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— Négy nap alatt a második kőaCSÜTÖRTÖK, t»43 j a n a i r 14. |kaközpont kecskeméti alakuló gyűlé- Igy ért végeí Jugoszlávia | segélyes halt tneg ugyanabban a lasén. Kecskemétről Jelentik: KecskeA Donau Zeitung részleteket kőzöl j kasban. Lapunk vasárnapi számában
méten most alakult meg a Nemzeti a német könyvpiacon most megjelent megírtuk, hogy Hegedűs György
78
Munkaközpont szervezete. Az alakuló >Igy ért véget Jugoszlávia* cimü éves közsegélyes Újszegeden a Szőregigyűlésen résztvett és felszólalt dr. könyvből. A könyvet dr. Danilo Gre- utca 60. számú házban levő szállásán
Kosta Lajus országgyűlési képviselő, gorics volt belgrádi újságíró irta, aki hirtelen meghalt. Az ujszegedi rendőraki elsősorban Marton Béla ország- a volt Jugoszláviában a Németország- (örszoba szerdán reggel ugyanabból a
gyűlési képviselő, országos
elnök, gal való együttműködés előharcosa és házból egy másik hirtelen halálesetet
majd
a
szegedi
szervezet
üdvözletét
a Szimovics-puccs következtében meg- í jelentett be. Furik József 70 éves közSzegedi
u t m u t e t ó
tolmácsolta, ezután pedig vázolta a buktatott Cvetkovics-kormány
házi ' segélyest ma reggel halva találták. Dr.
A Sonir»«yJ - könyvtárban és ar Nemzeti Munkaközpont céljait és mun- publicistája volt Gregoricsot a puccs j Fehér Gyula rendőrkapitány és dr.
egyetemi könyvtárban vasárnap c» káját. Rosta képviselő beszédét Kor- után eltávolították főszerkesztői állá- JHunyadi János hatósági orvos kiszáll,
linnepaap kivételével könjvtárszol- mány János köszönte meg.
sából, majd az. uj rezsim emberei le- •tak a helyszinre és az öreg embert
gátak
— Üzenet Oroszországból. A 254/66. tartóztatták. A fogságból a rémetek egy ólszerü katnrábaD a csupasz fölA vároei múzeum egész évben számú tábori postáról ftaffay-Riesz szabadították ki. Azóta a Nedies-kor- dön halva találták. Megállapították,
nyitva.
l.ajos őrvezelő, a Szeged kitűnő hát- mány németbarát iránvzatát szolgálja hogy abban az emberi lakásra teljesen alkalmatlan helyiségben négy öreg
Szolgálatos gyógyszertárak: Arr<5 védje küldi üdvözletét a Délmagyar- tollával.
t
Jenő Kossuth Lajos-sUgárul 59, Nvl- ország utján feleségének és ismerőseiA Donau Zeitong által közölt rész- közsegélyes lakott együtt és az utóblassy A. bártó dr Kís« lajosné Kó- nek. Riesz Lajosné férje tábori lapját let a Szimovics-féle kormány megala- bi négy nap leforgása alatt kettő kömal-körut 22. Salgó Péter bért. Ha- átveheti a Délmagyarország kiadóhi- kulására irányuló tárgyalásokat is- zülük meghalt A hatósági orvos «
lász Klója Mátyás-tár 4. Temesvóry vatalában. — Január 1-ről keltezett merteti. Amikor az uj kormány kül- holttest megvizsgálásakor megállapította, hogy Hegedűs Györgyhöz hasonJózsef Klanzól-fér 9.
jévi üdvözletüket küldik haza a Dél- ügyi tárcájának betöltése került szóba
Városi Színház; délután: D o n n a magyarország utján a következő hon- a tárgyalásokon, elsőnek Gavrilovies lóan Furik József is szinte a csontig
lesoványodott és az öreg ember beteg
D i a n a , este- A h o g y t e t s z i k .
védek társas lapon: Máté István, Milán moszkvai jugoszláv követ neve szervezetét a hiányos táplálkozás, a
A morik mösors: Belvárosi Mozi: Jambrik Géza, Csanádi László, vitéz került szóba, akiről tudták, hogy a
T. i d é r ő t é n y, Korró Mozi; F r » Nacsai István, Salamon István, Füleki népfront embere és erősen baloldali meleg ruha hiánya és sz ót fűthetettensége viselte meg annyira, hogy le•/fv megáll.
