-étte-
remben lévő fdubhelyiségJbcn és ősz-
szcáíiilja « Szolnok elleni csapatot 

(amélyet már Kalmár Gvéfígy fvg * 
kőzépcsatár posztról imflyitaaii 


