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— Áttelepítésük meggyorsítását 
kérik a baktói gazdák. Dr. R o s t a 
Lajos országgyűlési képviselő szom-
baton délután 4 órakor Balogh Pé-
ter, a Magyar Élet Pártja rókusi el-
nöke, valamint Sass Sándor körletve-
zetö, M a d a r á s z János th. bizottsá-
gi tag kíséretében meglátogatta a párt 
aignertelepi szervezetét és ezzel kap-
csolatban a Szécsi-féle vendéglőiben 
panasznapot tartott. A népes választ-
mányi ülésen Balogh Péter elnök a 
telep problémáit ismertette, majd han-
goztatta a telep úthálózatának javí-
tását, világitólámpák felszerelésének, 
napkőzi otthon felállításának és több 
kifolyó építésének szükségét. Dr. Ros-
ta Lajos részletesen kitért a telepet 
érintő kérdésekre, majd ismertette a 
hallgatóság előtt az általános gazda-
sági helyzetet. — A képviselő vasár-
nap délelőtt 10 órakor a szentirare-
telepi Polgári Kör választmányi ülé-
sén vett részt. Jani Mihály alelnök 
vezetésével nemcsak a fodor telepiek, 
banem Baktóból és Somogyiteleprő! 
is igen sokan megjelentek. A választ-
mányi ülés általános közellátási kér 
désekkel foglalkozott, ezenkívül a bak 
tői gazdák áttelepítésének nehézségeit 
és lassúságát vitatták meg. Egyetem-
legesen felkérték dr. Rosta Lajos or-
szággyűlési képviselőt, haladéktalanul 
járjon el aziránt, hogy a hatóság a 
már kijelölt házhelyeken az építkezé-
seket azonnal kezdje meg. Dr. Rosta 
Lajos !a felszólalásokra részletesen 
válaszolt, majd a közellátási kérdések 
terén a kormányzat elgondolásalt is-
mertette. 

— Orvosi szakülés. Az Egyetem 
Barátai Egyesületének orvosi szak-
osztálya november 10-én, kedden szak-
ülést tart. Tárgysorozat: Bemutatás: 
I. Nemecskay Tivadar: Méhátfuródás 
abortus befejezése kapcsán. Bél a hü-
velyben (filmbemutatással). 2 Rávnay 
Tamás: Scleroderma. Előadások: í . 
Uubrauszky Viktor és Blazsó Sándor: 
B-vitaminvizsgálatok terhesség és 
szülés kapcsán. 2. Orsó László: A 
bronchographia. 3. Balla Béla: ©Elek-
honea-mikroskop. az orvosi kutatás 
szolgálatában (keskeny hangosfilm-
bemutatással). A szakiilés helye a 
'."^gyógyászati klinika tanterme. Be-
járat a Somogyi-utcai kapu. Kezdete 
délután fél 6 órakor. 

— Dudás Miklós iiajdudorogi püs-
pök látogatása Makón. Makóról jelen-
tik: Dr. Dudás Miklós hajdudorogi gö-
rögkatolikus püspök szombaton dél-
után Makóra érkezett, ahol ünnepiesen 
fogadták. A püspök megérkezése után 
azonnal a templomba hajtatott, ahol 
szentséginiádáson vett részt, majd fő-
pásztori (áldást osztott Esite megje-
lent a makói görögkatolikus egyház 
díszközgyűlésén, ahol beszédet mon-
dott Hangoztatta, hogy a magyar gö-
rögkatolikusság ősi fészkébe jött Ide, 
a Tisza-Maros-szögébe, ahová még 
Ajtony'vezér hozta be keletről azokat 
a papokat, akik ezt a népet megis-
mertették a görögkatolikus vallással. 
A püspök vasárnap ünnepi szentmisét 
pontifikált és hétfőn reggel utazott el 
Makóról. i 

— Zimmer Alajos temetése. Vasár-
nap délután nagy részvét mellett te-
mették el a belvárosi temetőben Zim-
mer Alajost, a tragikus körülmények 
között elhunyt nyugalmazott huszárez-

