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Tii eszfendcs a HEP 
(A DóImngyaroreixAg munkatársától) 

A magyar politikai elet vezető pártja, 
a Magyar Élet Párt elérkezett fennál-
lásának tizedik esztendejéhez. Ebből 
az alkalomhói vitéz L u k á c s Béla 
lárcniKílküli miniszter, a m é p orszá-
gos elnöke, cikket irt a pórt hivatalos 
közlönyébe, a hetneké.nf megjelenő Me-
gjár Élet Párté rtest tőjébe. 

»Hoeszu lenne felsorolni azokat az 
eredményeket, amelyeket politikám-
tíz éves munkájával elértünk — irja 
Lukács miniszter. — De ezen az évfor-
dulón mi nem ünnepelni, hanem az el-
ér) eredmények tudatában ujabb küz-
delmekre és erőfeszítésekre akarunk 
felkészülni, helyes tehát, ha számadást 
végzünk. 

A Nemzeti Munkaterv alapgondol-
ta >az alkotmányos központi akarat 
által kormányzott, független, erős. ön-
célú nemzeti állam megTŐsitése Evég-
ből minden békés eszközzel törekszünk 
a békeszerződések revíziójára'. Ma 
már a trianoni helyzet revíziójának 
négy jelentőn szakaszán tnl vagyunk. 
A magrar külpolitika legfontosabb cél-
iát fehát eredménvesen szolgáltuk. A 
titkos választójog bevezetése, a mun-
kavlszonvok szabályozása, az uj saj-
tótörvény, a munkanélküliség meg-
szüntetése. az álláshalmozások kiirtá-
sa, gazdasági 'és pénzügyi életünk 
egvensulvának fpnntartása. a szociális 
és a családi szempontokat figyplembr 
verő adózás bevezetése, a nemzeti ter-
melés folytonosságénak biztosítása, a 
keresztény kis- és középegzisztenciák 
szaporítása, az irányított gazdálkodás 
fokozatos bevezetése, az érdekképvise 
leti rendszer kiépítésének eddigi ered-
ményei. a társadalombiztosítás kiter-
jesztése. a munkaidő és a munkabérek 
szabálvozása. a mezőgazdasági terme-
lés korszerűsítése, a hitbizományi 
rendszer reformja, telepítés, földjut-
tatás és házhelyakció, a gazdaadóssá-
gok rendezése és azt követően a mező-
gazdasági hitel lehetőségeinek megte-
remtése mind azt mutatják, hogv r. 
zászlóbontásunkkal elinditotf Jobbol-
dali politika korszakalkotó eredménye-
ket Art el. Ha ezekhez az eredmények-
hez hozzávesszük a kisipari hitelkeret 
megteremtését, a háziipar fejlesztését, 
az áralakulás szabályozását, a nyers-
anyagkutatás és nyersanyagtermelés 
eddigi eredményei!, a keresztény ke-
reskedelem érdekében hozolt eddigi in 
tézkciiésekef. az Országos Nép- és Csa. 
tádvédelmi A'ap létesítését, az ország 
*nksrúz községében épült egészséghá-
zal és egészségügyi intézményt, úthá-
lózatunk tervszerű kiépítését, a légi-
forgalom fejlesztését, a magyar faji 
sajátságokban gyökerező kultúrpoli-
tikánk legújabb alkotásait, közokta-
tásügyi reformiainkat. közkönyv|át ak 
létesítését, a népművelés és az ifiusági 
testnevelés átszervezését, akkor büszke-
séggel gondolhat minden tisztségvise-
lőnk és párttagunk arra. hogv n'van 
táborhoz tartozik, arclv az alkotó 
munkának gazdag sikerére hivatkoz-
hat. Belső erőkifejtésünk legjelerfő-
sohb errdménvr azonban a nagyszerű 
magvar honvédség mDgteremtése. Hon-
s éd-térűnk és közbiztonsági szerveink 
korszerű felszerelésére a kisemberek 
r.nvagi megterhelésének kikapcsolásé 
val eddig milliárdokat teremteltünk 
elő s ezzel lehetővé tettük a modern 
r« erős magvar hadsereg megszerve-
zését Fz a hadsereg már dicsőséges 
harcokban megmutatta erejét és ké-
szen áll. hogv minden pillanatban meg-
védi" hptárninknt és a további alkotó 
munkához, biztosíts,! azokat az. ered-
ményeket, amelyeket tíz esztendő ne-
héz küzdelmei között elértünk.' 
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Szegedi u t m u t a t 6 
A Somogyi - könyvtárban és az 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A városi mnzeum egész, évben 
nyitva. 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE TTZ ÖRAK0R„ 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 
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— Az, urnapi körmenet rendje. A 
belvárosi plébánia hivatal összeállí-
totta az urnapi ünnepségek rendjét. 
Reggel 8 órakor a fogadalmi tem-
plomban ünnepéivé* püspöki szenlmi-
se lesz. résztvesznek a hatóságok, 
egyesületek, intézmények képviselői. 
Utána kezdődik a körmenet. A felállás 
oszlopokban a következő rendben tör-
ténik: I. és TI. oszlop — teányifjuság, 
Itt és IV. oszlop — fiuk, V oszíop — 
egyetemi hallgatók, VI és VII. oszlop 
— társadalmi egyesületek, VTfI. és IX. 
oszlop — női hitbuzgalmi egyesületek 
és apácák. X oszlop — férfi hitbuzgal-
mi egyesületek és egyházközségek. A 
menet iránya: A fogadalmi templom 
főkapuja elölt elvonulva a szeminá-
rium előtt, a Szent Gellért-kapun át a 
Gizella-térre, az I. oltár a Szenthá-
romság-ntca torkolatánál, a TI a Tisza 
Lafns-kömt és a Dugonics-tér sarkán, 
a I I I a Vajda-háznál, a TV. a Fekete-
háznál tesz A rendet a cserkészek 
tartják fenn Kérik a híveket hogy a 
megállapított rendet pontosan tarlsák 
be. mindenki ahba a csoportba álljon, 
amrlvbez tartozik. Akik egv csoport-
hoz. sem tartoznak, azok a szintén 
rendben haladó hatóságok képviselői 
után vonnlfanak nvolcas sorokban. 

