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— A dauerolásba bclekopaszodoft
nőnek kártérítés jár. Budapestről jelentik: Eröss Magda magántisztviselőnő az egyik Rákóczi-uti fodrászüzletben daueroltatta a haját néhány hónappal ezelőtt. A munkát BuzekLászló fodrászsegéd végezte a Quint-szalonban. A tartósbullám Erőss Magda
gálat.
haját teljesen kiszárította,
annyira
A vároei mazeum egész évben
_ Földrengés. Belgrádból jelentik: töredezett, hogy szinte megkopaszoMAGYAR
h
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nyitva.
A belgrádi földrengesjelző intézet ké- dolt miatta. A kétségbeesett tisztviseHősies cs önfeláldozó magatartá- szülékei csütörtökön reggel 4 óra 8 lőnő szakértővel vizsgáltatta meg haSzolgálatos gyógyszertárak: Ta.
kácsl István Klauzál-tér 3, Just Fri- sukkal tűntek ki a donmenti har- perckor meglehetősen heves földren- ját s megállapították, hogy a dauergyes petöli Sándor-sugárut 41b. Sc|. cokban, valamint a téli csata küz- gést jeleztek, amelynek fészke Belgrád- gépet tulmagas hőfokra állították be
meczj Béla Somogyitelep I X u. 489, delmeiben azok a hadiakadémiai hall- tól délkeletre 1200 kilométernyi távol- s emiatt ment tönkre a tisztviselőnő
haja. Erőss Magda kártérítési pert in(vasárnap csak délelőtt 10-ig van gatók is, akiket intézeti parancsnok- ságban van. (MTI)
nyitva), Török Márton Csongrádi- ságuk gyakorlati tapasztalatok és ta— Nem szűnnek a kerckpárlopások. dított a fodrás/üzjet ellen. A járásbinulmányok céljából vezényelt a harcsugárnt 14.
Az úgynevezett bünügyi uborkaszezont róság elutasította keresetével, majd a
térre.
elé került fellebbezés
a kerékpártolvajok nem tartják köve- törvényszék
Mozik műsora: Belvárosi Mozi;
Ezek közül Tormássy Tibor főhad- tendő szabálynak. Náluk megmásítva, folytán az ügy. A törvényszék megA t e l s ő r a n d e v ú , Korzó Mozi nagy már az í012 december 22-én, 24-én
változtatta a járásbíróság Ítéletét és
Egy
éjszaka
E r d é l y b e n , és 'Í7-én végrehajtott neves szovjet tá- de örök normaként jelentkezik a szin- kimondotta, hogy a női fodrászat vete
jeligévé
vált
költői
mondás:
>MegSzéchenyi Mozi: K a r o s s z é k .
madások visszaverésében is kitűnt. látni és ellopni azt, pillanat müve szélyes üzem. igy 50 százalék erejéig
Tormássy főhadnagy ekkor az egyik volt*. Ez az önkényes változtatás a cégtulajdonosok egyetemes kártéríszabadságon levő gyalogzászlóalj pa- azonban a megszokottan szerény gon- tésre kötelezettek- A törvényszék viszAZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
rancsnokát belyettesitette.
Példaadó dolkozású többeknek kárát jelenti szaküldte az iratokat a járásbíróságrátermettséggel vezette a zászlóalj el- Csütörtökön is ujabb feljelentések ér- hoz, amely majd érdemben határoz,
ESTE TIZ OKAKOR,
VÉGE REGGEL BAKOM ÓRAKOR. hárító küzdelmeit s három napon át keztek a rendőrség bünügyi osztályá- hogy mennyi kártérítéssel tartoznak •
megismételt ellenséges rohamokat a ra, amelyekben szintén kerékpárlopá rosszul sikerült hullámositásért.
—oqo—
bolsevisták nagy veszteségei mellett sokról panaszkodnak a feljelentők. Jó— Két betörőt terített le egyetlen
egyől egyig fölényesen, visszaverte.
