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(A Délmagyarórszág munkatársától)
Nemzeti Munkaközpont szegedi szerezetc vasárnap tartotta czévi első
álasztntányl ülését,
amelyen
dr.
o s t a Lajos országgyűlési képviselő
lnökölt A képviselő meleg, szavakkal
köszöntötte a választmány tagjait és
ajtuk keresztül a város egész tnunásságát az uj esztendő küszöbén és
zt a meggyőződését
hangoztatta,
ogv a magyarság történelmi fejlődésének és fennmaradásának legértékesebb biztosi téka a dolgozók tömege.
Kell _ úgymond —, hogy ennek a hatalmas tábornak minden tagját a nemIret élő testéhez való tartozás tudatos
Érzése hassa át és ez adja meg munLáspolitikánk súlypontját, szellemét és
Hököorejct. A munkásság jövőjét szervesen kell beleépíteni a nemzet testéLe a most zajló átállitási folyamat
fuiwlcn fázisába.
— A ma dolgozója olyan alkotó
Wenie a közősségi életnek — mondotta
a továbbiakban a képviselő —, aki
mag.isabbrendü családi, közületi, népi
és nemzeti érdekek szolgálatában csak
egyéniségének teljes megtartása mellett képes totális erőkifejtésre. A továbbiakban hivatkozott a miniszterelWök egyik legutóbbi
kijelentésére,
nmelv szerint >a közösségi szellem
nem jelenti az egyéniség feladásátc.
La a nemesen értelmezett közösség'
(gondolat kapcsolta be a munkásságot
fi nemzet egyetemes célkitűzéseinek
(szolgálatába. A közösségi eszmének
Lz az értelmezése egészen újszerű értékelést biztosit a munkának és a
Wninkásnak egyaránt. A magyar munkásság a nemzet mai élct-balálhareában átérzi a kötelességteljesítés el'őMirendüsegét a 'bérharccal szemben,
nz államnak azonban a mimkásjogok
Wztositását minden téren és minden
rendelkezésre álló eszközzel ki kell
, kényszerítenie.
A nagy tetszéssel fogadott metgálIfypitások után igy folytatta beszédét
jdr. R o s t a Lajos képviselő:
J — A magyar dolgozó készséggel
felismeri a liberális gazdasági rend
snultját, érdemeit és hasznos erőfeszítéseit. A közösségi szellem előnyeit
íizoubnn alkalmazni kívánja és azt
•óhajtja, hogy a kormányzat által képviselt fejlődési elvnek megfelelően uj,
emberségesebb és keresztényibb alapf a fektessék a gazdasági rendet. Elismerjük a termelési tényezők egyen lőfséwnek kereteiben a tőke elsőbbségét, de azt kívánjuk, hogy Magyarországon csak nemzeti töke legyen és ez
teljesítse
kötelességét a nemzettel
Ézemben.
— Uj mnnkástípus ran kialakulótbnn: szebb, jobb, műveltebb és hazafiasabb. Ezért szociálisabb, emberibb
és egyetemesebb értékelést is kell biztositanunk a munkásnak. Munkája
nemzeti vagyont jelent, mely a nemzeti
Élet örök törvényszerűségei szerint
napról-naprn megújuló drága magyar
lélejté alakul át. A munkás munknkész.
sége a tökével harmónikusan együttműködve folyton megújuló magyar
Életlehetőségek forrását nyitja meg.
A szervezet elnökének beszéde után
1K o p a s z József szakmai szervező
titkár, az egyesület alelnöke a legutóbbi országos küldöttközgyűlés határozatait ismertette, majd a munkater•vezetre vonatkozólag tett hasznos indítványokat. Kálmán Mihály a kubi!kos szakcsoport elnöke a január 31-én
Nzcgcdcn tartandó országos kubikos<kongresszus rendezésének ügyéről beszélt. A válaszlmánv több tagjának
'felszólalása után nz ülés véget ért

„.

— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A szegedi rendőrség révkapitánysága jelentése szerint » Tisza vízállása január 4 én reggel 7 órakor —195 em,
hőmérséklete 1 fok. a levegő hőméreéklete _ » fok Celziue volt..
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— Csak' a kijelölt textílnagykereskedöknek kell árukészletüket leltározni
és bejelenteni. A szegedi kereskedelmi
és iparkamara » Textilközponttól nyeri
legújabb értesülései alapján felhívja
az érdekelt textilkereskedők figyelmét,
hogy az 1942 december .31-re elrendelt
textiláru leltározási és bejelentési kötelezettség, kizárólag csak kijelölt textilnagykereskedőkre terjed ki. A ki
nem jelölt textilnagykereskedők és
kiskereskedőknek leltárt és bejelentést tenni nem kell.

A

néptelen falu

(Honvéd haditudósító század) Tul , alább is lövéseket, de semmi sem tor.
Novgorod-Szeverszkij
rommá égett ' ténik. Még akkor sem, amikor benyoházronosain, Jampol irányában külö- mulnak a feketezöld lombok közé. É»
nös meglepetés érte tisztogató csapa-' ez még az üres falunál is különösebb.
tainkat. S. falut az orvlövészek fel- Legfeljebb arról lehetne szó, hogy
gyújtották és aláaknázták, hogy ezzel rossz irányba jöttek és a bandák vais akadályozzák honvédeinket az üldö- lamerre másfelé menekültek. Csak
zésben. Áz itteni csapatok azonban arról lehetne szó, de ezt mindenki kimár teljesen ismerik az orvlövész- zártnak tartja: még sohasem történt
szokásokat és a legjobb védekezést meg, hogy légi felderítésünk tévedett
találták ki az aknamezők ellen. Soha- volna. Nem, az orvlövészek erre húsem abból sz irányból közelitik meg zódtak... Csak talán valami ujabb
a falut, amerről várják őket, hanem fogással próbálkoznak. Mindenki erre
hátulról, vagy oldalról. Így aztán az gondot, amikor majdnem guggolva
aknákkal nem sok eredményt érnek előretörnek a sudár fenyőfák között
el. Legfeljebb annyit, hogy az elfo- Guggolva, mert a fenyők lombja alatt
gott orvlövészekkel szedetik fel. Itt is nagyszerű kilövés kínálkozik és feltéigy történt, S.-ben.
telezhető, hogy valami gondosan rejmegpróbálják
A község megtisztítása után csapa- tett géppuskafészekből
taink erőltetett menetben haladnak végigkaszálni a nesztelenül lépkedő
tovább, hogy beérjék és harcrakény- bakancsokat,,.
szeritsék az előlük fejvesztetten meneDe egyetlen lövés sem esik. Csend
külő bandát. A nap már a látóhatár van. A közeledő este sürü, jószagu
alján vöröslik, amikor kicsi, gyanús csendje, amit azonban valami különös
erdőszéli faluhoz érnek. A nyomorúsá- zsongás zavar, valami halk zsolozsgos vályogviskókat széppé varázsolja mázó* moraj, amely mint roppant vara lenyugvó nap, bíborba öltözteti a júcsapat szállong az erdő felelt,,.
szennyet és a mocskot és rubinként
Az egyik honvéd felhorkan.
csillogtatja az útszélen heverő üveg— Ott! Balra!
darabot...
A lombok között valami fehér vD
— AHjI — villan a századparancslan. Az idegek megfeszülnek, a szenok szeme.
ö is gyanúsnak tallája a nyomasz- mek megvillannak; no, most már lesz
tó csendet, amely kísérteties néma- valami,..
Semmi 1 A csönd éppolyan nyosággal fekszi meg a környéket.
Felderítőket küld ki, nézzenek kö- masztó, mint eddig...
