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becsületeseket
megtévesztő ülései A szegedi IIL számú adófeisa)
szándékosság? Ha pedig a legtörvé- lamlási bizottság szeptember SÍ
luUász (gyula neut atoll nyesebben
és a legszabályosabban is csütörtökön a következő fellebbezés
ezéseJuhász Gyulának egyik legszebb és él valaki az országban, akit szintén ket tárgyalja: Papp Szilveszter Rösg?
örökbecsű verse a >Te6tamentum< ci- Juhász Gyulának hívnak, azt ezen a ke kap. 373, özv. Lábdy Akosné Rössnni, ameiy igy kezdődik;
néven nem szalajthatja néni az Írás- ke kap. 66, Miskolczi Mihály Nagyszéktudók árulása nélkül senki az iroda- sós 385, Tanács Sándor Nagyszéksós
lomnak.
Szeretnék néha visszajárni még,
358, Tandari Antal Nagyszéksós 330,
festőművészek k i á l l í t á s a
Ha innen majd a föld alá megyek,
A kereskedelmi törvény megvédi a Szécsi József Nagyszéasós 607, Nyári
a Kulturpalotaban. N y i t v a
Feledni nem könnyű a föld izét,
legkisebb krájzlert is, ha cégéhez József Nagyszéksós 367, Szabó Dezső
s z e p t e m b e r 30-ig. Délelőtt
A csillagot fenn és a felleget
csak hasonló cimen támaszt neki va- Nagyszéksós 507, Németh János Nagv9—l-ig, délután 3 -6-ie.
laki konkurrenciát Egyedül az iroda- száksós 496, Bozóki József Feketeszél
Nagy bánatot szerzett korai elmn lom az a szabadterület, ahol lesipus- 216, Jójárt János Feketeszél 628, özv.
Fodor Albertné Feketeszél 201, Né— KALA8Z-vezetők évnyitó ért*- iásával Juhász Gyula valamennyiünk- kások szerepelhetnek?
Ha valóban él ezen a néven egy meth István Feketeszél 266, ördögh
Jtr/lofe Makón. Makóról jelentik. A fa- nek, akik nem szakadhattunk el tőle
lusi és tanyai leánykörök csanádegy- lélekben, hiszen ugy érezzük borongós versfaragó és még nem akadt, aki a Mihály Feketeszél 506, Börcsök István
volna, Feketeszél 537, Hegyesi Kálmán Fehazinegyei vezeíői most tartották szo- kedvű napokon, hogy itt jár még min- kötelező etikára kitaníthatta
kásos évnyitó értekezletüket a makói dig velünk, habár nálunknál sokkal (mert a versírásra való megtanítása keteszél 329, Simon János Kiiályhakatolikus polgári isitola
tanácskozó közelebbről láthatja a csillagos eget úgyis reménytelen fáradtság), — ve- lom 248, Kószó István Királyhalom
gye tudomásul, hogy működésével a 318, özv. Kalmár Antalné Királyhalom
lerióébw. Dr. Halász Pál egyházme- és a fellegeket.
A rohanó idők azonban minden cso- kontinenst ámulatba ejtő nj tehetség 134, Kiri Antal Királyhalom 110, özv.
gyei igazgató megnyitó beszédében kegyelettel emlékezett meg minden ka davárás ellenére sem teszik lehetővé, sem használhatná a Petőfi Sándor, Sőreghi Istvánné Királyhalom 38, özv.
visszajárjon. vagy a Jókai Mór nevet írásai alatt, Dobó Ferencné Királyhalom 301, Masa
loiikiis megmozdulás nagylelkű, bölcs hogy a valóságban is
anyakönyvezték. Imre Királyhalom 312, Füz Ferenc Kipárlfogójáról, dr. Giattfelder Gyula Ezért meresztettünk szemet vasárnap, bármennyire ennek
ésrek-pfispöliré akivel a boldog béke- szeptember 19-én, a Szegedi Uj Nem- De nem születhetik meg egy uj Hazafi- rályhalom 391. Dobó Szilveszter KiVeray János sem, amint azt igen jól rá'vbalom 246, Masa Lajos Királyhaidők utolsó nagy alakja távozott az zedék-ben megjelent alábbi versre:
tudják a modern kor elszaporodott lom 315. — Az I. számú adófelszolamélők sonáhól. A megemlékezi* után
BÁCSKÁI ÉNEK
Hazafi-Verav Jánosai, mikor válasz- lási bizottság szeptember 23 áo az
Horváth I.ajosné egyházmegyei tttkár
tott
más néven lépnek" fel barlangja- alábbi fellebbezéseket tárgyalja: Canterjesztette elő a jövő évi munkaterSzáll a felleg, fehér felleg
desfcerg György
Kossuth L. sugárut
ikban és sátraikban.
vet, amelyet beható eszmecser.! után
a bácskai róna felett.
