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— A minisztériumi kiküldöttek Pál-
fy József polgármesternél. Hétfőn dél-
előtt a »Bohémélet/ esti előadására 
Szegedre érkezett minisztériális kikül-
döttek, igy Yb l Ervin miniszteri osz-
tályfőnök, M o r l i n András, V i l é z 
Tibor, dr. N ó v á k Gyula és Szé-
ke I y h i d y Ferenc tisztelgő látoga-
tást tette dr. P á l f y Józsei polgár-
mesternél. 

— Leleplezték a szatmári huszárok 
hősi emlékművét. Szatmániémeliböl je-
lentik: Vasárnap ünnepeiyes külsősé-
jek között leplezték le Szatuternéineti-
ben a volt császári es k i rá l^ 15. hu-
izárczred hősi halottainak emlékmü-
vét. Az ünnepségen Magyarország kor-
mányzóját Csatay Lajos vezérezredes, 
honvédelmi miniszter képviselte. Az 
ünnepi beszédet gróf lakách-Tolvay 
mondotta a szobornál Az ünnepség 
ltáni diszebéden vitéz Haász Aladár 
mondott lclköszöntőt az ezred tiszti-
kara nevében. 

— Az alacsony vízállás miatt szü-
netelnek a szeiueíyhajójaiatok. A sze-
gedi Uajoalloinas közli, hogy a tiszai 
szemelyhajojaiatok a mai nappal a 
Tisza rendkívül alacsony vizullása 
miatt további intézkedésig szünetel-
nek. tla a Tisza vízállása emelkedik, 
ugy a hajújáiutok ismét megindulnak. 

— Az elhunyt főpásztor arckepenek 
leltplezese. bensőséges ünnepség kere-
tében helyezlek el Glattfeltter Gyula 
érsek arcképét a rnóravárosi katolikus 
népházban. Az üuiiepi megemlékezést 
űr. Straub Brúnó egyetemi m. lanár 
mondotta. Glattíelder Gyula érsek — 
mondotta — barmónikus egyenisegevel 
igazi példája volt a tökéletes ember-
nek. A városi zeneiskola két növendé-
ke, Rácz Zoltán és Vörös Maigiika 
'zeneszámmal szerepelt a műsoron. Né-
niedy Gyula verset olvasott fel. Wcller 
Károly éneke következett ezután, ame-
lyet Jung Petemé kisért zongorán. A 
tnóravárosiak bálájáról dr. lluíász 
Pál kanonok, esperes-plébános beszélt, 
aki mint az emberi jóság megszelné-
lyesitöját rajzolta meg a főpásztorban. 

_ Csütörtökön délelőtt az utttgyi, 
pénzügyi és tanyai bizottság értekezle-
te a városházán, A városházán csü-
törtökön délelőtt az útügyi, pénzügyi 
és tanyai bizottság együttes értekezle-
tet tart. Az értekezlet, amelyen a költ-
ségvetést tárgyalják meg, délelőtt 11 
órakor kezdődik. 

_ Felhívás hadirokkantakhoz. Ha-
dirokkant jelentkezhettk a gázgyárban 
éjjeli őri állásra Szolgálati idő este 
9 órától reggel 5 óráig, órabér körül-
belül 80 fillér. Jelentkezést elfogad a 
városi hadigondozó tiszt: Vár-utca 7. 
Utolsó jelentkezési nap szombaton, 
október 2&-án. 

— Meghalt a gázmérgezései köz-
kórházba szállított cselédlány. Je-
lentette a Délmagyarország, hogy 
Tóth Mária, Dugonics-utca 21/a 

szám alatt szolgálatot teljesítő ház-
tartási alkalmazott szolgálati he-
lyen gázmérgezést szenvedett és a 
mentők súlyos állapotban vitték a 
közkórházba. Amint hétfőn a köz-
kórház jelentette a rendőrségre, 
Tóth Mária belehalt a mérgezésbe, 
A rendőrség nyomoz annak megál-
lapítása érdekében, hogy véletlen 
szerencsétlenség, vagy öngyilkosság 
miatt kövelkezett-e be a halál. 

