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Viléz nagybányai Horthy Hiklósnó mondja:

Szeged se. Rfr. vdfifS
polgármesterétől

„Felelj! Megfetted-e Tc ís kötelességedet a ha— Csapi k püspök jól sikerölt tnüteten esett át. Budapesttől jelentik:
záért?... Feleljen erre a kérdésre mindenki becsülete
Dr. C s a p i U. Gyula veszpremi püspök
ax Ipari n ö v é n y e k k i t e l n i
kél hónappal ezelőtt megbetegedett és és lelkiismerete szerint. Nem szavakkal, ne az együtttermesztése tlgyékan
3r. ö t v ö s Ervin belgyógyász, háziorvosa megállapította, hogy hetegsege érzés hangoztatásával, hanem némán: cselekedetekkel
Figyelmeztetem a
gazdakazönaévcsekőbántalmak
miatt
keletkezett.
get, hogy mindazon
gazdák, akik
Cselekedjünk, adjunk! Országos gyűjtés a honvédKarácsonykor a püspök rosszabbul
iparnövények termesztésére vannak
erezte magát, magas láz lépett fel, családokért január 17—február 7.
kötelezve, annak termelésére száninire háziorvosa tanácsára Veszprémtóföldjüknek jobbik részét jelöljék
ből budapesti lakására
szállítottak,
— Helybenhagyta a tábla m csalás- kL A termelésre kijelölt földet gonahol Herzog és Illés professzorok bű- „ K ö z é p e u r ó p á r ó i "
vonásával konzíliumot tartottak és
jelent meg H o d z s a Milán könyve, ért elitélt lóalkusz büntetését. Bakó dosan készítsék elő (hogy az elveMirgős műtéti beavatkozást javasoltak.
kapjon.
amely néhány hónappal ezelőtt Ang- János 48 éves csanyteleki lóalkusz a tett mag jó magágyut
Ezután a beteg püspököt a Fasor-szaliában látott napvilágot. Ezt a ta- műit év augusztusában 1340 pengőért Minthogy Szeged területére a nap*
natóriumba szállították, ahol most
nulmányt, amely íede ráció gondoiu- lovat vett Kerekes Mihály csanyteleki ra forgó kötelező
termesztése vaní
tavai foglalkozik, most Szentkirályi gazdától. Három hét múlva a lovat előírva, annak termesztésének sikepénteken dr. Babics Antal egyetemi
József, Teleki Intézeti tanár bírál- elcserélte Gubisi János lovával, úgymagántanár megoperálta. A műtét kita, aki a múltban a newvorki ma- hogy Gubisi a cserén felül még 1U0 réhez elengedhetetlenül fontos keltűnően sikerült és a veszprémi püsgyar könyvtár vezetője vott. A bí- pengőt is fizetett Bakónak. A cserél lék az őszi mélyszántás, tehát olyan
pök már a javulás utján van. Orvosai
rálat szerint a könyvnek jelentősé- Gubisi csak azzal a feltétellel volt talajba vessük a napraforgót, ami
azonban egyelőre a látogatók fogadóget kölcsönöz nemcsak Hodzsa sze- hajtandó megcsinálni, ha Bakó Írás- őszi mélyszántást kapott. Tavasszal
sat még nem engedélyezték.
mélye, hanem az a körülmény is, ban szavatol a ló egészségéért Bakó mihelyt a talajra rá lehet menni
Kinevezések és előléptetések »
hogy Hodzsa az utóbbi időben el- erre is hajlandó volt, a ló azonban a simitozzunk — ahol a
talaj azt
s/egedi rendőrségen. A keddi hivatahidegedett korábbi cseh fegyvertár- szavatosság ellenére 8 nap múlva megmegkívánja —, majd
vetésig
•
los lap a -körvetkező szegedi vonatkosuitól és ma a 'szeparatista* szlo- döglött. Gubisi erre a megállapodás
zásu rendőri kinevezéseket és előlépvák álláspontot képviseli az angol értelmében követelte vissza a lovát szükség szerint fogasoljuuk.
tetéseket közli: dr. Kátay Lajos rendemigrációban.
