
Katonai szabadságos leveleket 
hamisított ás élelmiszerjegvekkel 

szélhámoskotiQit egy faesztergályos 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Háborús bűnesetek tettesei fe-
lett ítélkezett szerdán délelőtt a tör-
vényszéken í i í . M o l n á r István 
tanácselnök büntetőfanácsa. A tá--
gyníásra kerülő okirathamisitási 
ügy vádlottjai F e h é r V a s s La-
jos és 23 éves rókusi faesztergályos, 
vndházastársa, J á s z a i Erzsébet 
23 éves kiskunfélegyházi bejárónő, 
C i n k Mátyás 21 éves szegedi nap-
számos és Z a k a Lajosné. szüle-
teti Váczi Mária 19 éves háztartási 
alkalmazott voltak. Fehér Vass La-
jos ellen négyrendbeli megánokirat-
hamisitás és tizenegy rendbeli köz-
ei 'lathamisitás büntette, vadházas-
lársa ellen egyrendbeli közokirat-
hamisítás büntette, másik két tel-
tei társa ellen négy-négyrendbeli 
közokirathamisitás büntette uiialt 
emelt vádat az ügyészség. Fehér 
Vass ugy követték el a magánok-
ira thamisitást, hogv 1942 októbe-
ré) en négy szegedi nemlétező mun-
ka dó nevében kitalált munkásne-
vek re munkaadói igazolást hamisi-
toU, a hamis igazolványokkal el-
ment a közellátási hivatalba és ott 
biehéz testi munkások számára 
szóló kenyérpótjegyeket kért s ka-

Ipott az igazolványokra. A pótje-
gyeket aztán jópénzért eladta. 

A közokirathamisitást már sok-
kal bonyolultabb módon követte el. 
Faesztergályos tudománya segít-
ségével primitív házinyomdát ké-
szített, azzal katonai szabadságos-
leveleket hamisított, aztán kiállí-
tott ilyen szabadságos katonalevelet 
11 kotonaismerőse nevére azok 
tudta és beleegyezése nélkül, a sza? 
badságos levelekkel ismét elment a 
közellátási hivatalba és felvette a 
katonák részére, szabadságidejükre 
járó összes élelmiszerjegyeket, ami-
ket azután szintén eladott. A jegye-
ket Szegeden és Kinkundorozsmán 
bocsátotta áruba. 

A törvényszék a vádszerinti bűn-
cselekményben mondotta ki bűnös-
nek Fehér Vass Lajos és egyévi, va-
lamint háromhónapi börtönre Ítél-
te. Jászai Erzsébet, Cink Mátyás és 
Zaka Lajosné, akik szintén részt-
vettek a csalárd uton megszerzett 
élelmiszerjegyek értékesítésében, 
egy, illetve négy-négyrendbeli ok-
iríjthamisitásért három-háromhó-
napi fogházat kaptak. Valamennyi 
vádlott belenyugodott az Ítéletbe, 
igy az nyomban jogerőre emelkedett. 
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v i l l a n y s z e r e l e s e h e t , 
j a v i t a s o k a t 

•állal 

lícusa* Dusonics-
tér 2. 

I Pótlási nehézségek miatt adassa 
villamos takarító eszközeit jókarban. 

A Magyar negujulás partja szegcdi szervezetének nyilatkozata a MtP-hez való viszonyáról 
fA Délmagyarország inunkatársá(ól) 

A Magyar Etet Párt nagy választmá-
nya nagyszombaton tartett ütésén fog 
iaikozött Szeged két országgyűlési 
.éj;viselőjének, dr. R o s t a Lajosnak 
is Pe t á k Nándornak a pártból való 
kiitpésével. A felszólalók helytelenitő-
ieg nyilatkoztak a kilépésről, kifeje-
zéves juttatva azt, hogy a kilépésre 
nem volt szükség, mivel a Magyar Élet 
Pártja szorosan együttműködik a Ma-
. var Megujulás Pártjával. Ezzel kap-
csolatban a Magyar Megujulás Pártja 
szegedi szervezete részéről a követke-
ző nyilatkozat közlésérc kérték a Dél-
m f>.v arorazágot: 