— A Délvidéki Katolikus Legény-
egyletek vezetői értekezlete. Megha-
tóan szép napja volt a délvidéki ta-
tolikus legeny egy leteknek vasárnap. 
Szegeden a püspöki tanoncotthonban 
tartották vezetői ertekezletüket, amely-
re a Délvidék Jeglavolabbi egylete is 
clküldötto képviselőjét. Lzt a szép 
megmozdulást használták fel arra, 
hogy vitéz P i n t é r József országos 
elnököt köszöntsék elnöki működésé-
nek 2ö-ik évfordulója alkalmából. Az 
összejövetel szentmisével kezdődölt, 
amelyet az intézet kápolnájában dr. 
1 j j a s Józsei érseki főbiztos celeb-
rált. A szentbeszédet P. B o d a y Jenő 
S. J. K10E vezető mondotta. A szent-
mise után az intézet nagytermében dr. 
Ijjas József érseki főbiztos elnöklete 
mellett kezdetét vette a nagyszabású 
értekezlet, amelyen az elnöklő érseki 
biztos mondott magasszinvonalu meg-
nyitó beszédet. A katolikus legényegy-
let szellemisége soha nem tévesztette 
el az utat. Évszázados programja ma 
is uj és megértésre talál. Amíg az 
egyház él, a legényegylet sem szűnik 
meg, mert az egyház örökéletű szelle-
miségéhez van láncolva s most is, 
amikor országos elnökünk elnöki mű-
ködésének 25-ik événél megállunk, itein 
személyi, hanem az örök egyházat ün-
nepeljük, mert mindig megtalálta méd-
iát annak, hogy minden népréteg szá-
mára megtelelő és arra alkalmas egyé-
neket állítson. A Csanádegvházniegve 
íegénvcgyleti vezetői nevében Jás-
szentkuti Mark szeged rókusi elnök, a 
váci déli egyházmegye részéről Kecs-
kés László szolnoki titkár, a kalocsai 
egyházmegye részéről pedig Horváth 
László alelnök köszöntötte vitéz Pin-
tér József országos elnököt, majd vi-
téz Pintér József emelkedett szólásra, 
megköszönte a megnyilatkozó, szerele-
let. amely nem egyéb mint a legény-
egylet iránti törhetetlen ragaszkodás. 
A németajkú legényegyletek vezetőinek 
köszöntését Schmidt István káplán, pa-
lánkai elnök német nyelven tolmá-
csolta. Délután 4 órakor a legénvegv-
leti vezetők népes küldöttsége tisztel-
gett Raskő Sándor apostoli kormányzó 
előtt. Elsőnek vitéz Pintér köszöntötte 
az apostoli kormányzót, majd Fábián 
Ferenc délkerületi titkár mondott be-
szédet. Raskó Sándor apostoli kor-
mányzó nagy beszédben válaszolt az 
üdvözlésekre. Délután 5 órakor ugyan-
csak az intézet nagytermében diszgvü-
lés keretében az ifjuság juttatta kife-
jezésre háláját, szeretetét vitéz Pintér 
József országos elnök iránt. A disz-
gyülésen megjelent Raskó Sándor apos-
toli kormányzó, a szegedi papság nagy 
számban és sok érdeklődő. Itt Kapossy 
Gyula püspöki tanácsos, egyházmegyei 
elnök mondott megnyitó beszédet. Nagy 
beszédében azt a fáradhatatlan munkát 
méltatta, amelyet az országos elnök 
kifejtett 25 esztendő alatt. Megszám-
lálhatatlan azoknak a hajótörötteknek 
a száma, akiket felemelt és még több 
azoknak a száma, akiket megvédett a 
hajótöréstől. Atya és fiúi viszony van 
a munkásifjuságban az országos elnök 
között mondotta Kapossy egyházme-
gyei elnök. Majd a szebbnél szebb ifiu-
sági beszédek hangzottak el, 

