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Ujabb kilépések 
a nyilaskeresztes pártból 
Budapest, november 25. 'A bom-

lási folyamat, amely a nyilaske-

resztes pártban már hónapok óla 

élszlelhető, szerdán ujabb állomás-

hoz érkezeit. A b o n y i Ferenc, 

H a á 1 a Róbert és K o 1 t a y József 

nyilaskeresztes képviselők bejelen-

tették a pártból való kilépésüket. 

A hirek szerint még egy negyedik 

kilépés is esedékes. Az u jabb bom-

lás oka az, hogy ezek a képviselők 

Szálasi Ferencet kompromisszumra 

akarták rávenni az Imrédy-féle 

párttal kapcsolatban. Minthogy 

Szákéi ajánlatukat elutasította, 

levonták a konzekvenciákat és a 

pártból kiléptek. 

Magyarok között 
a lembergi pályaudvaron 

Öten vagyunk a zsúfolt vonatban 
magyarok, öt magyar katona az egyen 
ii ihál tengerében, «mely körülvesz 
béliünket. Háborús földön járunk, de 
itt a mk egyenruhán kivül semmi jel 
sem mutat arra, hogy háboru van. 
Még a vonatban utazó civilek arcán 
sem látni. Az egyik kupéban geszte-
nyeszőke lengyel leányok éneklik sa-
játos, de a magyarhoz mégis oly sok-
ban hasonló dalukat. Mintha testvérek 
lennének. Valamennyinek madonna-
arca van és fogadni mernék, hogy az 
öt leány közül hármat Máriának hív-
nak. Már ia . . . olyan szépen, olyan ér-
dekesen ejtik ki a lengyelek ezt a 
szót, bogy az ember önkéntelenül utá-
nuk mondja: Mária. . . és egyszerre 
jut es/ébe egy kis falusi templom és 
valaki. Valaki, aki otthon maradt. . . 

Hirtelen azonban elhallgat a dal, 
rhnzgo ódá-s támad és nem messze tő-
lünk ie.Jtfltnik a lembergi pályaudvar. 
Az első pjllanatban azt hinnéd, hogy 
a Nyugatira fut be a vonatod. 

Mihelyt kilépsz a kocsiból, máris 
meglepetés ér: a bábeli nyelvzavar 
ban egyre több magyar szó üli meg 
a füledet. Körülnézel és csodálkozol 
Magyar egyenruhát egyelőre még nem 
látsz és mégis.. . Magyarul beszél az 
a civil ott az oszlop mögött, az a vas-
kei eszlcs nőmet tizedes is magyar 
s/av^kat kiabál, sőt a mellette álló 
roinán közkatona Is magyarul emlege-
ti az egyik okvetetlenkedő ukrán mi-
Ufisla felmenő rokonait. 

— Hát mi van itt? — kérded ma-
gadban, de egv kis köpcös ember 
mintha kitalálná a gondolatod, mind-
járt felel is rá: 

— Bajtárs, magyarok vagyunk mi 
is. Mi újság Budapesten? 

És meg se várja, hogy válaszolj, 
ömlik belőle a szó. Elmondja, hogyTe-
mrsvárott lakott utoljára. Kikindán 
született. I .ugoson nősült, két gyerme-
ke van. római katolikus, végigharcol-
ta az első. világháborút, felkelő volt 
Nvugatmagyarországon. de Trianon 
után mégis odaát maradt. Most nvoi-
ran vannak" itt magyarok, valamenv-
nyien a román uralom alatt álló Dél-
erdéfyből. Az otthoni állapotokat nem 
bírván, e^y szép napon felkerekedtek 
és holnap egy vonat Berlinhe viszi 
őket, ott dolgoznak egy hadiüzemben, 
már több mint egy éve. . . 