] i cdest. A temetésen igen nagy szám-
! mai jelentek meg a város polgári és 
katonai társadalmának tagjai. A kivo-
nult tiszti küldöttséget Nyárády Zol-
tán tüzérezredes és Falkay Antal hu-
szárezredes vezette s részt vett a te-
metésen egy katonai diszszakasz és a 
honvédzenekar is. Nagyobb küldött-
séggel jelentek meg az elhunyt egykori 
ezredének, a volt 3-as huszárezrednek 
tagjai, de igen sokan kisérték el utolsó 
útjára Ziinmer ezredest a város pol-
gári társadalmának vezető tényezői, 
tisztelői és barátai is. A végtisztesség 
egyházi szertartását dr. H a l á s z 
Pál belvárosi esperes-plébános, kano-
nok végezte papi asszisztenciával » a 
szertartás végeztével lélekbemarkoló 
szavakkal búcsúztatta az elhunytat, A 
volt 3-as huszárok nevében vitéz dr. 
G á r g y á n Imre mondott búcsúbeszé-
det, majd általános nagy részvét mel-
let helyezték el Zimmer ezredest két 
héttel ezelőtt elhunyt felesége mellett 
levő örök nyugvóhelyén. 1 

— Üzenet Oroszországból. A 223/69. 
számú tábori postáról szerető üdvöz-
letüket küldik a Délmagyarország ut-
ján családjuknak, ismerőseiknek és jó-
barátaiknak a következő honvédek: Sza-
bó Sándor Szentmhálytelekre, Domon-
kos Ferenc, Gyuris Lajos, Szabó Ist-
ván, Rózsa Sándor, Peták Sándor, Lo-
vai Mihály, Nagy István. Zsiros Kál-
mán, Illés János. Ádám János, Gyuris 
János, Lajkó István Kiskundorozsmá-
ra, Sáringer István, Tóth György, Tó-
szegi István, Kocsis János, Fodor Já-
nos Sándorfalvára, Poczó Mihály Új-
szegedre, Sipos András Atokházára, 
Tamás János és Tóth Sándor Király-
halomra. Papp István Csorvára, Rózsa 
István Fekelcszélrc. — A 202/25. szá-
nni tábori postáról irják honvédeink, 

— Elöijárósági ülés 
leiben. Az ipartestület 

az ipartesiü-
elöljárósága 

— Nagysikerű honvédestet tartottak 
Felsővároson. A magyar dal szólalt 
meg vasárnap este a felsővárosi kul-
túrház nagytermében, amely ezalka-
lommal, a katonák hozzátartozóinak 
megsegítésére megmozdult felsővárosi 
társadalom befogadására szűknek bi-
zonyult. Az est ünnepi beszédét L á -
z á r László tanár mondotta. Nagyha-
tású beszédét a hallgatóság nagy taps-
sal jutalmazta. Dr. K ö r t v é l y e s s y 
Albin bevezető szavai után B. Bánki 
Júlia és Csókási Júlia időszerű költe-
ményeket adtak elő, Noel Margit és 
Róvó Mária magyar tánckettőst mu-
tattak be, M. Junker Klára, Szűcs Sán-
dor, Bárány Pál, Márki Júlia, Koiss 
Irén, Csanádi Erzsébet és Vetró Sán-
dorné pedig Gábor Pista cigányzene-
karának kísérete mellett pompás ma-
gyar nótákkal varázsoltak örömet a 
sebesült katonák és a nagyközönség i 
arcára. Egész különös müvé-szi hatást ' 
váltott ki a eBrczeli tangóharmonika- i 
és vokálkvartett. j 

— Kerékpárlolvaj és zsfrdrágHó 
az ügyészségen. A rendőrség bűn-
ügyi osztályán hétfőn délelőtt le-
zárták a Belvárosi Mozi előcsarno-
kában a mult héten elfogott rovott- j 
multa, megrögzött kerékpártolvaj 
Kis József ujabb kerékpárlopási 
ügyében a nyomozást és az iratok-
kal együtt Kis Józsefet átadták az 
ügyészségnek. Hatrendbeli lopás 
büntette cimén indult meg ellene a 
bűnvádi eljárás. — Ugyancsak hét-
főn kisérték át a rendőrségről az 
ügyészségre Bodó Józsefet is, aki-
i t ® megírtuk, hogy az engedély 
nélkül levágott sertést jóval a maxi-
mális áron felül mérte ki ismerő-
seinek. Árdrágító visszaélés bün-
tette cimén folyik ellene az eljárás. 
Az ügyészség mindkét előállítottat 
előzetes letartóztatásba helyezte. 