— Sátoros ünnepi istentisztelet a 
zsinagógában szerda, csütörtök és pén-
teken este fél 5 órakor, csütörtök, pén-
tek és szombat délelőtt fél 11-kor, Ha-
lottak emléke: csütörtök reggel három-
negyed 7 órakor és délelőtt fél 11-kor. 
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— Ujabb 
indítványok a Vezér-ügyben. A 
Vezér-féle rézgálicpanama bűn-
ügyében hétfőn reggel 9 órakor tár-
gyalás volt a törvényszéken. Az 
ügyész bizonyitáskiegészitési indít-
ványt terjesztett elő, igy a többi 
bejelentett uj tanú között kérte dr. 
Kamarás Lajos rendőrtanácsos ki-
hallgatását. Ugyancsak ujabb tanu-
kat jelenlett be a védő is, kérve ki-
hallgatásukat. A törvényszék rövid 
tanácskozás után, mint szükségte-
lent, elutasilota az ujabb tanúki-
hallgatásokat, azzal az indokolás-
sal, hogy azok úgysem gyakorol-
nak döntő befolyást az ügy kime-
netelére. 

Tanulmányi n»p a Szegedi Kato-
likus Nő védő Egyesületben. A csanád-
egyházmegyei katolikus nőegyletek 
vezetői és tagjai október 24-én tanul-
mányi napra gyűlnek össze a Szegedi 
Katolikus Növédő Egyesület székházá-
ban, hogy a Magyar Katolikus Nő-
egyesületek Országos Szövetségének 
rendezéséhen megtartandó tanulmányi 
napon szerzett szakismereteikkel ve-
zessék egyesületeik ügyeit. A tartal-
mas program gondoskodik arról, hogy 
a résztvevők értesüljenek az egyház 
és az Actio Catholica szándékairól és 
annak a szellemében együttes célkitű-
zéssel, egybehangolt felfogáson ala-
puló eszmékkel dolgozzanak az egyete-
mes katolicizmus érdekéhen és saját 
egvházmegvéjük cselekvő katolikus 
életére áldásos befolyással legyenek 
A tanulmányi nap reggel 3 órakor 
szentmisével kezdődik és a délelőtt és 
a délután folyamán fővárosi és sze-
gedi kiváló szakelőadók előadásai ve-
zetik régig a hallgatókat az idevonat-
kozó ismereteken. A napot litánia fe-
jezi he az egyesület kápolnájában 
amelyet dr Halász Pál kanonok mond 
Katolikus testvéreinket szeretettel vár-
juk. 

— Felhívás a légoltalmi házpa-
ranusnokokhoz. A Légoltalmi Liga sze-
gedi csoporteloöksége felkéri mind-
azokat a légoltalmi házörségparancs-
i.okokat és parancsnokhelyeltesekct, 
akik a 134.500. eln. 35.—1942, számú 
honvédelmi miniszteri rendeletben a 
ház lakói részére előirt kötelező alap 
kiképzési vagy a negyedévi utánképze-
si előadásokat még nem tartották meg, 
azokat sürgősen, de legkésőbb október 
végéig megtartani és erről a légoltal 
mi liga elnökségét (Erzsébet-rakpart 
17. szám; Legalább 5 nappal előbb az 
utca, házszám, nap és óra feltüntetésé-
vel levelezőlapon értesíteni szivesked 
jenek, nehogy mulasztás miatt a rend-
őri büntetőbíróság a kihágási eljárást 
megindítsa. 

Ismét elfogtak két makói nőt, 

akik libát akartak Budapestre csem-
pészni. Jelentettük vasárnap, hogy 
a nagyállomáson az egyik szolgála-
tot teljesítő rendőr elfogott egy ma-
kói nőt, aki koppasztott, hizott li-
bákat akart Budapestre vinni szál-
lítási engedély nélkül. Hétfőn ha-
sonló eset történt: a rendőrség el-
fogta a pályaudvaron Fein Klára 
és Slrausz Éva makói nőket, akik-
nél két hizott liba és két hizott ka-
csa volt koppasztott állapotban. Be-
vallották, hogy Budapesten akarták 
értékesíteni. A libákat és a kacsá-
kat elkobozták tőlük és megindult 
ellenük az eljárás. 