Sok mindent mesél még. Bennem 
felébred az ujságiró, jegyzem szavait 
és megígérem, hogy megirom. Meg-
trom. hogvne irnám meg, egyszer még 
mindent megírok . . 
j Kisebbfajta csoportosulás támad 
körülöttünk Akit az egvenruhája ro-
mán katonának mutat: aradi fiu, a 
'•rmet tized'* Brassóban született. És 
igy twm®bb. Tiz tizenöt ember, idegen 
egyem «őt idegen népvisetet-

hew, de magvarok — valamennyien 
meigvarok". 

H Í R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

A városi mnzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta 
kács István Klauzál-tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Sel 
ineczi Béla Somogyitelep IX. u. 489, 
Török Márton (,'songrádi-sugárut 14. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi 
G r ó f M o n t é C h r í s t o, Széchenyi 
Mozi: R á k ó c z i n ó t á j a . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE NYOLC ORAKOR, 

VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 
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— A Kormányzó az ál lami vásár-

lások kiállításán. Budapestről je-

lenlik: A Kormányzó ur őfőméltó-

sága megtekintette az Országos Ma-

gyar Képzőművészeti Múzeumban „Debrecen, cimü lapból vettük 

az ál lami vásárlások kiállítását. j £t a 2 a iábbi cikket: 

u ,.. . . . .. A tüzifaellátás nehézségeiről sok 
- A belügyminiszter gátat "kar hangzott el mór 

vetni a túlzott alkoholfogyasztásnak i SZ° n a n e z o t l el mar. 

A parlamentben legutóbb szóba ke-j Az 
rült az alkoholizmus nagy emelke-
dése cs különösen a pálinkaivás 
mértéktelen növekedését állapitól-

flz elsfi légoltalmi engedetlenség miatt! 
inditott blinligy 

tárgyalása a szegedi törvényszéken 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A hazai légoltalomról alkotott 

törvény — amint ismeretes — a 

súlyosabb légoltalmi vétségeket a 

büntetőbíróságok hatáskörébe utal-

ja. Egy ilyen eset tárgyalása csü-

törtökön délelőtt folyt le a tör-

vényszéken. A szegedi törvényszé-

ken most tárgyaltak elsőizben ilyen 

ügyet. A vádlott So 1 y m o s i 

András 30 éves Zákány-utca 22. 

szám alatti lakos volt, akit légol-

talmi cugcdetlenséggcl vádolt az 

ügyészség. Solymosi András a vári 

szerint tavaly, légoltalmi készült-

ség alkalmával nem vállalta cl az 

éjjeli őrségei, emiatt veszkedni kez-

dett a ház parancsnokával és dur-

ván sértegetni kezdte. Az eljárás * 

házparancsnok feljelentésére indult 

meg ellene. 

Solymosi ügyét a törvényszélí 

S z a 1 a y-tanácsa tárgyalta. A 

vádlott kihallgatása során tagadta, 

hogy engedetlen lett volna és azt 

állította, hogy a házparanesnok 

bosszúból jelentette fel. Tanukat 

jelentett be és kérle kihallgatásukat 

ártatlanságára nézve. A törvény-

szék a vádlott által kért bizonyítást 

elrendelte és a tárgyalást elnapolta. 

Mi van a tűzifával ? 
Egy debreceni lap szerint a fahiány legfőbb oka: a keres-

kedő csak ráfizetéssel tudna megrendelőinek szállítani 

ták meg, aminek következtében az 
iszákosság nagy mértékben elter-
jedt. Szóbakerült továbbá a direkt-
termö szöllőkből szűrt borok, >a 
büzborok« forgalomba hozatala, 
amelynek ártalmassága közismert. 
A vita során rámutattak arra, hogv 
aki ilyen biizbortól bccsip, az há 
rom napig beteg utána, a látási ké-
pessége csökken és meg is butul. 
Sürgették, hogy az ilyen borok fo-
gyasztását szigorúan ellenőrizzék a 
rendőri és pénzügyi hatóságok köz-
reműködésével. Szóba került az is, 
hogy a zugkocsmákat nagyobb mér-
tékben kell ellenőrizni. Azt a meg-
oldást ajánlották a pénzügyminisz-
ter figyelmébe, hogy ne engedélyez-
zen 500 lélekre italmérési enge-

egyik debreceni fakereskedő 

rendelkezésünkre bocsájtotta a vo-

natkozó adatokat, melyek a követ-

kező képet mutat ják: 