Hodzsa
érdekesen és a 100 pengőt, annyival is inkább,
A napraforgót a tavaszi kalászoőrkapitány rendörtanácsossá, Magyar
vallja be, hogy miért nem sikerült mert az állalorvosi megállapítás szesok és répa után kell vetni, tehát
Károly c. főfelügyelő valóságos főfela csehek és tótok közt harmóniát rint a ló már hosszabb ideje gyógyítügyelővé, Bácsy Zoltán hivatali fővalamivel -a
teremteni, anii azután a két nép cl- hatatlan betegségben szenvedett. Bakó Tjóval
™ 1 aa "kukorica
^ " ' ' V 8és
liszt irodnigaz&atóvá. Bérczv Antal
bidegedéséhez vezetett? A cseh sem pénzt, sem a lovat nem akarta burgonya előtt. T ermeszete-eu azt
hivatali segédtiszt pedig hivatali tiszt-, centralisták korlátlan
mohóságuk- visszaadni, mire Gubisi beperelte a ajuapraforgót, amit a kukorica szalé tépett elő. Bordy László és Görgéban csakis azokat a tótokat juttat- lóalkuszt és ezt a pert meg is nyerte., &ély növényként vetüuk el, azt is a
nvi István rendőrfelügvelő-gyakornoták álláshoz, akik a centralizmus
Ezután csalás cimén feljelentette Bakó (kukorica elvetése előtt jóval keli
kokat felügyelőkké nevezték kL, Tóth
hívei voltak. Ellene voltak továbbá
a k i t a sze ed
« i törvényszék a elvetni
H. István detektivfelügyetői rimet és
a csehek a katolikus tót középiskojelleget kapott. Bépás József detektív
lák felállításának. Végül érdekesen
a VITT. fizetési osztályból a JX.-be,
nyilatkozik Hodzsa a magyar—roG\ólay László, Szalav Tmre és Boros
mán viszony fejlődéséről s a ma- mint 500 pengő pénzbüntetésre és 3 , ° E - ' ű y f a j t a k a t 5 , > _ € 0 c m - ® kesoi
János detektívek a XT.-brtl a X.-be,
gyarok javára megállapítja, hogy évi hivatalvesztésre Ítélte azzal az > m a ® M fajtákat 69—70 em. sortávolPapp Gvnls? detektivpyakornok pedig
az 1937-iki tárgyalások lojális me- indokolással, hogy Bakónak, mint ló-• s a K r a cetjük ós kikelés után 40—50
a X1T. fizetési osztályból a XT. fizederben folytak.
hoz értő embernek tudnia kellett ró-.itm„ iletve 50—60 cm.-re egyeljük
tési osztályba detektiwé nevezték kf.
tartott
Fellebbezés
'a, hogyis,a beteg.
ló, amelyet
három folytán
bélig j ki.
V kinevezések' cs előléptetések álta—0O0—
lános örömet keltettek a rendörségen,
Fészkes vetésnél a sor- és
nö— Pénzbüntetésre változtatta « kedden tárgyalta az ügyet a szegedi
nhol a személyi előmenetelben a lelkl- tábla n csirkédrágitó bofaasszony bün- tábla Currv-tanácsa és az elsőfokú vénytávolság
korai fajtáknál 55,
r
i mcrelrs kötelességteljesítés és fel- tetését. Dr. lljvári István, a szegedi bíróság Ítéletét 'helybenhagyva, azt késői fajtáknál 65 em. körül lehet
sőbb megelégedésre végzett mnnka törvényszék uzsorabirája egyhavi fog- jogerőre emelte.