Szeged árverési csarnoka 1943 
október 21-én délután fél 4-kor hiva-
talos helyiségében árverést tart, mely 
alkalommal valamennyi szegedi zálog-
háznál 1943 augusztus végéig lejárt és 
nem rendezett tételek sérülnék sorra. 
Az árverési csarnok magánosoktól 
21-én déli 12 óráig fogad el eladási 
megbízásokat. Az árverésre kerülő bú-
torok (kombinált szekrény, behúzott 
garnitúra, szőnyegek, festmények és 
egyéb dísztárgya* naponkint délután 
fél 4-töl 6 óráig a csarnokban megte-
kinthetők. Igazgatóság. 
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— Ismét rendőrkézre került egy ke. 
rékpúrtolvaj. Vasárnapi számunkban 
jelentettük, hogy a rendőrség ártal-
matlanná tett két kerékpártolvajt. Hét-
főn ismét rendőrkézre került egy bi-
ciklitolvaj Erdélyi János 49 éves hus-
ipari munkás személyében. Erdélyil 
tettenérték, amint a lopott kerékpár' 
leszerelte és csupasz vázát a Csongrá-
di-sugárut melletti Vértóba akarta 
dobni. Elfogták és letartóztatták, majd 
átadták az ügyészségnek. 

_ Munkaalkalom hadigondozottal 
számára. Október 25-én reggel 8 órai 
kezdettel háncsfonási tanfolyamon való 
részvételre a belvárosi fiúiskolában' 
lehet jelentkezni. A tanfolyam 3 hétig 
tart. Már a 3 hetes tanfolyam alatt 
napi három pengőt lehet keresni. E 
mesterség elsajátítása után pedig a 
napi kereset 5—6 pengő. Hadigondozot-
tak az iskola megnyitásáig iskolás 
gyermekeket is hozhatnak magukkal a 
tanfolyamon való részvételre. Bajtársi 
szolgálat. 

— Lugkődrágiték a tábla előtt. Fo-
dor Jánost és Melegh Gézát a törvény-
szék 3—3 hónapi fogházra és fejenkint 
300 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert a 
nyáron 50 kiló lugkövet a maximális-
nál magasabb áron árusítottak- A táb-
la Curry-tanácsa hétfői tárgyalásán a 
törvényszék ítéletét helybenhagyta az 
zal a változtatással, hogy Melegb 
pénzbüntetését elengedte. Az itéle. 
jogerős. 

— Bosszúból magzatéiba itásérl 
feljelentette szomszédasszonvát, ha-
mis vád miatt eljárás indult ellene. 
Pár nappal ezelőtt névtelen felje-
lentés érkezett a rendőrségre. A fel-
jelentést egy asszonytársa ellen ad-
ta be az ismeretlen vádaskodó, aki 
azt állította, hogy szomszédasszo-
n y b a , aki állapotos volt, tiltott 
műtétet végzett, vagy végeztetett 
magán, azaz elhajtotta magzatát. 
A rendőrség utánjárt a dolognak és 
kiderítette, hogy egy szó sem igaz 
a dologból, a feljelentett asszony 
még mindig állapotos, gyermekéi 
ezután fogja megszülni és egyál-
talán nincs szándékában bűnös ma-
nipulációt folytatni vele. Amikor a 
fiatalasszony megtudta, hogv felje-
lentették, most már ő tett viszont-
feljelentést a rágalmazó ellen. A 
rendőrség kinyomozla, hogy a név-
telen levél irója Sidlinger Ella, aki 
bevallotta, hogy ő vádolta be ha-
misan a rendőrség előtt szomszéd-
asszonyát. Tettét bosszúból követte 
el. Hamis vád miatt mesindult el-
lene az eljárás. 