Széchenyi Mozi: István, Pataki Elek és Gábor Réla a érzelmű.
gyengült szive teljesen felmondta
•
A nagy király.
112/05. számú tábori postáról, Longer
— GavrilOTics a háborút jelenti — szolgálatot. A nyomortanya életben
Béla
a
11209.
számú
tábori
postáról
vetette
közbe
valaki.
Erre
többen
azt
levő két lakójának emberibb életkörül—OQO—
és Molnár József a 112/12. szárau tá- kívánták, döntsék el elsősorban azt, mények közé való elhelyezésére az IlBLB^TtTTTefl KBZDETE ESTR bori postáról. — A 115/23. számú tá- vájjon háborút vagy békét akarnak-e. letékes hatóság megtette az intézkedé8-K0R-„TlíG« REGGEL B ÓRAKOR, bori postáról Csöke László köszönti Sziraovics belement ebbe a vitába. Va- seket Furik József holtte-stét az orsportbarátait, a 452. számú tábori pos- laki kijelentette, hogy az országnak , vostaní intézetbe szállították, ahol fel—©o«—
táról Farkas Imre tizedes (Kálvária- békére van szüksége. Erre Tupanjain, koncolják annak kiderítésére, hogy a*
— Tájgytliqpk a polgármesternél tér 6), Molnár és Szórát őrvezető és Gavrilovies barátja öklével az asztal- általános testi legyengülésen kivül
a vfl»9tas-«mlékgjfi felállításáról. Meg- Báló gyalogos kiván boldog uj eszten- ra csapott és a következőket mondot- játszott-e közre más ok is az elhaláloírta a Délmagvayország, hogy a MAV dőt. — A 220/90. számú tábori postá- ta: '
szegedi ür.letreretősége tervbe vette, tól Mihálv Sándor honvéd üzeni fel®
— »Mit mesél maga a békéről, ez zásnát.
hogv elkészítteti és felállítja Szegeden ségének és családjának, hogy egészsé- ostobaság. Nincs többet bé,ke. Ma mege h«sl halált halj vasutasok emlékmü- ges, nincsen semmi baja. sokat gondol csináltuk a nemzeti forradalmat
és
Közlemény. A szakszervezeti bivét A kezdeményezés dr. S z i l á g v i az itthonlevökre. Szeretettel csókolja holnap jön a nemzeti háború <
Teremüzletigazgatótól
származik, feleségét és gyermekeit.
Gregorics ezután a következőket , zottság (Szeged, Hétvezér-utca U,Mun(kásotthon) közli, hogy f. hó 15-én, péusídnek lelkes fáradozása lehetővé tetírja:
— Az Osztálysorsjátéfc húzása. Az
te* az emtékm^ létesítéséhez a szüksé— »A Jelenvoltak közül sokan tul- 'teken este 7 órakor Szekeres Sándor,
ges költségek biztosítását is s a sz® Osztálysorsjáték szerdai búzásán a merésznek tartották, hogy már előre Budapest »A mai gazdasági rend kinyereményeket a háború mellett foglaljanak
hornil) elkészítésével Bory Jenő szob következő nagyobb
állást alakulása* cimen tudományos előadást
T ísznjűvésrt bízták meg. A vasutas- sorsolták ki: 20 000 pengőt nyert: Ezért azt kívánták, hogy őrizzék meg tart. Belépődíj nincs.