19, Kneffeí Sándor Pusztaszeri u. 5,
a* értekezlet egyhangúlag elfogadott
Juhász
Gyula
csa2
egy
volt,
az
Szállj fel felleg fel Budára.
Landesberg Sándor Bocskai u. 10, Kiss
Ezután dr. Csepreghv Imre prelátus,
egyedül való. Az ő fémjelzett és klaszHorthy Miklós ablakárai
Ferencné, őzv. Katona Gyuláné 'limár
makói apátplébános intézett a jelenleszikusnak minősitett neve alatt senki
u. 9b, Wóbcr Gusztáv Fodor u. 27, Pavőkhöz nagyhatású buzdítást, amelyMondd el azt, hogy hü a Bácska! nem csempészhet be irodalmi dugárut, tzauer Ede Kálvin-tér 2, Kalmár Márben n hjf és hazaszeretet elmélyítését
sem tökéletes minőségűt, sem mflros
Földön: népünk imádsága,
ton Szent István-lér 11a, Csikós £o«
jelölte meg a vezetők legfontosabb
tosat, ahogy a mai fdőkben mondják.
égen: madár csicscrgése,
Fodor u. 31, Halász János Káivin-tér
teendőjeként. Az értekezlet Halász Pál
áldást kér az ö nevére!
Ml határozottan szégyenkeztünk va- 2, Kaltay Alajos Maros u. 1, Száva
kanonok zárószavalval ért véget.
sárnap s ez az érzésűnk fájdalmasabb, Margit Ósztrovszki u. 20, Jeney Imre
J
mélyebb sebet vágó volt a megdöbbe- Maros u. 33, Rózsa Dezső Maros u. 7,
— Hat leány gomhnmérgrzése egy
Bét virága, népek szíve
nésünknél. a felháborodásunknál 1s. Idr Lajos Sándor Szilágyi u. I, Nóvák
•Infernátnsban. Budapestről
jelentik:
Minden tanya az 6 híve
,Vasárnap reggel a Kaplony-utcai leánya Dunától a Tiszáig
j István Sziics u. 10, Hegyi Zoltán Ti70 éves, beteges apám
részér*
internátusba hívták a mentőket. Az éjHozzá hajlik, Hozzá vágyik!
sza L. körút 21, György Ernő Fodor
szaka az internátus hat lakója: Szé;u. 11, Bányay Aladár Zárda a 22, KóK E R E S E K
kely Mária 23 éves egyetemi hallgatóMondd el azt, hogy hü a Bácska!
egyszerű, rendes zsidó családnáj nya Béla Horthy M. u. 16, Magay Lanő. Lichorn Cecília 23 év©s egyetemi
Magyar, hol más szó is járjál
meleg otthont, ahol teljes ellátás jos Kossuth u. 9, özv. dr. Kószó lsthallgatónő, Szijj Gizella 31 éves tisztMagyar minden barázdája,
mellett mindenben gondját viselik. : vánné Fodor u. 2, Szüts Imre Csonviselőnő, Pissenberger Nikolája 20
egytestvér aratja, szántja!
Ajánlatokat «Vidéki ©rvos> jeligé- grádi-sugárut 1, Kovács István Szent
éves szinlnővendék. Dobos Hona 21
György u. 3, Czene Ferenc Szent Istre
kiadóba.