Egyetlen lövés feloldaná a roppant
rül, miért olyan csendes a falu és főleg, honnan várhatnak tüzet, szokás- feszültséget, de lövés még mindig net»
szerint a templomtoronyból-e. vagy va- esik.
lami más rejtett tűzfészekből..,
Kétszáz méternyire sürü bozótos
A felderítők különös és érthetetlen feketélik. A honvédek csatárláncban közelednek feléje és a főhadnagy már.
jelentéssel térnek vissza.
— A falu teljesen üres! — jelentik. tüzet vezényelne, amikor szörnyű si— Még csak egy macskát sem talál- koltás. egy rémülettől emberfelettivé
hangolt női sikoltás hasitja ketté •
tunk . . .
A századparacsnok beleszív kurta- csendet. És mintha csak jeladás lenszáru pipájába, 'aztán magamellé vesz ne, a kővetkező pillanatban megelevenéhány embert é.s géppisztollyal a nedik az erdő és megtelik asszonyi
hóna alatt, elindul, hogy maga is kö- zokogással, gyermekvisitással, disznórülnézzen a gvanus faluban. Félóra röfögéssel és tehénbőgéssel és ámuló
multán aztán ő is eredmény nélkül tér honvédeink ott látják a néptelen falu
vissza. Valóban különös jelenség ez a minden asszonyát, gyermekét és néfalu. Az orvlövészbandák útját mindig hány férfit is és rozzant bútorokat,
égő falvak és feldúlt földek jelzik, itt szekereket, mindent, amit magukkal
minden ház, minden kerítés, hid az tudtak hozni.,.
apró patakon és kut is épségben maAz asszonyok gyermekeiket tartják
radt.
maguk elé, magasan és tágrameredf
— Érthetetlen! _ néz maga elé a szemmel és igy rimánkodnak: ne tőikeménykötésű főhadnagy. — Valami jenek 1
disznóság van emögött. Majd meglátKiderül: az oflvlövészeknek már
játok . . .
nem volt idejük felgyújtani a falut, •
De bármennyire 1s kutatják, nem j honvédek túlságosan a sarkukban voltudják meglelni a »diszóságot». A fa- tak. Azzal rémitették meg hát a lalu veszélytelen és néptelen. Szakasz- kosságot. meneküljön, mert akik utányi őrség hátramarad, a többiek meg- nuk jönnek, azok asszonyt és gyermeindulnak a néhánv kilométernyire kez- ket egyformán elevenen koncolnak fel
dődő erdő felé. Már erősen alkonyo- és elpusztítanak mindent..,
dik, de a főhadnaev bizonyosságot
A homályba boruló égbolt felvillaakar: nem érheti-e az éj folyamán tá- nó csillagjai alatt aztán megnyugodmadás az erdőből...
va és boldogan térnek vissza otthoSzéles vonalban nyomulnak az erdő nukba.
Csizmarek Mátyás haditudósító
felé. Géppuska tüzet várnak, vagy leg-

— Ferenczy Tibor rolt budapesti
főkapitány halála. Budapestről jelentik: Szombaton éjjel 1 órakor a Nádorutca 5. számú ház előtt agyszélhüdés
érte dr. F e r e n c z y Tibor nv. budapesti főkapitányt, országgyűlési képvi.
selöt. A volt főkapitány az utcán meghalt. Ferenczy Tibor vacsora után
szombaton este L a k y Dezső volt miniszter, egyetemi tanárnál volt vendégségben, a Nngvboldogasszonv-utia 6.
