
xHletetrtJl 3 szarvasniarnát, 37 borjut 
és 8 lovat. 

A közvágóhídon kvágottakbol 3 
szarvasmarha, 1 sertés és 1 ló húsát 
elkobozták, 3 szarvasmarha és 3 sér-
tés húsát pedig a hatósági husszékben 
mérték ki. 

A közvágóhídon levágottakból más 
községekbe elszállitoltak 1564 sertést. 

Ilz egyetlen helves magyar útról beszélt ^ i & j S & E Ü 
vitéz Nagy Vilmos vezérezredes 

búcsúbeszédében 

A Rókusi Iparoskör 

zászlószentelése 
(A Délmagyarorszdg munkatársá-

tól) A Rókusi Iparoskör pünkösd 

vasárnapján délután 5 órakor a ró-

kusi templomban díszzászlót szen-

telt A díszzászlót a róknsi katoli-

kus székházból, a kivonult egyesüle-

tek zászlói alatt vitték át a temp-

lombn. ahol dr. Renny Ferenc szé-

kesegyházi főesperes ünnepélyes be-

széd keretében szentelte meg. Az ün-

nepségen több miut 300 iparos je-

lent meg. 

A díszzászló üunepélyes felszen-

telése utúu a Rókusi Iparoskör disz-

jyűlést tartott a kultúrházban. A 

díszgyülést Balogh Péter, a kör el-

nöke nyitotta meg. majd az ünnepi 

beszédet Takács Béla alelnök mon-

dotta. Méltatta az iparoskör múlt-

ját. Az iparoskör — mondotta az 

iinuepi szónok — 33 éve alakult meg 

és a város legjobban és legtöbb 

eredménnyel működő egyesülete 

Volt. 

Ünnepi beszéd után került sor a 

zászló átadására. A 39 zászlóanya 

nevében Hodács Andor né adta át a 

zászlót a Rókusi Iparoskör elnöké-

nek. 

Ezután dr. Széchenyi István 

kormánybiztos mondott rövid be-

szédet. Beszédéhen hangsúlyozta, 

hogy a mai nehéz viszonyok között, 

vigyáznak a magyar vérre, a ma-

gyar katonára, amelynek nagy ré-

szét az iparosok adják. Ezután ke-

'ü l t sor a zászlós/bgek heverésére. 

Dalos est Felsővároson 
(A Dét magyar ország munkatárséi 

'ól) A Felsővárosi Népkör pünkösd 

nétföjén este 7 órakor Veres Anna 

énekművésznő részvételével a Vö-

röskereszt javára dalos estet rcude 

zett a felsővárosi kultúrházban. A 

Jalos est, amelyen számosan raegje 

lentek, B. Báuky Jú l ia szavalatával 

kezdődött. Bánky Jú l i a először egy 

izékely népballadát adott elő, majd 

Szubolcska ós Ady verseket szavalt 

iiagy sikerrel- Veres Jú l i a magyar 

csárdásokat táncolt cigányzenekari 

mérettel . Bárány Pá l regi magyar 

nótákat énekelt. 

Ezután került Veres Anua ének-

művésznő énekszámaira. Veres Anna 

a János Vitéz-bői a francia király-

lány ár iá já t adta elő, majd a Ci-

gánybáróból a hires cigánydalt éne-

kelte. Éuekszámai megérdemelt si-

kert arattak. A közönség szűnni 

nem akaró tetszésnyilvánítása ki-

sérte a Berezeli Ferenc hawai gitár-

trió által kisért énekszámait is. 

László Béla és társai, akik már az 

Eötvös-utcai hadikórházban kelle-

mes perceket szereztek a sebesült 

honvédeknek, nehéz akrobata szá-

mokat mutattak be, A bájos, al ig 7 

éves Hont Er ika taugóharmónika 

számokat adott elő. B. Bánky Jú l i a 

uagy sikerrel énekelt több katona-

da l t A műsor; utolsó számaként 

Veres J ú l i a Vály i Nagy Géza egyik 

hazafias versét szavalta el. 

A jólsikerült dalos est után Va-

res Anna énekművésznő vendégül 

iátta a megjelent sebesült honvédé 

A magyar közvéleniéDy soha 
távozó miuisziert olyan őszinte 
szeretettel nem vett körül, mint 
uagybaconi Nagy Vilmos vezér-
ezredest. Egységes a felfogás 
atekintetben, hogy a távozó hon-
védelmi miniszter uehéz idők-
ben, súlyos történelmi események 
sodrában kiválóan teljesítette 
hivatását. A magyar közvéle-
mény reméli, hogy vitéz nagyba-
coni Nagy Vilmos kiváló tehet-
ségét és kivételes tudását még 
rendelkezésére bocsátja hazájá-
nak. 

