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A z itéleíek ellen nincs helye fellebbezésnek 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Több alkalommal irtunk már 

róla. milyen fontos » köznyugalom 

és a lakosság személyi és vagyoni 

biztonságának megóvása szempont-

jából az a szolgálat, amelyet a lég-

oltalmi alakulatoknál a behivottak 

szakszerű irányítás mellett teljesí-

tenek. Éppen, mert ennek a szerve-

zetnek igen nagy a közérdekű je-

lentős'ége, rendkívül fontos az, hogy 

a légoltalmi szolgálatra behivottak 

katonás pontossággal, a legna-

gyobb odaadással és lelkiismeretes-

séggel teljesítsék a rá juk rótt köte-

lességeket Minden legcsekélyebb fe-

gyelemsértés súlyos és helyrehozha-

tatlan bajokat okozhat és veszedelem-

be dönthet egv egész város lakossá-

gát. A légo-szolgálát tulajdonkép-

pen honvédelmi munkateljesítés, 

amelynek minden szándékos, vagy 

akár csak akaratlan megszegése is 

a katonai bíráskodása hatásköre 

alá tartozik. A honvédtörvéuyszék 

a legnagyobb szigorral j á r el a kö-

telességmulasztókkal szemben és az 

ítéletek ellen fellebezésnek nincs 

helye. 

Jóleső elégtétellel ál lapít juk meg, 

hogy Szegeden eddig semmiféle sú-

lyosabb természetű szabálytalanság 

nem fordult elő, a szolgálatra be-

osztottak átérezve a feladat jelentő-

ágét «és a polgártársaik életéért 

reájuk nehezedő felelősséget, dicsé-

retes buzgalommal lát ják el szolgá-

latiakat. Eddig mindössze négy eset-

ben fordult elő enyhébb természetű 

fegyelemsértés. Ezek közül két ügy-

ben december elején hozta nyilvá-

nosságra a honvédtörvényszék a 

meghozott Ítéleteket, mig a másik 

két Ítéletet kedden publikálták el-

rettentő példaképpen. Ezúttal két 

fiatalkorú állott a honvédtörvéuy-

szék előtt, 15 éves ki futóf ia és egy 

17 éves gyári munkás. Mindketten 

a leventekötelezettségből kifolyó-

lag teljesítettek légo-szolgá latot. 

Mint személyes szolgálatra igénybe-

vett személyeket, rendeltetési hely 

elhagj/ásának vétségéért vonta őket 

felelősségre a szegedi honvédtör-

vénytfzék, mert beosztásukból ön-

kényesen távolmaradtak. Fejenként 

15—15 napi fogházra ítélte őket a 

honvfédtörvényszék, az utolsó bünte-

tési napon sötét magán zárkában 

tartással súlyosbítva. A szigorú 

Ítélet például szolgálhat 

R Délmagyarország 1943. évre szóló napiárái 
minden előfizetőnk teljesen ingyen kapja, 
még a kézbesítésért sem kell fizetni• Rki az 
előfizetéssel nincs hátralékban, vagy aki de• 
cemberíöl előfizetőink táborába l é p , az is 
ingyen kapfa meg a Délmagyarország 1943-

évre szótő napiárát. 

á z o y o s o i r t a 

j -Panaszok a Tömörkény-térről 

Tisztelt Szerkesztőség! Karácsony 

előestéje óta sorgalmasan folyik a 

város „legfiatalabb" terének, a Tö-

mörkény-térnek rendezése, aszfalto-

zása. Városrendezési szakértő kö-

rökben azt mondják, hogy ez a kis 

tér lesz Szeged legszebb tere ta-

vasszal, amikor a Szent Erzsébet-

leánygimnázium előtti virágágyak-

ban nyílnak majd a tavasz friss vi-

rágai és a Tisza felől kellemes szel-

lőt hoz a l égáramlás . . . Addig 

azonban a környék lakóinak meg 

kell kissé szenvedniök a Tömör-

ké n y-tér szépségéért. í . 

Karácsony szent estjének napján 

ugyanis a Tömörkény-térre telepi-

tettek négy hatalmas aszfalt-ol-

vasztó kazánt, amelyek estig füs-

töltek és- ontották a kormot a vado-

natúj házak falaira, ablakaira, la-

kásaiba. Nem tudni, milyen pokoli 

ötlettel telepitette az aszfaltozás 

munkálatai t végző budapesti cég 

szegedi végrehajtója pontosan az 

al ig felépült, szép, n j házak ablakai 

alá kazánjait, mikor a Tiszapart 

is rendelkezésére állt volna, vagy 

valamelyik szomszédos beépítetlen 

telek előtt senkit sem sértve, nyu-

godtan füstölöghettek volna a ma-

sinák reggeltől a l konya t i g . . . A 

három színben tarkálló házak 

ugyanis rövidesen valamennyien 

egyszinüek: koromszinüek lesznek. 