— Az O-iZíálysorsjátéh húzása Ar. 
Osztálysorsjólék csütörtöki huzásár a 
következő számokat sorsolták ki na-
gyobb nvereményekkel- 10000 pengőt 
nvert 74734. 100(1 pengőt nvert: 4417 
32215 81415 83571. 500 pengői nvert: 
873 4955 22635 30098 31305 40640 61701. 
300 pengői nvert: 439 808 8081 8787 
12730 16722 18110 25378 33066 33902 
3023X 51836 62008 69356 82541 86272 
99739. 

_ A Katolikus Nővédö felhívása 
tagjaihoz A Katolikus Nővédő felkéri 
tagjait, hogy ma. pénteken délelőtt 
10 órakor a fogadalmi templomban a 
rőméttósngu Kormánvzó ur 75. szfile-
Jásenapján tartandó ünnepélv»s szent-
misén minél nagyobb számban jelen-
jenek meg: 

— Drágul a hajón való ntazás. A 
MFTR a kereskedelem és közlekedés, 
ügvi miniszter engedőire alapján ju-
nius 21 -éf öl, hétfőtől kezdve emeli 
hajója ratain a személvszállitási díj-
s z a b á s t ,\r. áremelésről kiadott tájé-
koztató közli, hogv az emelkedés egyes 
helreken esekélv. némely helven irlen-
tékenv lesz. A MFTR szegedi kiren-
deltsége még nem kapta mpg az intéz-
kedést az emelésre vinafkorólag, érte-
sülésünk szerint azonhan az nj díjsza-
básról szóló rendelkezés rövidesen 
megérkezik Szegedrec. 

— Baleset. Szerdán este 8 órakor 
özv. Kispéter Antalné 38 éves Fekete-
szél 21 szám alatti lakos kisfia a lét-
záró! leesett és lábát forte. A mentők 
a közkórházba vitték. 