— Mentők hirei. Az Aigner-telepi 
kocsmában vasárnap délelőtt Terhes 
József Baktó 245. szám alatti földmű- j 
vest fejbeszurták. A mentők a köz- i 
kórházba szállították. — Hétfőn dél-
után 3 órakor Bónyai Mihály szabó-
mester, aki a Petőfi Sándor-sugárut 
66. szám alatt lakik, a Keramitgyár 
előtt leesett a karékpárjáról és bal 
sipcsontját eltörte. A mentők a köz-
kórházba szállították. — Szálka István 
28 éves városi helypénzszedőt hétfőre 
virradó éjjel a műúton egy ismeretlen 
autó elütötte. A sebészeli klinikára 
szállították. 

— Előkerült a romokból gróf Zri-
nyi Miklós hadvezér-költő valószínű 
síremléke — irja a ©Magyar Katona-
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kávéházban minden este 

Gazda Tamás 
kiváló zenekara 

klaszíkus és tánczenét 
szolgáltat. 
Ugyanott a 

haiíszemtfí&ii! 
cigányzenekar 

^játszik. 

november 10-én, kedden este 6 órakor Bethlen Gábor-Kör helyiségében (Ká-
tértja novemberi ülését Az ülés szín- rász-utca 15.) dr. Bartucz Lajos egye 
kelye a testületi székház emeleti ülés- (temi tanár tart előadást ©Majrvar fai 

hogy jól vannak, egészségesek, sokat f u j s ^g , legújabb száma, amelyben ér-
gondolnak haza s meleg szeretettel üd- j dekes és szines beszámolót közöl a 
vözlik családtagjaikat és ismerőseiket. I csáktornyai s_ szentilonai Zrinyi-ün-
A lapot a következők irták alá: Ba-
ráth Mihály őrvezető, Rózsa Mihály 
honvéd. Sziráki Ferenc honvéd, Ba-
kaily István honvéd, Bedö Imre hon-
véd, Nagy István bonvéd, Hankó Sán-
dor őrvezető, Tomalik János honvéd, 
Tasnádi Mihály honvéd, Száraz István 
honvéd, Kerekesi József honvéd. Vas-
tag Ferenc honvéd, Bodor István hon-
véd, Bölcsök József honvéd, Sziráki 
Ferenc I. honvéd, Csikós Imre hon-
véd, Kaczur Gyula tizedes, Bokor Ist-
ván szakaszvezető, Csontos' Sándor 
szakaszvezető, Horváth Sándor sza-
kaszvezető. — A 251/11. számú tábori 
postáról Szabó Mihály honvéd üzeni 
szüleinek Szegedre, hogy jól van, 
egészséges, a pénzt feladta. Szerető 
üdvözletét küldi családjának. ! 

Koszoruroegváltás. A Magyar 
Füszerpaprikakereskedők Szövetkeze-
te Reiter Izsó elhalálozása alkalmá-
ból koszonimegváltás cimén 20 pen-
gőt adott kiadóhivatalunk utján a Vö-
röskereszt szegedi fiókjának. ' 

Bartuc& professzor előadása * 

Bethlen Gábor-Körben. Ma, kedden es-

te háromnegyed 8 órakor az egyetemi 

térnie. •kutatást cimmeL 

ncpségekről. Ezenkívül Rommel ©viz-
vezérkará<-ról és egyéb időszerű ese-
ményekről szóló riportok, hirek, tár-
ca, valamint négy oldalas képes mel-
léklet tarthat számot az érdeklődésre. 

Éleslövészet Baktóban. A szege-
di helyőrség csapatai november 10, 12. 
és 13-án reggel 8 órától délután 5 
óráig terjedő idő alatt a baktói harc-
szerű lőtéren éles tölténnyel lőgya-
korlatot tartanak. Ez alatt az idő Matt 
a szeged—sándorfalvi utat lezárják a 
forgalom élőt 

— Falopás kísérletéért IS napi el-
zárás. Varga Jánosné, Kolompár Ka-
ta 33 éves cigányasszony Kálló Lász-
lóné szegedi asszony éléskamrájából 
fát akart lopni, de tettenérték. Molnár 
egyesbiró 15 napi fogházra itélte a 
peches falolvajt, aki az Ítéletben meg-
nyugodott 

— U j a bb feljelentések As zód i el len. 