_ Megszökött az élelmiszermegemlékmű ftgvéhen szerdán délben meg- 91580, 1000 pengőt nvert: 14381 7724 kifelé ezt a látszatot mintha békepohexzétés volt dr. Pálfv József polgár 12263 22837 929i2, 500 pengőt nyert: litikát kívánnának folytatni és csak rendelésre kicsalt pénzzel. Veres Ilomesternél. A megbeszélésen részi veit 7991 14655 52374 75160 81612 91042, akkor zúdítsák magukra az eseménye- na tanítónő szerdán délelőtt panaszt
Wr Szilágyi Ferenc üzletigazgató, n ?00 pengőt nvert: 4464 10892 14993 20661 ket, ha Jugoszlávia teljesen fel van tett a rendőrségen, bogy egy ismeret•tervező művész és a MAV igazgntósá 27069 32946 33634 37045 41069 42963 szerelve és fel van készülve. Szimo- len, 40 év körüli falusi asszorív felkegának két főtisztviselője. A polgár 45231 48769 49331 71451 72991 77985 vics a tanácskozás eredménvét a kö reste a Zrinyi-utca 5. szám alatti la•mesternél megtartott tárgvaláson rész 80254 86774.
kásán és tojást, vajat és csirkét ajánvetkező szavakban foglalta össze:
Hetesen megbeszélték az emlékmű léte
lott neki olcsó áron. A megrendelt
—
»Tehát
a
béke
mellett
vágjunk,
— Csak szafaládét, vJrsHt és lóKi réssel és elbelvezésével kapcsolaélelrnicikkekre át is adott neki 33
ha ezt lehetséges fenntartani.*
bnst
adnak
pesti
husjegy
soronkövettos kérdéseket. A terv az, hogv nmeny— Tudta azonban e pillanatban pengőt, amit az ismeretlen asszony
•nvlhen ez megvalósítható, p MAV üz kező szelvényeire. Budapestről jelen- pontosan — Írja a szerb njságjró —. azzal vett át, hogy másnap szállítja
ÍMvfczet^sérgel szemben, az Anna- tik: Budapesten, mint ismeretes, január hogy tudatosan valótlanságot mon- a megrendelt dolgokat. Azóta egy bét
kfv/igvforrás előtti kis parktúkörben 1 óta husjegyrendszert vezettek be. dott. Olyan békére gondolt, amely elmúlt, de az ajánlattevő nem jelenthelyezik cl a vasutasok hősi emlék- Hust vásárolni, vendéglőben húsételt mellett Németország és a tengely tudo kezett többé. A rendőrség csalás círendelni csak husje.gy ellenében lehet
művét.
A főváros közélelmezési ügyosztálya másul veszi azt, ami történt, megenge- mén megindította az eljárást az ismemost
közli, hogy a hosjegyek janaá r dik, bogy Jugoszlávia Németország el- retlen asszony ellen, akinek kilétét
— Hfd- én ntépitések a Délvidéken.
most nyomozzák a detektívek.
Jeni angol támaszponttá váljék.
IZomhorbol jelentik: A közigazgatás 8-tól 14-ig érvényes 9. és Í0. számú B
_ Elitélt árdrágítók. Dr. Újvári Istjelzésű szelvényére január 21-ig Csak
el.sörendő kötelességének tartotta a
—oOo—
ván egyesbiró szerdán tárgyalta Baszafaládét parizert, vagy virslit, ilfelszabadulás első percétől n szerb
letve lóhúst vagy lóhusbó! készölt fel
— Adomány a Vöröskeresztnek. log Antalné Ézsaiás Julianna 63 éven
uralom alatt elhanyagolt utak és a vágottakat lehet kiszolgáltatni az előkiskundorozsmai asszony árdrágitási
szerbek által felrobbantott hidak mi- irt mennyiségben. Erre az intézkedés Dr. tarnói Bnóez Béla rendőrfőkapi- ügyét. Balogné még a mult év szeptányhelyettes
dr.
Pálfy
József
pol.tiél előbbi újjáépítését A háborús idők re azért van szükség, mert az említet*
tember 15-én tejfelt árult a szegedi
okozta szállítási nehézségek ellenére húsételekből nagy tartalékok állanak gármester utján 200 pengőt juttatott piacon és az 1 pengő 40 filléres hatóa
Vöröskereszt
Javára.