Ab erdő a fa ára mázsánként a 

megállapított 3 pengő 75 fillér, 

azonban ezért az árért lehetetlen 

nek. Ezt azonban természetesen 

nem lehelik. Ha annyit számitaná-

nának fel, amennyibe belekerül, 

árdrágítást követnek el. Ez okból 

szünetel csaknem teljesen, vagy 

korlátozódik egészen min imál is ke-

retekre és csupán szerencsés körül-

mények folytán valahogy olcsób-

ban beszerzett kis mennyiségekre 

a fakereskedelem tevékenysége. 

Kereskedőkörökben azt mondják, 

hogy ha a megállapított maximá-
O i 

beszerezni, mert a termelők általa-! lis árhoz bizonyos felárat, szigorú 

ban 2 pengő 25 fillér költséget szá-j számítást véve alapul, átlag 3 pen-

mitanak az alapárhoz, amivel a l a j g ő s költségtérítést engedélyezné-

ára már hat pengő mázsánként. í nck, ugy megindulnának a szállít 
Ehhez jön még az erdőből a vasúti 

állomásig való fuvarozás költsége, 

ami nem kevesebb, mint 3 pengő 

50 fillér, továbbá a vasúti furdija 

mányok, mert a kereskedelem h a 
nem is találná meg teljesen a szá-

mítását, de a ráfizelésl elkerülné 

és az üzlet forgalma fenntartásá-

mázsánként 70 fillér, mérlegelés,} nak érdekében vállalkozna a fa be-
-_.n-.a-, , i . . i _ „ hozatalára. kövezetvám, szállítási igazolvány 

44 fillér, fuvar az állomástól a fo-
gyasztóig 1 pengő, a kereskedő fel-
számitható min imál is haszna 1 

dclyt, elcg, ha 1000 lélekre adnak ki I p c ngő , úgyhogy a fa mázsánként! 
ilycu italmérési engedélyt. Kérték a | á r a ' l 2 p c n f í ő 04 fillér lenne, 
kültelki zugkocsmák szigorú ellen-. £ , s z c m b c n Debrecenben a tü-
őrzését nemcsak logyasztas, de tisz- .. ,,. , . , , . o 

taság és betegségszerzés szempont | z , f a maximal is ara mázsánként 6 
jaból. Keresztes-Fischcr belügyin".-1 P c»gő 50 fillérben v a r megálla-
niszter parlamenti nagyhatású és i pitva, így a kereskedő tulajdonkép-
nagysikerü beszédeben valaszoit J pen 4 pengő 34 fillér ráfizetéssel j engedték a maximális árhoz bizo 
ezekre a kétdcsckie. Rámutatott ar- j tudnának szállítani megrendelőik-« nvos kezelési költség felszámítását, 
ra, hogy milyen fontos a direkt-
termő szöllők kivágása és az ilyen 
szöllőkből szűrt borok kizárása a 
fogyasztásból. Ezáltal megszűnnek ' — Világos nappal feltörtek egy — Háborús táplálkozás. A Magyar 