— Dr. Balogh l i t v á n plébános 1943 janüár 2-án az" ellenség igen nagy járt Sándor Délibáb-utca 102. szám golyó. Budapestről jelentik: Az elalatti és Szeles Mihály Bethlen-utca 3. múlt éjszaka a Thaly Kálmán-utcában
gyásza. Mélységes gyász érte dr. erőkkel támadta meg a sustyei hídfőszám alatti lakosok azért tettek felje- egy szik vizgy árban betörők jártak, A a
Balogh István
szeged-alsóközponti ben álló hadosztályunk arcvonalát s lentést ismeretlen tettes ellen, mer ju- őrszemes rendőr figyelmes lett a pin6
plébánost. Édesanyja, özv. jobaházij * alkalommal is a Tonnássy^föhad- lius 21.-én házuk elől kerékpárjukat el- céből kiszűrődő világosságra. FelkölDőry Adámné, szül. Nottny Teréz nagy zászlóalja által védett tampon lopta. A rendőrség, helyet adva az tötte a házmestert, akivel együtt lelók "körül alakult ki a leghevesebb ujabb feljelentéseknek, igen széleskö- ment a pincébe. Amikor leértek, lörövid szenvedés után 74 éves koráviaskodás. Tormássy főhadnagy a harban elhunyt. Az elhunyt
uriasz- cok gyújtópontjában levő támpont küz- rű nyomozást foganatosított, amely re- vést hallottak és két betörőt találtak
szonyt Szeged társadalmi köreiből delmének irányítását most személye- méljük, a kerékpártolvajok kézrekert- ott. Az egyik betörő önmagára lőtt é»
tését vonja maga után. Állandó ellen- a fején áthaladó golyó megsebesítette
igen sokan
ismerlek s mindenki, sen vette át s vitéz példaadásával
őrzés alsrit tartja ezután a rendőrség cinkostársát is. Megállapították, hogv
aki megfordult az alsóközponti plé- döntően járult hozzá ahhoz, hogy a a különböző piacokat, mert a tolvajok a betörők: Kovács Mihály és Vecserbánián és dr. Balogh István ven- támpont őrsége a szörnyű tűzben ts itt akarnak megszabadulni, persze a nyés István rovoftmultu kovácssegédégszerető házában, nagy tisztelet- kitartott 6 az ellenség támadása ez legmagasabb áron az ellopott kerék- dek a szódásüvegek ólomkupakját
tel és szeretettel emlékezik a plébá- alkalommal is véresen összeomlott.
párokról
leszerelt
alkatrészektől. akarták összeszedni a szikvizgyár pin1943 január 17-én a nikolajevkai Ugyanis az egész kerékpárt nem me- céjében. Kovács Mihály meghalt, Venos bájos, fehérhajú, jóságosszivü
harcokban szerzett ujabb dicsőséget rik áruba bocsátani, mert félnek at- csernyést letartóztatták.
édesanyjára.
Özv. Dőry
Adámné
nevének. AaMtt lefolyt küzdelmek soötszáz pengő értékű férfiruhát
hitbuzgó életet élt, mielőtt fiához rán visszavonuló gépkocsioszlopaink tól, hogy volt tulajdonosuk felismeri.
került volna Szeged-Alsóközponlra, egy részét ir.ár sikerült az ellenségnek
A mentők hirel. Kovács János lopott a besurranó tolvaj. Császár
Ferencné Alsóvárosi-Feketeföldek 58.
Budapesten nagy lelkesedéssel és elérnie s egy szakasz erejű bolsevista 48 éves algyői földműves csütörtökön
szám alatti lakos feljelentést tett a
délelőtt
11
órakor
a
gabonás
szekér«ok áldozatkészséggel veit részt
a harccsoport körülfogta az oszlop vérendőrségen ismeretlen tettes ellen,
Mária
Kongregáció
munkájában. gén haladó jármüveket. Tormássy fő- ről a lovak közé esett. A kihívott aki julius 5-én bezárt lakásába behamentők zúzott sérülésekkel a sebészeli
hadnagy
habozás
nélkül
a
bekerített
Alsótanyán azután szívvel-lélekkel
klinikára hozták. — Závodi Istvánná tolva, onnan 500 pengő értékű férfirutörődött állandóan a templom fel- részek segítségére sietett, egymaga 50 éves szegedi asszony csütörtökön hát vitt magával. Ellopott a besurran*
rohant a támadók közelébe és siketolvaj még 40 pengő készpénzt is,
szerelésével és a hiibuzgalmi lenrült géppisztolya tüzével annyira meg- délelőtt öngyilkossági szándékból megnivalókkal. Az, hogy az alsóköz- lepnie azokat, hogy pillanatnyi zavar mérgezte magát. A mentők a közkór- amit a szekrényben talált. A rendőrponti templom ruhatára és kegy- keletkezett a támadó bolsevisták kő házba vitték. — Kondor István hód- ség megindította a nyomozást.
íelszerelése olyan, amilyen valószí- zölt- Ezt a már bekerített gépkocsikon mezővásárhelyi földműves csütörtökön délután 1 órakor takarmányszálli- BEVONULÁS MIATT
nűleg nincs sehol másutt tanyán, ievő honvédek nyomban felhasználtak
tás közben leesett a kocsiról és súc?a
dr, Balogh István elhunyt nemes- és kézigránátokkal vetették magukal lyos sérüléseket szenvedett. A mentők
veszem meg
támadóikra.
szivü
édesanyja buzgólkodásá.iak
a sebészeti klinikára hozták.