A hófehérre festett, u j ablakrámák 

máris olyan fekete-pettyesek, hogy 

siralmas rá.iuk nézni, pedig még 

csak harmadik napja, tart az asz-

faltozási művelet, amely arra hiva-

tott, hogy széppé varázsolja a Ta-

mörkény-teret. 

Ha már a Tömörkény-tér rende-

zéséről yan szó. nem mehetünk el 

szó nélkül a tér közepén éktelenke-

dő villamosáram-átalakitó, közke-

letű szóval: transzformátor mellett. 

Netm hisszük, hogy a villanyüzem 

ne találhatna más, alkalmasabb he-

lyet a transzformátor számára, 

mint a most rendezés alatt álló Tö-

mörkény-tér közepét. A transzfor-

mátor helyére ideálisan szép volna 

egy Szent Erzsébet-szobor felállí-

tása. Nem Csak azért, mert Árpád-

házi Szent Erzsébet szobra a róla 

elnevetett leánygimnáziummal 

szemben igen stílusos lenne, de 

azért ís. mert az iskolába járó nö-

vendékeket reggel, délben figyel-

meztetné a nagy magyar szent kul-

tuszának ápolására ós ébrentartá-

sára. 

Azonkívül itt van a volt Wagner-

fiirdŐ nagyszerű ártézi-forrása. A 

forrás vize jelenleg a Wagner-fürdő 

helj/ére épült u j házak csatornáiba 

ötn'/ik, teljesen kihasználatlanul. 

Nem szabad hagyni, hogy ez az 

egészséges, tiszta viz ilyenformán 

vefcszen kárba, a Szent Erzsébet 

szpborral kapcsolatosan meg lehet-

ne tervezni az ártézikut felállítását 

ÍS. Poétikus elgondolás volna, ha 

a szobor előtt virágágyak közepén 

fakadna fel a forrás, esetleg szökő-

kút alakjában, mintha a nemes szi-

véről tisztelt magyar szent üdítené 

ti szomjas polgárokat friss, egész-

séges, tiszta forrásvízzel . . . 

Ezek a tervek megvalósításra 

várnak s biznnk benne, hogy a vá-

ros vezetősége a Tömörkény-tér 

rendezésével kapcsolatosan nem 

hagyja ki számításaiból ezeket, az 

életrevaló ötleteket. Tisztelettej 

Aláírások-

h i r e k 

Szegedi ut mutató 
A Somogyi. könyvtárban és az 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A városi mnzetim egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza LajoS-körnt 20. 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-n. 
1, Selmeezi Béla Somogyitelep IX. ". 
489, Nagy Gy. örök. k. Hangay Le-
vente dr. Boldogasszony-sogárut 31, 

Zakar S. örök. k. Máthé Mihály Va-
léria-tér 1. 

Városi Színház: A . b o l o n d As-
v a y n é . 

A mozik mfisora: Belvárosi Mozi: 
K a t y t , Korzó Mo*i: S z a k í t a n i 
n e h é z d o l o g , Széchenyi Mozi; 
K e r e s z t n t o n , 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 
8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

— O O ° — • 

— Szombaton kezdj meg működését 
a osengeiei közigazgatási kirendeltség. 
A város hatósága mint ismeretes, 
még a mult évben elhatározta, hogy 
Csengelén is megszervezi az önálló 
hatáskörrel működő közigazgatási ki-
rendeltséget. A kirendeltség épülete 
még a nyár folyamán elkészült s nem-
régen megérkezett a belügyminiszté-
riumból az erre vonatkozó közgyűlési 
határozat jóváhagyása. A polgármes-
ter a csengelei kirendeltség vezetésö-
vei dr. Kelemen Antal aljegyzőt bízta 
meg, aki már el is foglalta hivatalát 
s értesülésünk szerint a kirendeltség 
hivatalosan január 2-án, szombaton 
kezdi meg működését Csengelén. 

— Szatócs ís árulhat rádiót. Buda-
pestről jelentik: A kereskedelemügyi 
miniszter rendeletet adott ki a rádió 
forgalombahozatala tárgyában. A ren-
delet szerint azokban a községekben, 
városokban, ahol elektrotechnikai, mü. 
szaki, optikai vagy ezzel rokoncikk 
árusítására szóló iparjogositvánnyal 
rendelkező személy nincs, rádiókészü-
lékekkel való kereskedésre vegyeske-
reskedői iparigazolvány alapján ve-
gyeskereskedő (szatócs) is kaphat en-
gedélyt. Iía a községben vagy város-
ban később elektrotechnikus, optikus, 
vagy ezzel rokonszakmában dolgozó 
személy rádiókészülékek árusítására 
engedélyt nyer, a szatócs engedélyét 
vissza kell vonni. 

— A kórházbizottság ülése. A tör-
vényhatósági bizottság kórházbizott-
sága kedden délelőtt dr. Pálfy József 
polgármester elnökletével ülést tar-
tott a városházán. A bizottság a köz-
kórház részére szükséges kenyérszál-
lítást adta vállalatba. 