»s az 1912. év folyamán nagyarányú rendelkezésre és ezek könnyen romlássági ár túllépésével 2 pengő 40 fillértevékenységet fejlettek ki ezen a ié nak indulhatnának, ha idejében el nem
_ Elitélték a tolvaj kuruzsló el- ért árusította, amikor tettenérték. A
ren. Az állatni utakra 15.337 köbméter fogyasztanák.
gányagszonyokat. Á szegedi törvény- bíróság árdrágító visszaélés vétségékőanyagot szállítottak le. Az előirányszéken szerdán tárgyalta dr. Kozma ben mondotta ki bűnösnek Balognót és
zott 14 kilométeres bengerelés helyett
Háromhónapl fogház benyérjegy- F.ndre egyesbiró Raffal Erzsébet és jogerősen 200 pengő pénzbüntetésre
23.2 kilométeres hengerelés készült el. r.salásért. Dobó Antal 19 éves ' kifutót Rostás Bozál többszörösen rovottmul- iétlet.
Juhász Márk szegedi lakos
Az állami utakon a szerbek által fel- gazdája. Csehó Kálmán pékmester az- tn cigánvasszonyok sorozatos lonási 17 kiló egységes búzalisztet vásároM
irtunk • feketén* 80 filléres kilónkinfi áron és
robbantott hidakat mind felépítették. zal bizta meg, hogy a vevők által be- bűnügyét Több alkalommal
Így két csatomahidat épitettek Kulán. szolgáltatott
kenyér jegyszel vényeket már a két cigánvasszony üzelmeiről 1 pengőért akarta továbbadni, de rajilletve Újvidéken és ezenkivül hat 2—3 vigye el a közellátási hivatalhoz az Jóslás és kuruzsló* ürügyével férkőz- tavesztett Az uzsorabiróság jogerősen
fl'éter széles nyílású kisebb hidat Hor, elszámolás megejtése végett. Dobó a tek be a tanya? házakba, ahol azután 100 pengő pénzbüntetésre ítélte.
elemeltek
cos és Szabadba között Nagyobb sza- kenyériegvfket elsikkasztotta és azo- egy óvatlan pillanatban
— Egyhónapi fogházat kapott •
bású mtjnkáf végeztek még Szenttamás kat ismeretleneknek áruba bocsátotta. minden kezük ügyébe kerülő értéket prémkucsma tolvaja. A? ügyészség
A
bíróság
most
Tlaffai
Erzsébetet
f í r>bec»e kőzött, ahol az árviz által A törvényszéken dr. Kozma Endre
szerdán bíróság elé állította Homai
Rostás
teljesen elsodort útszakaszt építették egyesbiró szerdán csalásért háromhó- egyévi börtönre, bűntársát
Frigyest, akiről megírtuk, bogy egy
Erzsébetet
pedig
8
havi
börtönre
ítélnapi
fogházra
Ítélte
a
megtévedt
fiaújra. Ezt az útszakaszt egy és fél méTörök-utcai vendéglőben leakasztotta
te
Az
ítélet
iogerős.
ter magasságban emelték s ezzel kap- talembert.
a szögről másnak a prémkucsmáját
csolatban egy 3 méteres nyílású nj hl
és el akart vele inalni. Dr. Kozma
dat is épitettek. A báhorus száliitási
F.ndre egyesbiró lopás vétségéért vonnehézségek következtében a szeri)
ta felelősségre Homait, aki azzal
uralom alatt elhanyagolt utak építése
védekezett, hogy erősen italos volt és
özv. Blau I^nitzné és fiai, Sándor és László fájdalomtól
rsak kis mértékben történhetett meg
ugy emlékszik, hogy őt Gábor János
megtört szívvel tudatjuk, hogy
A nehézségek ellenére is
sikerűit
nevű ismerőse bujtatta fel a lopásra
azonban az 543. számii szabadba—zömjábor János kihallgatása során a legben törvényhatósági köztit kiépítése
határozottabban tagadta, bogy része
enne a lopásban akár mint felbujtónak,
közel íP kilométer hosszúságban. Kis. Minthogy ez az állítása a bizonyísebb szakaszokon történtek még út1942 november 27-én 37 éves korában elhunyt.
tási eljárás során nem nyert megcáíoépítések, ngyhoey
végeredményben
lást, a biróság Gábort a bűnrészessé;*
el ben RZ ívben 3275 kilométer egészen
vádja alól felmentett® Homgit azonSoha el nem fe!e J ünk.
,'nj nt ta épült.
ban jogerősen egyhónapi fogházra
— Janik vro^églőbu na flekken
ítélte lopás vétségéért ,
hta vargtbélea.
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