Sikerült
is
szoktat
teljesen
leküzdecs áldozatkészségének
eredménye.
niük, majd visszaverniük. Tormássy
— Dr. Berényi Olga orvos, a DélUgyanis 1932 Szilveszter
éjszaká- főhadnagy vakmerő személyes fellépémagvarországban »Az Olvasó irja* ro- fogadalmi templommal szemben. —
j á n — mielőtt dr. Balogh plébános sének köszönhető, hogy az emiitett vatban megjelent közleménnyel kap- Telefon 39-03.
188
Alsóközpontra került volna —. ki- gépkocsioszlop
kevés
veszteséggel csolatban annak megállapítását kéri,
rabolták az alsóközponti templomot vissza tudott vonulni. Ezeken az egyé- hogy a szóban forgó vöröskeresztes
ni fegyvérténveken kívül is mindig ápolónő nem nála lakik albérletben.
•s minden egyházi ruhafelszerelést a t o k k ő z é tartozott ez a fiatal tiszt
elvittek. Az egyházi ruhatárat özv. akik saját elhatározásukból
minden
Dőry Adámné
áldozatkészségéből alkalmai ponton " j és uj ellenálló
Feleségemtől, szül. Pálfi Ilonától
1913 julius 19-étől különváltan élek.
pótolták, özv. Dőry Adámné halá- csoportokat szerveztek s azokat fáradÉrte semmi néven nevezendő felelőslát dr. Balogh István
plébánoson hatatlanul vezették küzdelembe. Ezt
séget nem vállalok.
telte
Petrovszkaján,
Kraszna-Zarján.
klviil másik fia: Balogh János, leá
valamint Krutezen is.
Szeged, 1943 julius 22-én.
nya: Marx
Nándorné szül. Dőry
Tóth Ferenc.
—«üo—
Anna,
unokái, huga és sógornője
Befejeződött a gazdakönyvek kigyászolják.
Temetése
szombaton
•) Ebben > rovatban közöltekért
délelőtt fél 10 órakor lesz Alsóköz- igazítása. A gazdakönyvek adatai elsem a szerkesztőség, sem a kiadöbi
len benyújtott panaszok és észrevétevoíal nem vállal felelősséget
ponton a templomból.
lek felülvizsgálása befejeződött s a
_ Két rendelet. Budapestről jelen könyvek adatait kiigazították a közSzeged város gazdászi hivatalától.
tik: A Budapesti Közlöny pénteki szá- ellátási hivatalban. Azokat a gazdá1000—1943 gh. sz.
l
ma közli az iparügyi miniszter rende- kat, akiknek panaszuk voit s igy n 'm
letét az egyes anyagkészletek bejelen- vehették át könyveiket, most névreFüzvesszőszedési jog
téséről szóló rendelet módosításáról. szóló idézéssel'hívják majd be a közbérbeadási
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A rendelet a bejelentendő cikkek jegy- ellátási hivatalba a könyvek átvétele
zékét a vas, a bór, az épttő és helyre- végett.
Közhirré teszem, hogy a Tápéi-réFőszerkesztő:
állítási, valamint a gyógyszeranyagok
ten Szeged város tulajdonát képező
— A TISZA VIZALLÁSA. A sz«HEGEDŰS OYIÍL A
és cikkek tekintetében egészíti ki és
Marosparton levő füzvesszős 1943 évt
gedi rendőrség révkapitánysága Jemódosítja. — Ugyancsak a Budapesti
lentése szerint a Tisza vízállása
füzvesszőszedési jogát a helyszínen, a
Főmunkatársak;
Közlöny pénteki száma közli a mijulius. 22-énvéggel 7 órakor 486 cm.
Marosparton, a volt Tápéi-réti VárosP
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nisztérium rendeletét a zár alá vett
a levegő hőmérséklete 20 fok Celtanyánál levő nagy uyárfánál
KUNSZERY
GYULA
snyagkészletek jegyzékének módosításius .volt.
1943. évi julius 27-én, kedden
sáról. A rendelet a korábban zárolt
LENDVAI ISTVÁN
— íjázasság. Alsólehotai Scultéty
délelőtt 11 órakor
cikkek jegyzékét a vas, bőr, az épttési Eva és Imre István hadapródőrmester
azonnali készpénzfizetés mellett elés helyreállítási, valamint a gyógy- f . hó 24-én, szombaton este 7-kor tart
adom.
szeranyagok és cikkek tekintetében'ják esküvőjüket a református tem
Szeged, 1943. juliijg 20-án.
egészíti ki és módositja. (MTD
'plomban.
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