>A Magyar Élet Párt nagyszombati 
migyválasztmányi ülése, amint erről a 
húsvéti szegedi napilapok hasábjairól 
értesültünk, olyan beállításban foglal-
kozott pártunkkal, továbbá pártunk 
és a Magyar Élet Pártja viszonyával, 
ami ránk nézve nem túlságosan hizel-
gö és ami komoly félreértésekre adhat 
alkalmat. Ezért a Magyar Megujulás 
Pártja szegedi szervezete álláspontját 
a körvetkezőkben juttatja kifejezésre és 
• arja a nyilvánosság elé: 

A Magyar Megujulás P'ártja a nem-
zetiszocialista párt, amelyet küzdel-
mes inultja, programja, szervezete és 
tántoríthatatlan világnézete élesen el-
választ minden más nem nemzetiszo-
cialista párttól, igy a Magyar Élet 
Pártjától is. A Magyar Megujulás 
Pártja a magyar kibontakozás, a ma-
gyar jövő egyetlen biztositékát a nem-
/.(tiszodaifzmusban látja. Pártunk ál-
iái;iontja szerint tehát mindazok a 
pártok, amelyek nem a nemzetiszocia-
lista világnézet és program alapján 
rejlik ki politikai tevékenységüket, ut-

í in állnak a magyar jövő kibonta-
kozásának. 

A Magyar Megujulás Pártja nem-
•̂ rjfrszocialista mozgalma elhárít magá-

ért?! minden olyan fetkinálkozást, jöj-
jön az bármely oldatról, amely a párt 
'értékállóságát, világnézeti hajthatat-
lanságát és nemzetiszocialista pro-
v r aroiá» felhígítani és devalválni 
Cvek'-.ik és amely felajánlkozás a 

kórfihftj| y.t a lát-

szatot keltheti, hogy a Magyar Meg-
ujulás Pártja egyike azoknak a pár-
toknak, amelyeken keresztül igen so-
kan a levizsgázott és megbukott múlt-
ból átmenthetik >nélkülőzihetellennek 
hitt önmagukat; az eljövendő nemzeti-
szocialista niunkaállam számára is. 

A Magyar Megujulás Pártja nem 
vitatkozik tempókülönbségekről, párt-
programok azonos pontjairól és a le-
tűnt liberális korszak sok kedves, 
csacska politikai csemegéjéről, mert 
nem cr fá csak a felszámolás alatt 
átló mult szomorú politikai örökséigé-
vel foglalkozni, amelynek különben 
teljes felszámolására törekszik, mert 
a Magyar Megujulás Pártja nemzeti-
szocialista mozgalma világosan isme-
ri céljait, ismeri a célok megvalósítá-
sához vezető utat és eszközöket, erős 
erős hittel hisz vezetőiben, vitéz lm-
rédy Bélában, vitéz R á t z Jenőben 
és vitéz J a r o s s Andorban. Erőség 
hisz óriási tömegeiben, párttagjai hű-
ségében, nemzeti becsületében, politi-
kai tisztaságában és tántoríthatatlan 
nemzetiszocialista meggyőződésében. 
Erősnek érzi magát önmagában a nem-
zet megmentéséért megindított harca 
győzelmes befejezéséhez, a >Jobb jö-
vőt!; megteremtéséhez, amely >Jobb 
jövőt!; köszöntésünk, de egyúttal po-
litikai küzdelmeink végcélja is. 

A Magyar Megujulás Pártja törté-
nelmünk legválságosabb napjaiban, 
március 19 és 21 közölt minden erejét 
a válságba jutott nemzeti becsület, 
nemzeti önállóság és nemzeti függet-
lenség megmentésére fordította. Szere-
net vállalt a mult felszámolását elő-
készítő kormánvban, de a Macyar Meg-
ujulás Pártja nemzetiszocialista moz-
galma sem szervezeti önállóságát,' sem 
programját, sem nemzetiszocialista vi-
láismézetét nem bocsátja kómpromisz-
szumok zsibpincára. mert tántorítha-
tatlanul hisz eszméi, programja v.ég-
letres és totális diadalában és töretle-
nül hisz abban, hogv önerejéből meg-
teremti a maffrarság megmentését és 
nagyszerű fejlődését biztositó nemzeti-
szocialista munkaáttamot. A Magyar 
Meffuiulás Ptóteu,Szegedi MSEvezete © 