Dr. Aszódi László, volt ügyvédjelölt 
ellen, aki az ügyészség fogházában 
várja többrendbeli váltóhamisitási bűn-
ügyének fötárgyalását, a legutóbbi he-
tekben ujabb nyolc feljelentés érkezett 
hasonló bűncselekmények elkövetése 
miatt A rendőrség bünügyi osztálya 
most ezeknek a fel jelen léseknek " 
ügyében is megindította a vizsgálatot 

— Kerékpárlopási ügyben nyomoz 
a rendőrség. A 11586. számú őrszeraes 
rendőr előállított a kapitányságra egy 
fiatalembert, akit igazolásra szólitott 
fel az utcán, mert kerékpárjának sár-
hányója nem volt előírásszerűen fehér-
re festve. A fiatalember nem volt haj-
landó igazolni magát, mire előállítot-
ták. A rendőrségen előadta, hogy ke-
rékpárját több helyről, alkatrészen-
ként szerezte bc és ő állította össze. A 
rendőrségnek az a feltevése, hogy a 
kerékpáralkatrészeket valószínűleg or„ 
gazdáktól vásárolhatta, ezért a tény-
állás tisztázására megindult a nyomo-
zás. 

— Szappan megtakarítására kivá-
lóan alkalmas a Iiaidekker-féle ©Hol-
lót védjegyű terpentines kéztisztító-
por, a százéves gyár kiváló szere, 
ami különösen az erősen beszennye-
zett munkáskezeket tökéletesen tisztá-
ra mossa, e célra tehát jobb, mint a 
szappan. A mai szappanhiány mellett 
egyetlen háztartásban, műhelyben 
irodában sem szabad a Hollópornak 
hiányozni. Csak a fekete ©Ilollövat. 
és a Haidekker névvel valódi. Min-
den üzletben kapható. Kereskedők ré-
szére szállítja: Haidekker Pál Gőz-
szappangyár rt Kaposvár. Ugyanott 
szappanok és mosószerek is megren-
delhetők. ' 59 

— Nyolchónapi börtön sertéslopág-
ért. Bagi István 39 éves hódmezővá-
sárhelyi napszámos augusztus 16-án 
ellopott egy 130 kiló sulyu sertést, 
amelyet mint a vásárhelyi kórház ser-
téshizlalójának biztak a gondjaira. 
Ezenfelül egy tisztviselőtől 28 pengő 
50 fillért vett át azzal az utasítással, 
liogy fizesse be hivatalos helyen, 
azonban a pénzt saját céljaira fordí-
totta. Molnár jgyesbiró most lopás és 
sikkasztás bűntettében mondotta k i 
bűnösnek és összbüntetésül 8 hónapi 
börtönt szabott ki rája. Juhász János 
és Bacsa József napszámosok, akik1 

vettek a lopott sertés húsából, tulaj-
don elleni kihágás cimén fejenkínt 2í)0, 
illetve 100 pengő pénzbüntetést kaptak. 

— Aczél Béla váltóhamisitási ügy® 
a törvényszék előtt. Aczél Béla volt 
szegedi könyv- és lapkiadó többrend-
beli váltóhamisítás bűntettével állott 
hétfőn az Ungváry-tanács előtt. A ta-
nuk egyrésze ellene vallott, másrésze 
azonban vallomásával megerősítette * 
vádlottnak azt a védekezését, hogy fe-
lesége tudtával irta alá az asszony 
nevét a váltókra és Aceél Bélának 
irásos felhatalmazása is volt feleségé-
től arra, hogy az üzleti ügyekben az 
ő nevében is eljárjon. Az izgalmas 
tárgyalás során Aczél Béla válófélben 
levő felesége rosszul lett, úgyhogy ki 
kellett vezetni. A bíróság végül is 
több pontra vonatkozólag bizonyitáski-
egészitést rendelt el és a tárgyalást az 
ujabb tannk megidézése céljából elna-
polta. 