A vagyonváltságföldek haszon-
bére. Budapestről jelentik: A Buda-
pesti Közlöny szerdai száma közli a 
pénzügyminiszter rendeletét, amely 
szerint a haszonbérbeadás utján hasz-
nosított megváltott és vagyon váltság 
földek haszonbére az 1941—42. gaz-
dasági évben szenvedett rendkívüli 
vízkár mértékéhez képest mérséklqn-
dö. 

_ Adományok. Kónya Béla száza-
dos és kiskundorozsmai vadásztársai 
50 pengőt adtak a Vöröskereszt cél-
jaira. — Epstein Hugó 10 pengőt jut-
tatott kiadóhiva'aiunk utián a Vö-
röskeresztnek, 

_ Scultéty Rezső halála. Scultéty 
Rezső, a Szeged-Csongrádi Takarék-
pénztár nyugalmazott igazgatója ked-
den elhunyt. Temetése csütörtökön 
délután fél 3 órakor lesz a belvárosi 
katolikus temető kupolacsarnokából. 
A temetésre különvillarnos megy dél* 
után 2 órakor a Dugouies-térről. — 
Scultéty Rezső ismert és becsült egyé-
nisége volt Szeged társadalmának. De-
rűs kedélye, kedves modora sok bará-
tot szerzett számára. Mint igen j" 
képességű festőt is széles körben is-
merték. Háláiéról mély részvéttel ér 
tesült a tisztelők, barátok köre. 

— Uj lisztárak. A közellátásügyi 
miniszter újra megállapította a buza-
és rozsőrlemények és malmi termékek 
legmagasabb malmi, nagykereskedői 
és fogyasztói árát. A rendelet értel-
mében január 1-től kezdve a fogyasz-
tói árak az ország egész területén 
nem haladhatják meg a következő ára-
kat: búzadaránál kilónkint 86, nullás 
liszteknél 82, egységes búzalisztnél 42, 
egységes rozslisztnél 42, graham liszt-
nél 52 fillér. A közellátási miniszter a 
buza kiőrlési arányáról rendeletet 
adott ki, amely január 1-én lép ha-
tályba. A rendelet értelmében keres-
kedelmi, vegyes és vámőrléssel fog-
lalkozó malom a korábbi rendeletben 
megállapított 90 százalékos kiőrléf 
mellett búzából 26 százalék finomlisz-
tet, búzadarát és nulláslisztet, 26 szá-
zalék egységes kenyérlisztet köteles 
előállítani. (MTI) 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A s««-

eredi rendőrség; révkapitánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása 

december 29-én reggel 7 órakor — 27 

em, hőmérséklete 1 fok, a levegő 

hőmérséklete —1 fok Celzius volt. 

Halálos ítélet Kecskeméten. 
Kecskemétről jelentik: A kecskeméti 
törvényszék rögtönitélő tanácsa De» 
szeta Lajos 20 éves motorszerelősegé-
det, aki az elsötétítés ideje alatt fel-
törte és kifosztotta egy kecskeméti 
ékszerész kirakatát, halálra ítélte. A 
vádlott ittasságával védekezett. A bí-
róság az Ítélethozatal után kegyelmi 
tanáccsá alakult át. (MTI) 

— Tettenért árdrágító. A rendőr-

ség őrizetbe vette Vincze József 6fi 

éves, Makkoserdősor 44. szám alatti 

lakost, mert tettenérték, amikor 3 ki* 

_ 16 kenyeret 9 pengőért kínált jegy nél-

kül eladásra. Árdrágító visszaélés ci-

mén indult ellene eljárás. 

_ Kitemették dr. Gáspár Ignácot. 
A hosszas betegeskedés után elhunyt 
dr. Gáspár Ignác nyugalmazott várcx 
sí tiszti orvos, tb. főorvost keddea 
délben temették el nagy részvét mel-
leit Temetésén nagyszámú barátain 
kivül igen sokan vettek riszt a sze-
gedi orvostársadalom tagjai s képvi-
seltette magát a tiszti főorvosi hiva-
tal is, amelynek dr. Gáspár Ignác év-
tizedeken át volt buzgó és fáradhatat-
lan munkatársa. A gyászszertartást ss 
elhunyt koporsójánál dr. Frenkel Je-
nő végezte s ő mondott utolsó isten-
hozzádot dr. Gáspár Ignácnak. 

_ Kerékpárbalesct. Kedden dél-
után fél 2 órakor a Petőfi Sándor-su-
gárut és a Berlini-körut sarkán E l e k 
Játios magyarkanizsai cipészmester le-
esett a kerékpárjáról és agyrázkódás! 
szenvedett. Súlyos állapotban szállítot-
ták a menlök a kórházba. 

— A világító olaj nj ára. A közel-
látási miniszter a világító olaj legma-
gasabb fogyasztói árát az ország 
egész területén literenkint 56 fillérben 
állapította meg január 1-től kezdve. 

(MTI ) 