H I R E K 
Szsg f l f t i u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárbau vasárnap 
é« ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 
Az egyetemi könyvtárban vasárnap 

é« ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

A városi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak. Lein-
zinger örök. k. dr. Tukats Sándorné 
Horváth M. u. 9, Pósa Balázs Kálvá-
ria-utca 17, dr. Kocsis J. Endréné 
Földműves-utca 17, Selmeczi Béla 
Somogyitelep IX. u. 489. (A somogyi-
telepi gyógyszertár vasár és ünnep-
nap délelőtt 10-től zárva.) 

Városi Színház:. Egy b o l d o g 
p e s t i nyá r . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
S z e r e l m e s sz ivek , Széchenyi 
Mozi: Mach i t a . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE HÉT ÖRAKOR, 
— VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 

— Haendel Vilmos debreceni egye-
temi tanár újból elfoglalja katedráját. 
Debrecenből jelentik: A kormány vtsz-
sráhelyezte katedrájára szepcsváraljai 
dr. H a e n d e l Vilmos egyetemi ta-
nárt, a politikai tanszék professzorát. 
Dr. Haendel Vilmos az egyetem évad-
nyitó közgyűlésén, mint prorektor, ün-
nepi beszédet mondott Beszédében 
erélyesen állást foglalt a magyar po-
litika balratolódása ellen. Hangoztat-
ta, hogy a magyarságnak cgy köteles-
sége van: végigharcolni a világhábo-
rút Németország oldalán. Arról az 
angol orientációról, amely akkoriban 
tapasztalható volt, dr, Haendel Vilmos 
megállapította, hogy egyértelmű a 
szovjetbarátsággal és hogy feltétlenül 
Olaszország sorsára juttat bennünket. 
A beszéd miatt annakidején Itaendel 
Vilmost felfüggesztették állásától. A 
Sztójay-kormány most a professzor 
kérelme nélkül, hivatalból szüntette 
meg a felfüggesztést. A professzor a 
húsvéti szünet után meg is kezdi elő-
adásait. 

— Mit jelent * csendőrség fegyver. 
használati jogának . kiterjesztése. A 
Délmagyarország tegnapi számában 
közöltük, hogy a hivatalos lap vasár-
napi számában fontos kormányrende-
let jelent meg, amely szerint az eddigi 
rendeletek kiegészítéseképpen a szol-
gálatban álló csendőrség számára 
megállapított rendkivüli fegyverhasz-
nálat! jogot 194-1 április 14-től kezdő-
dően az ország egész területére kiter-
jesztették. Az uj rendelkezés azt je-
lenti, hogy az ország bármely részén 
ha valakit a csendőr megállásra szó-
lít fel és az, illető, aki magát gyanússá 
lette és erre a felhívásra kielégítő vá-
lasz nélkül elszalad, kiteszi magát an-
nak, hogy a csendőr lelövi. A vonatko-
zó rendelkezés ugyanis eként szól: 
-Ha valaki a háborít idején vagy rend-
kívüli viszonyok között magát gyanús-
sá teszi és felhívásra kielégítő válasz 
nélkül elszalad — ebben az esetben a 
csendőrnek joga van a fegyverét hasz-
nálni.; Illetékes helyről nyomatéko-
san felhívják erre a közönség figyel-
mét. Ismerőseinket is figyelmeztessük 
a csendőrség fegyverhasználati jogá-
nak kiterjesztésere. 