Budapest, június 15. A honvédel-

mi minisztérium tiszti és tisztvistí-

lőkara ünnepélyes külsőségek között 

búcsúzott el a lemondott houvédi% 

tni minisztertől, vitéz uagybaconi 

Nagy Vilmos vezérezredestől. A mi-

nisztérium nagy tanácstermében vi-

téz Ruszkiczay-Rüdiger Imre, a 

honvédelmi miniszter ál landó he-

lyettese búcsúztatta Nagy Vilmost. 

A meleghangú búcsúbeszédre vitéz 

nagybaeoni Nagy Vilmos a követ-

kezőkben válaszolt; 

— Ura im! 

— Az elmúlt napokban szűkebb 

hazámban Erdélyben jártam. Leg-

utóbb a esik' havasok egyik nem 

legmagasabb, de mondhatna in 

legnagyobb és legszebb kilátást 

nyújtó hegycsúcsára gyalogoltam 

fel. Nehéz volt, fáradságos volt a 

felkapaszkodás a közel 1700 méter 

magas oromra. Sokszor meg kellett 

állni és minden megállásnál vissza 

visszanéztünk oda,ahonnan kiemel-

kedtünk: a szelíden kanyargó fo-

lyók völgyébe, majd tekintetünk a 

még előttünk meredő csúcs felé for-

dult és néztük, hogy mi van még 

hátra. 

— Látjátok Barátaim, ilyen _ az 

élet is Magasan fekvő célokat ke 

restink fialal éveinkben, nehéz pá 

lyat futunk be, itt-ott megállunk 

mérlegeljük a multat és haladunk 

tovább a jövőben kitűzött célok 

felé. Én is így vagyok ma. Felju-

tottam életpályám legtetejére. Meg 

futottam utamat, elérkeztem oda 

hogy már esak visszanézek arra az 

útra, amely ide, a honvédelmi nii 

n'szterl Állásba vezetett Előttem 

uiost már csuk az az útszakasz Van, 

amely inuen a jól megérdemelt nyu 

galomha vezet. 

— Amidőn 1942 szeptember 24 én 

a Kormányzó úr óhajára elvállal-

tam a honvédelmi minisztérium ve-

zetését, bizonyos feludatok megoldá-

sára vállalkoztam. Mindenekelőtt 

önzetlenül és miuden mellék- és ma-

gánérdeket félretéve szolgálni akar-

tam a magyar hadsereg ügyét, úgy, 

amint azt katonás mul tam és ma 

gyar szívem parancsolta s másod 

sorban szolgálni akartam a tiszti-

kar és legénység minden tagjának 

gyéni boldogulását is. 

— Ma, amidőn a Kormányzó úr 

legmagasabb jóváhagyásával át-

adom helyemet és távozom a mi-

niszteri székből, emelt fővel távo-

zom. Ugy érzem ugyanis, hogy min-

den nehézség és sokszor ellenvéle-

mények dacára ia, 

helyeg uton haladtam és szent 
meggyőződésein az, hogy az aa 
egyetlen helyes ut, amely a tőr-
vény keretei között maradva, 
iguz-ágos, egyenes é9 őszinte 
még akkor is, ha az nem min-
dig egyezik a napi élet tde-

. oda hullámzó érdekeivel ég fej-

— A magyar fajnak mindig eré 

nye volt a jogtisztelet. Sokan mo-

solyogva és lekicsinyléssel emlege-

tik, hogy a magyar jogásznemzet. 

Há t igen: legyen is az! Mert ez azt 

jelenti, hogy 

a magyar őrködik a maga jo-
gai felett, megvédi azokat min-
den támadással szemben éa 
emellett jogtisztelő lévén, igaz-
ságosan bánik mindenkivel, 

akivel az élet összehozza. 

— Igazságot és jogttszteletet hir-

dettem mindig és hirdetek ma is — 

folytatta Nagy Vilmos —. ez az alap-

ja a katonás fegyelemnek, ez pedig 

tartópillére ezeréves hazánknak. Ezt 

követeltem meg minden alárendel-

temtől, akik a honvédség egyenru 

hóját hordják. 

— Hirdettem azt, hogy becsület 

nélkül élnie a katonának nem lehet. 

Hirdettem és hirdetem, hogy a 

becsület fogalmához tartozik az, 

hogy 

meggyőződésből állunk meg 
azon az uton, amelyet törvé-
nyeink és szabályzataink elő-

írnak. 

Erről az útról senkiért és semmi-

nemű érdekért soha le nem tértünk. 

A becsület megköveteli az állhata-

tosságot, a kitartást, az egyenes, 

őszinte gondolkodást és cselekede 

tet. És végül hirdettem azt. hogy a 

katona csak úgy állhatja meg a he-

lyét, ha a tisztesség út ján állva an-

nak követését mindenkitől megkö-

veteli. 

— Közel kilenc hónapig vezet 

tem itt és a politikai életben is a 

magyar houvédelem ügyét Nehéx 

a magyar honvédelemnek baladnia 

kell. Nehéz ezt megtalálni akkor, 

amidőn a háború, amelyben a nem-

zet jövője érdekében rósztveszüuk 

akkor állított bennünket csatasor-

ba, araikor még nem álltunk tel-

jes felkészültségben és olyan ké-

szen, amint azt a korszerű katonai 

felfogás megkövetelte volna. 