Vetés előtt feltétlenül végezzünk
megérdemelt jutalmsB látják. Különö- házra és háromévi hivatalvesztésre
próbaosiráztatást és a esiráztatási
sen sokan keresték fel jókívánságaik- ítélte özvegy Kádár Imréné Pintér
eredménynek megfelelően vescük ©J
kal a kedd délelőtt folyamán dr. Ká- Annát 70 éves szegedi asszonyt, aki
a m a g o t A vetőmag szükséglet a
tay Lajos rendőrtanáesost és Magyar csirkét árusított a maximális árat
Károlv főfelügyelőt, akinek közérdekű meghaladó áron és nem volt
csírázás! képességtől, a növény eorpiaci
Budapesti értóktozedezárlaf. Szi- és tőtávolságtól és a mag hektolimunkássága és megnyerő, uri egyéni- árusítási engedélye sem. Az Ítéletben
sége a város közönségének széles kö- a bíróság 5 évre eltiltotta a vádlottat lárd irányzaftal nyitott a keddi tőzs- ter súlyától fiigg. Katasztrális holreiben őszinte rokonszenvet és osztat- a baromfiárusitástól. Az Ítéletet a de. A vezető értékek egész soránál feldonkint általában 4—10 kg. magra
rsn közbecsülést Táltott k i
tábla most megváltoztatta és a fog- függesztették az üzleti forgalmat, mert
van szükség.
házbüntetés helyett 200 pengő pénzA zsirellntás nehézségeire
valé
_ Megállapították a közúti bld ön- büntetést szabott ki a baromfidrági- az első kötések a magas pénzajániatok
gyilkosának személyazonosságát Ked- tóra.
következtében a napi legmagasabb tekintettel figyelmeztetem a gaz*
di számunkban beszámoltunk róla,
— Szentes csereüzletei. Megírta a árakon jöttek létre. A tőzsdeidő ké- daközöuséget, hogy mindazon gazhogv hétfőn délután 6 óra tájt a közDélmagyarország,
hogy az egyik sőbbi folyamán a helyzet kissé meg- dák, akik ipari növények termeszöli hídról egv ismeretlen fiatal nő I®
nincsenek
kötelezve, —kukorierdélyi
városka,
Dés
sertésekért fát enyhült és egyes értékekben némi áru j tésére
uvoww
wi
- ugrott és a hidpillér jégtörőjén halálajánlott
fel
Szentesnek
és
miután
cavetéseiket
feltétlenül
szegéi yczra zúzta magát. Híradásunk nyomán
került felszínre. Igy például a Fegy- zék napraforgóval A napraforgó
város három vagon sertést útnak
kedden délelőtt jelentkezett » rendőrindított Dés felé, Ígéretet kapott ver- és Ganz-részvények a kezdeti ma- ból nyort olaj zsirpótlásra kitűnően
ségen Barát József szabadságos bonarról, hogy a dési erdőkből 15 va- gas árakhoz viszonyítva kissé olcsób- alkalmazható, tehát nemcsak nemvéd, aki bejelentette, hogy a Délmagon
fát küldenek a legsürgősebben bodtak. A tőzsde igy Is szilárd irány- - ^ r d e k . ^ m egyem
gyarországban
közölt személyleírás
Szentesre. Most ismét érdekes cse- zattal zárult.
ráillik a feleségére, aki hétfőn este
hogy minden gazda, aki ipari nörcüzlertől kapunk jelentést Szen1
jelentéktelen szóváltás ntán eltávotermesztésére ninüsen köteZüricbi dcviznzárlat Pária 3.30, vény
tesről. Az egyik felvidéki szénbázott hazulról és nem tért vissza. A
lezve, kukorica vetését napraforgóLondon
17.35,
Newyork
431.—,
Brüsznya
érintkezésbe
lépett
Szentes
verendőrség intézkedésére Barát József
zetőségével és közölte, bogy 100 szel 69.25, Milánó22.66.25, Amszterdam val szegélyezze.