éves tisztviselőnő és Rielin Nio 20
Mond el azt fa, hogyha kérdik,
ván-tér 8, Pósa Dezső ügynök Fodor
éves jávai születésit egyetemi hallgahogy a Bácska ezer évig
u. 26, Tápai Dezső Lengyel u. 12, Háttónő rosszul lett. Miután gombát va— pedig sirt már bocskor alatt —
Ellopták egy imádkozó öregem- kai Endre Szappanos u. 3. — Az L sz.
csoráztak, valószínű, hogy gombamérpokolban is magyar maradt l
ber táskáját Bölcskey Antal
Fodoi- adófelszólamlási bizottság szeptemgezést szenvedtek. A mentők a hat fiaalábbi fellebbezéseket
•v)
utca 21 szám alatt lakó nyugalmazott ber 24-én az
tal leányt kórházba szállították. AzonMíg Igazság lesz az égben,
járásbiró feljelentést tett a rendőrsé- tárgyalja: Hódi Jolán Madách u. 19,
nal kezelés alá vették mindannyiukat,
Isten minket ügy segéljen! —
gen ismeretlen tettes ellen, mer* a ró- özv. Budovszsy Lajosné Bocskai u. 8a,
gyomormosást alkalmaztak. A vizsgáezután is magyar marad!
kusi templomból, amig imádságba me- Kóhn Jenő Fodor u. 10, Szécsényer
lat Aiegindnlt.
A Bácskában magyar arat!
rült, ellopta a padba tett irattásná- Józsa Brüsszeli-körut 22, ifj. Ribizsár
— A Vöröskereszt gyfljtőnapja ok.
ját. Az irattáskában értékes személyi Gyuláné Dugonics u. 16, Vigh FerencHorthy Istvánt, hősi fiát,
tóber 2-án és 8-án. A Magyar Vörösokmányok és nehezen
beszerezhető né Fürj u. 13, dr. Telbisz István Petőfi
kereszt október 9-án és 3-án az előző
nem áldozta fel hiába I
egyéb hivatalos iratok volta*. A be S. sugárut 14, Halász Miklós Fodor u.
évekhez hasonlóan gyűjtést
rendez.
Ellenség nem teszi lábát,
teges és idős öreg or kéri, Bogy az 8, Dryer József Háló u. 8, Nagy IstEzen a két napon leventék házankint
mig magyar él, a Bácskába!
illető, aki az irattáskát »pártfogásba ván Brüsszeli-körut 20, Weinmann Anivekkel gyűjtenek. Egyidejűleg a vá'JUHASZ GYULA vette«, azt, mivel csak számára hasz- tal Teleki u. 15, Glück Adolf Szent
György u. 4, özv. Abránovich Gézáné
rosban a szokott belveken urnák lesznosítható dolgok voltak benne, juttasHáló u. 11, Váradi Lukács Kossuth u.
nek felállítva. A különböző hivataloVan egy régi adoma, a parasztasz- sa vissza hozzá.
j 9b, Hudi József Kölcsey u. 4, Csanádi
kat, gyárakat és Intézményeket októ- szony vándorpiktorral megfestteti a
i Miklós Tisza Lajos-körut 54, Pollák
ber 4-én úriasszonyok keresik fel le- meghalt nrát s ahogy nézi a képet,
j Gyula Kölcsey u. 11, dr. Kerscb Feventék kíséretében az addig gyűjtőit ríva fakad.
jienc Arany J. n. 14, Beck Nárdoi Fe®«zegek átvételére.
_ De megváltozott kend Mihály a
jketesas ti. 22, Péterfy Gyula Jankovich
— Imaszékek bérbeadása. A hitkőz- másvilágon!
ju. 11a, Cziner István Tömörkény u. 7,
nffg közli tagjaival, hogy az imaszékek
Mi is könnybelábadt szemmel Indí' dr. Wéber Mátyás Vedres u. 1b, Szibérbeadása megaezdődött. Bégi bérlők tottuk útnak sóhajunkat
tár Imre Bérkert n. 46, Scbilling-r
k e r e s
elővételi jogait szeptember 22-én, szer— Gyula, Gyula, hogy te milyen
Kálmán Tisza L. körút 54, viíéz dr.
iéin délután 5 óráig tartja fenn. A fő- kocapoéta Jettél a halálod után! Hogy
Shvov Kálmánné Klauzál-tér 7, Wagaz
Utszegedi
Kenderqyór.