— Elmarad a tanulmányi verseny. 
Budapestrgl jelénilk: A MOT 'jelenti, 
hogy az idei tanév korai befejezése és 
az egyéb rendkivüli viszonyok követ-
keztében az országos középiskolai ta-
írnfnuiiiii.ly.om—i nlmíu-nd/jábbta..*--

Meghalt 
báró Korányi Sándor 

Budapest, április 12. Báró Kd * 
r á n y i Sándor felsőházi tag, * 
budapesti tudományegyetem orvosit 
karának nyugalmazott tanára szer-
dán reggel 78 éves korában meg-
halt. (MTI) 

—oOo-

A hadbavonultak táviratilag 
értesifhetök a légitámadá-

sok veszteségeiről 
Budapest, április 12. A honvéd? 

vezérkar főnöke megengedte, hogy 
légitámadások után a károsultak » 
keletkezett károkról a hadmüvelett 
területen tartózkodó hozzátartozói? 
nak távirati értesítést küldhessenek. 
A távirat tartalmazhat értesítést a 
légitámadás következtében meghalt? 
súlyosan vagy könnyebben rnegse-
sült közvetlen hozzátartozókról, 
anyagi károkról, lakásház szétrom-
boíásáról, kilakoltatásról, légive? 
szely miatti kiürítésről és az u.f 
lakcímről. Az ilyen táviratokat af. 
legtömörebben kell megfogalmazni. 
Azok egyéb értesítést nem tártai-© 
mazhatnak. A táviratokat a polgári 
postahivatalok veszk fel. Az ilyen 
táviratokat hatóságilag igazoltatni* 
kell. A címzésben csak a nevet* 
rendfokozatot és tábori postaszámol;' 
szabad feltüntetni. Arról, hogy sze-
mélyben vagy anyagban kár nenv 
eseti, értesítést az ilyenek nagy 
száma miatt küldeni nem lehet. i 

(MTI? 

— Elitéltek két árdrágítót. Ocskó 
Györgvné született Varga Erzsébet 5<b 
éves kiibekliázi asszony tavaly nyű? 
ron Szegeden mákot drágított. A tör? 
vényszék uzsorabirája a szerdán meg-? 
tartott tárgyaláson 200 pengő pénz* 
büntetésre ítélte. Az iiélet jogerős. —»-
Farkas Csamangó József 30 éves szö-
ged! földműves tavaly novemberben » 
vegyes tűzifát 7 pengő 30 fillér maxi? 
mális áron felül árusította, 304 kilót 
155 pengőért adott. Az uzsorabiró 30<í 
pengő pénzbüntetésre ítélte és kötelez?1 

te 155 pengőnek, az el nem kobozható* 
áru ellenértékének megfizetésére. A*' 
ítélet jogerős. 

— A Janik-vendéglőben ma «st« 
halászlé és turóscsnsza. Telefon 16-19, 

— Megjelent a Délvidéki Szemle 
legújabb száma. A Délvidéki Szeml* 
áprilisi" száma a szokott nívós tarta-v 
lommal jelent meg. Juiiasz KáJmán ket 
délvidéki történetíró centenáriumáról-
ir, Halasy-Xagy József professzor pe« 
dig Marcus Aureliusuak magyar nyel-
ven most megjelent elmelkedéseit is* 
merteti. Igen erdekes Pozsonyi Zoltán; 
tanulmánya a bizánci—bo.gár hatásról 
városaink kialakulására. Közli az áp* 
rilisi szám Berky Imre emlékezett*1 

szabadegyetemi előadását A bábon* 
filozófiája cim alatt. Koch Sándort 
professzor az Országos Magyar Ter-
mészettudományi Muzcumról ir értékes 
cikket, Bálint Sándor, a kiváló nép-1 

rajzi tudós pedig A szegcdi Kisasz-
szony-Társülat cim alatt értekezik a 
Mária-kongregációkról a szegedi b*? 
rokk idején. A tartalmas rovatokban 
Krammer Jenő, Vándor Gyula, Palás; 
thy László cikkeit, Makiári Lajos ze-
nekritikáját és Dorogi Imre képzőmű-
vészeti beszámolóját közli a lap, 

— Adomány a kibombázottnknak. 
Lapunk keddi számában hírt adtunk a 
Cselló-testvéreknek a kibombázottak 
fel segélyezésé re küldött 200 pengős 
adományáról. A híradásba hiba csú-
szott be, amennyiben a 200 pengőt nem 
Csehó-testvérek, hanem Csehó Aj®-*!.' 
Csehó Illés és neje adták a tfixwbA'' 
róttak nak.,4 