Érdekes, hogy ugyanez a vél-

mény merült fel Nyíregyházán, hol 

maga Foghtüy Miklós miniszteri 

tanácsos vizsgálta meg a faellátás 

kérdését, mivel Nyíregyházán még 

nagyobb hiány mutatkozik tűzi-

fában. A »Nyirvidék« azt ír ja , 

hogy egyes helyeken sikerrel vezet-

ték be azl a rendszert, hogy meg-

azok a súlyos ártalmak cs betegsé 
gek, amelyeket az ilyen borok okoz-
nak. A miniszter rámutatott aira, 
hogy élénk figyelemmel Kisén e 
túlzott alkoholfogyasztás méitekét, 
anieiv az utóbbi időben egyes helye-
ken fokozottabb mértékben észreve-
hető. Ezen az állapoton — mondot-
ta a belügyminiszter — tényleg se-
gíteni kell és a túlzott alkoholfo-
gyasztásnak, amely már mérgező és 
egészségre ártalmas, sőt az utódok-
ra is ártalmas hatásokat produkál, 
bizonyos gátat kell vetni. 
— A szegedi egyetemi ifjúság »ma. 

gyar szellem.-estje. A szegedi egyete-
mi ifjúság szép irodalmi eseményt ké-
szít elő szombaton esle az úgyneve-
zett >magyar szellemi-estjén. Az iro-
dalmi est a Tiszában lesz s azon Ta-
mási Aron, Sinka István és Karácsony 
Sándor szerepelnek. Rajtuk kivül Mé-
száros Erzsébet, a kolozsvári opera-
együttes lagja szerepel és Bálint De-
zső hegedűművész, valamint diáksza-
valatok egészítik ki a műsort. Az iro-
dalmi est szombaton este hét órakor 
kezdődik. 

üzletet Szabadkán. Szabadkáról jelen-f Vöröskereszt közegészségügyi elő-
tik: Vakmerő betörést követtek cl i adássorozatának második előadása 
Szabadkán a Kossuth-ütcán. Ismeret- | ma, -pénteken délután ti órakor lesz a 
len tellcs a déli munkaszünet alatt ál-jgyermekklinika nagy előadótermében, 
kulccsal felnyitotta Kurek Mátyás sza-jAz előadást »Háborús táplálkozás* 
badkai pékmesternek az üzletét, ahon- cimmel dr. Ivanovics György egyetemi 
nan több kenyeret, egy női köpenyt és tanár tartja. Az előadáson érdeklődö-
pullóvert, valamint 25 pengő készpénzt 
vitt el. majd anélkül, hogy tettét fel-
fedezték volna, észrevétlenül távozott 
az üzletből, amelynek ajtaját maga 
után be is zárta. Mindrn jel szerint 
ugyanez a betörő a déli órákban ogv 
másik betörést is megkísérelt a fölé-
rem Komlós Andor kereskedőnek a 
Radies-utcában levő üzletének ajtaját 
akarta felnyitni, itt azonban póruljárt, 
mert a kulcsa beletört a zárba és igv 
az ajtót nem tudta kinyitni. A rend-
őrség a vakmerő betörő kézrekritésé-
rc erélyes nyomozást inditott. 

— Leesett a padlásról, agyrázkó-
dást szenvedett. Csütörtökön délután 
fél 3 órakor a Kossuth Lajos-sugárut 
11. szám alatt Kiss Lajosné 39 éves 
háztartásbeli leesett a padlásról. A 
mentők agyrázkódással szállították a 
sebészeti klinikára. 

ket szívesen látnak. A belépés dijta* 
lan. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A s2»o 

gedi rendőrség révkapiténysága je-

lentése szerint a Tisza vízállás* 

november 25-én reggel 7 órakor 36J 

cm, a levegő hőmérséklete 0 fok 

Celzius volt. 

— Valóilan hir terjesztéséért el-
itéltek egv hódmezővásárhelyi napszá-

imost. K r ó m Imre 36 éves hódmező-
vásárhelyi nupszamos az ellensége* 
repülőgépek Magyarország elleni Iá-" 
madásáról terjesztett valótlan híreket. 
Rémhírterjesztés miatt csütörtökön a 
szegedi törvényszék ele került. A Sza-
lay-tanács valótlan hir terjeszlése 
miatt 8 napi fogházra Ítélte. Az itélet 
jogerős. 
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