— .Egy Ismeri budapesti artista 
titokzatos öngyilkossága. Budapestről 
jelentik: Budapest éjszakai világát kü-
lönös hátterű öngyilkosság tartja iz-
galomban. Az Arizona mulató tulaj-
donosnőjenek fia, Rozsnyay Lajos i'J 
éves volt artista Frommer-pisztollyal 
szfvenlőtte magat és azonnal meghalt. 
A rendőri bizottság búcsúlevelet nem 
talált. Az öngyilkosságra a fiatalem-
bernek semmi megállapítható oka nem 
volt, mert igen jó anyagi körülmények 
között élt és társasága körében sem 
tett olyan kijelentéseket, amelyekből 
arra lehetett következtetni, hogy éle-
létől meg akar válni. Alighogy neki-
kezdettél rendőri bizottság a vizsgá-
latnak, egv sikoltozó fiatal nő rohant 
be a szobába, akiről kiderüli, hogy 
Másik Mária táncosnő. A leány oda-
borult Rozsnyay halottaságyára és 
zokogva siratta a halottat mint férjél. 
Ekkor derüli ki, hogy Rozsnyay Lajos 
1941-ben szülei tudtán kivüj titokban 
nőül vette a táncosnőt. A házasság 
megkötése után továbbra is külön lak-
tak, Rozsnyay szülei lakásán, felesége 
pedig a Doh-utca 40. számú házban. Az 
asszony bejelentése érthető megdöb-
benést váltott ki, de ez a titkos há-
zasság sem lehetett oka az öngyilkos-
ságnak. mert Rozsnyay Lajos életkö-
rülményein semmit sem változtatott és 
a feleségét is el tudta tartani abból a 
pénzbőt, amit szüleitől kapott. A rend-
őrség folytatja a nyomozást az öngyil-
kosság okának kiderítésére. 

— Egyhónapi fogházat kapott az or-
gazda. Kaczur Antal 20 éves kisteleki 
napszámos orgazdaság vétsége miatt 
került csütörtökön dr. Kozma Endre 
törvényszéki ggyesbiró elé. Kaczur a 
mult év december 1-én kerékpáralkat-
részeket vásárolt egy zsebóráért egy 
fiatalkorútól, aki a ke.rékpáralkatré-
sreket lopta. Bűnösségének megállapí-
tása ufán a törvényszék orgazdaság 
véitsége miatt jogerősen 1 hónapi fog-
házra ítélte. 

_ Értesítés- Ma, pénteken főméltó-
ságu Kormányzó urunk 75-ik születés-
napján a textiláru-, rövidáru-, kötött-
szövöttáni, férfi és női divatáru-, va-
lamint készruhakereskedők üzleteiket 
egész nap zárva taríják. 279 

Szeged Árverési Csarnoka 1913 

junius 21;én és 22-én hivatali helyisé-
gében árverést tart, mely alkalommal 
az összes szegedi zálogházaknál 1943 
április végéig lejárt tételek kerülnek 
árverésre és pedig 21-én ékszerek, 
22-én délután fél 4 órakor ingóságok. 
Az Árverési Csarnok 22-én délig ma-
gánosoktól is elfogad vételi és eladási 
megbízásokat. A kiállttolt márkás 
festmények, bútorok és egyéb dísztár-
gyak naponként fél 4-töl 6-ig megte-
kinthetők Igazgatóság. 

— ötszáz emberélet kioltására al-
kalmas mérget vett be egy horgnsi 
lakatos. Horgosról jelentik: Megdöli-
heniő öngyilkosság foglalkoztatja 
Horgos lakosságát. Szűcs Szilveszter 
37 éves géplakatos, aki hosszabb idő 
óta szervi szívbajban szenvedett, ön-
gyilkosságot követett el. A súlyosan 
beteg ember az utóbbi időben alko-
holban keresett vigasztalást. Mind 
többet és többet ivott, ami még job-
ban lerontotta egészségi állapotát. A 
közelmúltban valamilyen ulon-módon 
úgynevezett indián mérget (Curare) 
szerzett és azt kisebb adagokban bor-
ba keverve megitta. Ugyanekkor még 
»Strophan|inl« is kevert az italába s 
állítólag olyan nagymennyiségű mér-
get vett be. hogy azzal 500 emberéle-
tet is ki leheteti volna ottani. A mé-
reg hatjtaa borzalmas volt. hamarosan 
végzett a fiatalemberrel. Szűcs "Szil-
vesztert ki akarták hallgatni, hogv 
meg tudják, honnan szerezte be a 
nagymennyiségű veszedelmes mérget 

de a kérdésekre nem válaszolt Mikor 
néhány percre magához tért és meg-
látta ar orvost, igy szült hoz'/á; 
'Ugyan ne fáradjon, doktor ur, úgyis 
meghalok'. A csendőrség meginditolta 
a nyomozást annak megállapítására, 
honnan szerezte a mérget, annál is 
inkább, mert a méreg igen drága es 
valószínű, hogy Szüc? Szilveszter nem 
legális uton jutott ahhoz hozzá. 