1
üranepi istentiszteletekre csak jeggyel tudtál igy leromlani az étherben, ahol
ner Ernő Klauzál-tér 7, Wagner Felehet belépni.
pedig keresztény hitünk szerint csak
renc Klauzál-tér 7, dr. Wagner Jenő
—
Szeged
árverést
csarnoka
szep» r- Editéit árdrágítók. Dr. Szarvas megtisztulás van? Avagy a poézisre
Klauzál-tér 7.
János törvényszéki tanácselnök mmt nem vonatkozik ez, a finom költői tember 21-én délután fél 4-kor bivata
árdrágítás) ügyekben Ítélkező egyes bi- gondolatok ott klapaneiákká törpülnek los helyiségében árverést tart, mely
ró hétfőu tárgyalta .Katona lmréné 54 8 a versforma még mindig az elha- alkalommal az összes szegedi zálogháéves öttömösi asszony
árdrágítást nyagolt földi utak sártengerében dö- zaknál 1943 julius végéig lejárt tételek
kerülnek sorra. Az árverési csarnok
ügyét. Katonáné ez év május 20-án cög?
egy liter tejfelt adott 2 pengő 59 filDe hagyjuk' a tréfaszót, ami túlsá- magánosoktól legkésőbb 21-én délig
terért ós másfélkiló túrót 2 pengő 95 gos megtiszteltetés volna erre a min- fogad el árverési megbízásokat Az ár(kombinált
Budapesti értéktözsdezárlat. Tarfillérért Takács Vera öttömösi lakos- den kegyeletet letipró irodalmi bot- verésre szánt bútorok
unk, aki tejtermékeket továbbadás cél- rányra. Alsógimnazista gyerek is meg- szekrény, stb.) szőnyegek, márkás fest tott irányzatta, mérsékelt forgalommal
jairól vásárolta. A törvényszék árdrá- állapíthatja a legkezdetlegesebb iro- mények és porcellán disztárgyak na- nyitott a hétfői tőzsde. A kereslet ingító visszaélés vétségéért ugy Katona dalmi érzékkel, a nivókervsés maga- ponkint délután fél 4-től 6-ig a csar- kább élénk volt, mig a kínálat nagytmrénét mint Takács Verát fejeukinl sabbrendüségével, hogy >ezt« a ver- nokban díjtalanul megtekinthetők. — fokú tartózkodást tanusitott A Hitelbank bevezette a Hofber-részvények
20ü—200 pengő pénzbüntetésre ítélte.— set nem Írhatta a mi Juhász Gyulánk. Igazgatóság.
tőzsdei jegyzését, ami némi élénksé^Éálinkó János 44 éves szöregi földget keltett a vasipari értékek piacán.
műves junius 26-án hereszénát adott
Néhai Szeles Elek kúriai biró leánya,
A Hofber 40 pengős kezdeti árfolyael a maximális árat meghaladó őszmát zárlatig 2 pengővel javította meg.
szegért. Árdrágító visszaélés vétségéMagyar Bank 06.5, Hitelbank 136.5,
ért 500 pengő pénzbüntetést kapott. —
Nemzeti Bank 432.—.
Xcrobácz István 52 éves lómészaros,
1943 szeptember 20-án hosszas szenvedés után az Úrban elhunyt A
akinek Cserzy Mihály-utca 12. szám
Zürichi devizazárlat Páris 5.85,
megboldogult 20 éven át szolgálta a magyar nevelés ügyét az ungmealatt van husmérése, • ez év márciuságyei Nagybereznán és Szegeden. Gyárzolják testvérei, özv. Kopasz IstLondon
17 30, Newyork 431—, Brüsab;«n 1 pengő 30 fillér helyett 2 pengő
vánné Szeles Olga, Szeles Adél, húgai: Kopasz Márta egyetemi lektor,
szel
69.25, Milánó -.—,
Madrid
ói t mérte a lóbus kilóját. Árdrágitó
Bencsik Józsefné Kopas z Irén
Temetése szerdán, 22-én délután
vi: zaéíés vétségéért 1000 pengő pénz39.75,
Amszterdam
22937
fél,
Berlin
5 órakor lesz a belvárosi temető ravatalozójából a református temebüntetést t j p o t t iValamennyi büntetés
372.55, Szófia 5.37 fél, Bukarest 137
tőben.
341
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