— A 2. magyar hadsereg ne-
héz harcainak minden izgat, 
mát végigéltem éa éreztem 
azt, hogy most érkeztünk ej 

sorsunk fordulópontjához. 

Fegyvereinket nem mindig kísérti 

szerencse, sokat veszítettünk em-

berbeu és anyagban egyaránt, d» 

ennek ellenére nem szabad elveszí-

tenünk a magyar jövőbe veteti 

h i tet Nekünk minden erőnkkel é? 

tehetségünkkel arra kell töreked-

nünk és azt kell elérnünk, hogy 

veszteségeinket mielőbb pótol-
juk és a harctéri tapasztalatok 
alapján átszervezett és átkép-
zett honvédségünket készen-
tartsuk magyar jövőnk felada-

taira. 

— Nehéz idők előtt ál lunk vala-

mennyien. Ha most távozom is A 

tevékeny munka területéről és a 
honvédség irányítását másnak adom 

át, ue feledkezzetek meg arról, hogy 

a magyar jövő a mi egyetértésün-

kön, összetartásunkon és bátor 

áldozatvállalásunkon fog eldőlni. 

— Köszönöm mindnyájótoknak 

hü támogatásokat és arra kérlek, 

hogy áll jatok ezután is utódom 

mellett szilárdan azon az úton, 

amely a szebb magyar jövő felé 

vezet. Isten veletek! 

Vitéz nagybaeoni Nagy Vilmos 

vezérezredes ezután sorra keiet fo-

gott munkatársaival, akik meleg 

ünneplésben részesítették a távozó 

miniszteridet- (MT) 

Szektáriánusok romboló tevékenysége 
a szegedi tanyavilágban 

(A Dél magyar ország munkatársé jelent, a belügyminiszter egéss retu 
tói) Közismert tény, hogy Szeged 

déli határán az utóbbi esztendőkben 

sürün bukkautak fel szektáriánus 

mozgalmakban tevékenykedő ele-

mek, akik bibliamagyarázat ürügye 

alatt egyház, állam és társadalom-

ellenes propagandát fejtenek ki, kü-

i.ösen a szegényebb és elkeseredésre 

hajlamosabb nép között. Ez nem sö-

tctcnlátás, mert az államrendőrség 

intézkedései, bírói Ítéletek mutattak 

rá ezekre a veszedelmes jelenségek 

re. A szegedi királyi törvényszék 

1937 junius lG-án kelt B. I L 27-1937 

—22. számú ítéletében kimondotta, 

hegy „Jehova tanúi a mai egyház 

és társadalmi rend ellen agitálnak, 

írnak és beszélnek• Ugyanezek a tö-

rekvések jellemzik a kommunistákat 

is." A szegedi királyi Ítélőtábla 

B. I . 1061—1937—25. számú ítéletében 

megállapított, hogy: , J ehova tanúi 

által hirdetett elvek az állammal és 

társadalommal szemben olyan fel 

forgató tendenciájuak, amilyen esz-

mék hirdetőire a közfelfogás joggal 

alkalmazza a kommunista kifele 

zést." 

Azóta vitéz Keresztes-Fischer Ferenci 

betiltotta nemcsak a Jehova tanúi-

nak, hanem a metodistákat kivéve, 

minden egyéb szektának működését 

U. Ez a kis lés. amit a metodisták 

mákö&o&f ik «areáél7Jts*« 

deletét illuzórikussá teszi. Jehova 

tanúi éppúgy, mint a többiek vigan 

folytatják tevékenységüket u j cégér 

a la t t „Jfürtá metódisták vagyu%k" 

»z a jelszó, ha rendőr jön megnein-

engedett, titkos összejövetelükre. 

Legutóbb Alsóközponton külÖD ima® 

házat épitettek. Valóban nem vol-

tak ügyetlenek az építési engedély 

megszerzése és annak az engedélye-

zett tervtől eltérő kivételezésében. 

Normális beosztású házépítésre kért 

engedélyt Farkas József Móraha-

lom 204. szám alatti lakos. Az enge-

délyt meg is kapta, a belső falakat 

azonban máskép húzta fel. ngy t 

bogy a házban nagyobb közönség 

befogadására alkalmas szoba léte-

sült. Ezt a szobát most imaházként 

használják —• a metodisták, ezelőtt 

mindenki Jehova tanúinak ismerte 

őket., • A rendőrség pedig bármeny® 

yire is tisztában van működésűk® 

kel, eljárni nem tud ellenük, mert a 

jóhiszemű, de nem ellenőrizhető bel-

ügyminiszteri rendelet védelme 

alatt állanak. 

N A P O L A J A K 
strand :ipök, strandtáskák 
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