í z orvostani intézetben megtekintette
mázsa hus ellenében 20 vagon ei- 229.37 fél. Berlin 172.55, Szófia 5.37 fél,
az önsrvilkos nő holttestét és abban
Ismételten
figyelmeztetem
©f
sőrendü szenet szállít Szentesre. A Madrid 39.75, Bukarest 2.37 fél.
minden kétséget kizáróan feleségére,
ipari
növények
termosztésére
köteváros vezetősége most megbeszélészületett Csányl Júliára ismeri. ValóA Magyar Nemzeti Bank hivntalos
seket folytat a csereüzletre vonat- valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45 lezett gazdákat, hogy ha 1942. évi
színű. hogv a fiatalasszony, aki minddecember hó 31-ig nz illetékes közkozóan
s
minden
valószínűség
szeössze 27 éves volt és 7 éves kisleánya
11.75, lira 17.40-17.90, svájci frauk
rint
útnak
indítják
a
100
mázsa
igazgatási halóságtól az ipari növan. pillanatnyi elmezavarában követ76.60—80.60, svéd kor. 71.70—82.70,
hust annál is inkább, mert —amint
vények termesztésének
ellenőrzési
te el végzetes tettét
A budapesti terménytőzsdén cs®
a Szentesi Napló irja —, olyan nagylapjukat nem
kapták volna meg,
kély
forgalom
mellett
az
árak
váltomérvű húsfelesleg mutatkozik vá— Aá Osztóh-sorsjáték húzása. Bujpzt a rn. kir. gazdasági felügyelőrosszerte, hogv a mészárosok nem zatlanok.
rfspestrdl j«l«n<ik: Az Osztálysorsiáségtől, Szeged. Tábor-utca 3. ÍrásOikágói
terménytőzsdezárlat.
Buza
tudnak a sok bússal mit kezdeni!
ték keddi húzásán • következő namáj.
148 háromnyolcad—egynegyed, ban, vagy
személyesen folyó évi
rvobh nvereménveket sorsolták ki:
— Ezerkilencszázöt balesethez vo- jul. 141—1415, szept. 142.5.
Tengeri január bő 15-ig kérjék.
60.000 pengőt nyert: 68678. 10.000 pen- unltuk ki a mentők 1942-ben. A szege- máj. 99 egynyolcad, jul. 100, szept.
gőt nvertek: 26177 46177 74932, 5000 di mentőállomás most bocsátotta nyil- 100.25. Rozs máj. 79 háromnyolcad,
Szöged, 1043. évi j a n u á r hé %,
pengőt nyert: 89156, 4000 pengőt nvert: vánosságra mult évi ügyforgalmának jul. 85 hétnyolcad, szept. 82.
Dr. Pálfy s. k., polgármester.
31217, 2000 pengőt nvertek: 33984 36870 statisztikáját. Eszerint 1905 esetben
81442, 1000 pengőt nvertek: 16156 25234 vonultak ki balesethez. Ebből sebészeti
Dl52 68077 76271 79735, 500 pengői eset volt 628, belső bajok 812, .egyéb
nvertek: 15245 20350 23992 30028 80661 bajok 565. Betegszállítást végeztet
Fájda'omtól megtört szívvel tudat uk, hogy
".0970 43173 41273 56191 57788 7360? 2741 esetben. A mentőkoosik az elmuli
82112 PS&58. 300 pengőt nvertek: 2027 esztendőben C9.684 kilométer utat tet
F l e s c h
Sitiire
W38 9879 10467 130S5 13900 15862 16036 tek meg.
194?.
december
24-én
hazafias
kötelessége teljesítése köz16626 21815 21850 21875 22123 23135
— A TISZA YTZALLASA. A sz"
ben
37
éves
korában
életét
áldozta
hazájáért.
24960 27565 31840 32258 37321 SS879
gedi rendőrség révkapitánysága je59207 40043 41514 42126 51647 60314
lentése szerint a Tisza vízálló*!
Emlékét
örökké
őrzi
64666 65243 64577 67232 78116 79200
január 12-én rcg-vol 7 órakor — 17"
felesége,
édesanya,
t
fiivérei
és
iterfedt
rokonsága
80718 81037 81109 86778 87469 91157
cm, a levegő hőmérséklete — 13 tol
Öl 467 94556 90745 97727,.
mm&Mmm
266—1942. I L
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