szám alatt s onnan egy ismerősének
gépkocsiján tette meg az utat a Széputca és a Kossuth Lajos-utca sarkáig
Innen svalog indult haza a Széchenyintca 11. szám alatt levő lakására, a
Nádor-utca 5. számú ház előtt köhögési
roham vett erőt rajta, összeesett és mire az őrszemcs rendőr kihívta a mentőket, meghalt. Dr. Fcrenczy Tibor
1881-ben született Debrecenben. Pálváját mint joggvakornok a budapesti táblánál kezdte 1904-ben s az első világháború kitörésekor mint királyi ügyész
a debreceni ügyészségen működött, \'égigküzdötte a világháborút s annak befejezése ntán 1920-ban rendőrfőtanácsosi rangban az államrendőrség szolgálatába lépett. Nyolc éven át vezette
a szombathelyi kerületi főkapitányságot és innen nevezték ki 1932-hen budapesti főkapitánnyá. Halála politikai
— Több mint ezer mázsa burgonya I
— Hirtelen halál. Barna József 59
és rendőrségi körökben mély részvétet
érkezett Hódmezővásárhelyre. Hód- j éves napszámost hétfőn reggel somokeltett
1
inezővásárhelyröl jelentik: Dr. S i m- gyilelepi lakásán halva találták. Bark ó Elemér főispán, mint közellá- na József vasárnap este lakótársának
— Földrengés Horvátországban tási kormánybiztos, felterjesztést in- erős vesefájdalmakról panaszkodott,
Zágrábból jelentik: A horvát főváros- tézett a közélelmezési miniszterhez, lehetséges, hogy görcsös roham végban a földrengésjelző készülék igen hogy a központ utján juttasson burgo- zett vele az éjszaka. Az ügyészség inerős földrengést jelzett 280 kilométer- nyát Hódmezővásárhely ellátatlaujai tézkedésére a halál okának megállapíre Zágrábtól, valószínűleg Horvátor- részére. A felterjesztéssel egydejüleg tására az orvostani intézetben felbonszág tengerparti vidékein. A földren- felkérte Simkó Elemér dr. Temesváry colják Barna József holttestét
gést Zágrábban is erősen érezték, de lnir^ országgyűlési képviselőt, hogy a
Belle Fereno a zeneiskolák szösemmiféle ielentfistbb kár nem tör- burgonya kiutalását személyes köztént. •
vetségének
választmányában. A Zene»
benjárással sürgesse. A főispán gon— Stnfáriálts bünügy egy munka- doskodásának és Temcsvárv Imre kép- iskolák Országos Szövetsége vasárnap
szolgálatos meglopósából. Erős Tál viselőnk közbenjárásának meglett az tartolta tisztújító közgyűlését Budamunkaszolgálatos panaszt tett a rend- eredménye. A napokban több, mint pesten. A szövetség választmányának
őrségen, hogv vasárnap este fél 9 és ózer mázsa burgonya érkezett Hódmeháromnegyed 9 óra között a nngvállo- zővásárhelyre, amelyet a kiskereske- lagja lett Szegedről Bclle Ferenc,. *
más előtti járdaszigeten, mialatt a vil- dők utján oszlottak ki az ellátatlanok zeneiskola igazgatója.
lamosra várt. a sötétben ismeretlen között. Minden család kapott annyit,
_ Betörtek a padlásra. Tóth János
tettes elemelte a maga mellé lerakott hogy háztartása szükségletét az ujabb Közcpkikötösor 19. szám alatt lakó
podgyászát, amelyben 140 pengő érté- szállitásig bőven fedezheti és gondos- földműves bejelentette a rendőrségen,
kű férfifehérneinüje volt. A rendőrség kodás történt a különféle intézmények hogy ismeretlen tettes iakásának bea feljelentés alapján megindította
a ellátásáról is. Temesvárv - Imre kép- zárt padlását feltörte és onnan 25Ó
nyomozást Ha elfogják a tolvajt, sta- viselő értesítette Erdrey Béla polgár- pengőt érő füstölt húst, disznósajtot és
táriális bíróság elé kerül, mert elsöté- mestert, hogy további szállítmányok kolbász ellopott. A nyomozás meginvannak utbao.
íités ideie alatt követte el a Inuást.
dult