Nagyszabású tnnepség 
keretében tartják meg 

vasárnap 
Szegeden a leventenapot 
(A Uélmagyar ország munkatársá-

tól) Szeged levente egyesülete ju-

nius 20-án, az Országos Leveutenap 

alkalmával Szegeden is nagyszabá-

sú ünnepséget rendez. A leven le-

ünnepség iránt városszerte igen 

nngv érdeklődés nyilvánul meg, kü-

lönösen azokban a társadalmi réte-

gekben. amelyek az if júság nevelése 

iránt fokozottáhli érdeklődést tanú-

sítottak a niultban is. Az ünnepség 

műsora a következő: reggel 8 óra-

kor istentisztelet, 9 órakor h Hősök 

Emlékművét koszorúzzák meg, ulÁ-

na apródavatás. hadiáréa-jelvényj 

kiosztás, zászótisztelgés és díszme-

net. Délután fél 6 órakor rendkívül 

érdekesnek Ígérkező kiképzési 

sport-, torna- és jálékbernotató a 

felsővárosi Pálfy-Ieventepályan. Ar. 

ünnepségre a városi levenlepana rros-

rokság ezúton is meghívja az Óf-

deklpdö közönséget, 
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_ Szűkös anyagi körülményei mtaH 

lett öngyilkos a Róna-utcai cseléd-

teény. Megírta a Délmagyarország, 

hogy Purcsi Erzsébet 20 éves Róna-

utca 33. szám alalti cscicdlcány szer-

dán sósavat ivott. A menlők életve-

szélyes állapotban vitték a közkórha^-

ba, ahol csütörtökön reggel 7'óra utón 

meghalt. Amint a nyomozás során 

megállapították, tettét rossz anyagi 

viszonyai miatt követte el: hiába pró-

bálkozott, nem kapott munkát. 

_ Felakasztotta magát egy átok-
házi fiatalember. Rarát Józsefit 28éves 
Atokháza 487 szám alatti földmüve* 
a 15-éről 16-ára virradó éjszaka a* 
álokházi erdőben egy fenyőfára fel-
akasztotta magát. Barát József iszá-
kos természeté ember volt és végzete* 
tette előtt is holtrészegen vitlék haza. 
Este 8 óra felé kijózanodott és tettét 
azután követte cl Tettének oka, mivel 
búcsúlevelet nem hagyott hátra, isme-
retlen. 

Nyolehónapi börtön lopásért 

Gombos Mihály 30 éves szegedi alkal-

mi napszámos Pesti János Szatymaz-

utca 34. szám alatt lakó földművestől 

május vége felé ellopott egv nadrá-

got, majd junius 5-én egy pár magas-

száru férficipőt. Junius 10-én éjszak* 

Asztalos József Kisteleki-utca 13. szám 

alatti gazdálkodó padlásáról 6 kiló 

tengerit lopott, a lakás elö-tt álló ke-

rékpárról pedjg leszerelte a lámpát 

és a dinamót. Gombost elfogták. Csü-

törtökön került ügye a dr Kozma End-

re törvényszéki egvesbiró elé, aki lo-

pás büntette miatt jogerősen 8 hónapi 

börtönre Ítélte. 

— Meggyilkolta feleségét é» vejé! 
egy bácskai gazda. Bajáról jetentik: 
Németh Péter bátmonostori gazda ftsz-
szereszett a feleségével. Az asszony 
vejének. Szabó Péternek tanvájára me-
nekült A férj vadászfegyverrel ment 
felesége után Az ajtón kilépő Szabó 
Péterre rásütötte a fegvverf ugy. hogy 
az holtan esett össze. Ezután bernhant 
a lakásba s a puskatussal szétverte a 
felesége fejét. A kettős gvilkosság el-
sötétítés ideje alatt történt, az, ügyben 

i r» statáriális hirösán ítél. 

Kormányzó ur DiMitósóna 
születésnapjának ünneplése a zsi-

nagógában péntek este 7 órakor. 
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