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KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP

A szegedi szellem
a magyar föltámadás városában
r

Á szegedi szellem vonul föl ma és n y ú j t - architektúrából, de gondolatból és szívdobja át' hódolatát a magyar föltámadás váro- banásból épített diadalkapu alatt, az a
sában Magyarország Nagyura előtt. A sze- szegedi szellem, amelynek egyenes útja
gedi szellem történelmi seregszemléje és dia- félreismerhetetlen és amelynek fölemelő didalmenete ez az emlékező, üneplő és hó- namikája indulókat dalol most a magyar
életben. Honnan való és honnan iaduit ez
doló fölvonulás; diadalmenet ez alkalom- a szellem; milyen boldogan könnyű megmal nem a grandiózus, mvészi álmokat bon- adni a feleletet erre a kérdésre, csak szét
togató dőmtéri egyiptomi diadalkapu alatt, kell nézni ennek a városnak homokján és
hanem a magyar nemzeti eszme
tündöklő kövein, szobrain és alkotásain, arcélein és
és örök boltíve alatt, amelynek íveit az cg hősein. A Kárász-ház erkélye a Klauzál-téa szivárvány sugaraival önti el és amely- ren áll, azou a téren, amelyen Kossuth Lanek oszlopai maguk is részesei ennek a dia- jos bronzalakja hirdeti tovább a magyar
függetlenség
dalnak és ennek a történelmi fölvonulás- időkben a magyar nemzeti
u a k . . . A diadalmenet dübörgő lépteihez örök gondolatát és azon a téren, amely nenem a Verdi géniuszát messzehírdető har- vét Klauzál Gábortól: kapta, aki nemcsak
sonák és kürtök a d j á k a kísérőzenét, de az Szeged egyik első népképviselője volt a
az örök és elmúlhatatlan muzsika, a maga független magyar országgyűlésen, hanem
aki miniszteri tárcát viselt és miniszteri
dicsőséges és himnikus melódiáival, ame- munkát vállalt Kossuth Lajos kilencvenévlyet a magyar gondolat jelent dalol és zeng elottj kormányábau. A szegedi szellem inmesszire előre a magyar időkbe, szünet nél- nen indult el az alól az emléktábla alól és
kül és föltartóztathatatlanul.
az alól a szerénységében is bírdető SteíáA szegedi gondolat menetel ezen a dicső- niasétányi mellszobor alól, amely Szeged
séges és szépséges ünnepen Magyarország népe előtt őrzi a magyar nemzeti élet és
Nagyura előtt, aki húsz év országépítő rendíthetetlen függetlenség gondolatát. A
munkája után most ismét visszatért régi Kárász-ház erkélye, a. Klau/ál-tér és a.Kosvárosába, amelyhez nemcsak emlékek és suth-szobor alól tovább ívelt egyenes votörténelmi nagysággá nőtt események kap- nalban ez az út Horthy Miklós boltozatáig
csolják, de amelynek szelleme és szíve és ezen az úton menetelnek a szegedi szelmindörökre egybeforrott vele. Nem első al- lem többi építői, hosszú sorban a gondolat,
kalom, hogy Szeged számára történelmi a küzdelem, a művészet láthatatlan fegyszerep jutott a magyar időkben; csak né- vereivel. Ez a város adott hajlékot a mahány fejezetet lapozunk a magyar nem- gyar gondolat építőinek; a gondolat kazeti történelem hagyományaiban és a tö- tonái színekből és mezei virágokból, álmokrök időkre gondolunk, amikor minden Ha- ból és vágyakból kezdték építgetni a szerám és Hóbiárt basák ellenére is Szeged a gedi szellemet, amely húsz év előtt pilléjanicsártenger közepén töretlenül őrizte reken és többé megmozdíthatatlan oszlomeg a magyar föld és a magyar szellem kopon épült föl Horthy Miklós szavára. És
érlelő napsugarát, vagy arra a történelmi ez a szellem épült tovább akkor, amikor
erkélyre gondolunk, amelyről ma az egész Horthy Miklós a szegedi falak közül, talán
magyarság figyelme és hódolata kíséreté- éppen a Klauzál-tér falai közül indult cl
ben fogadja m a j d Magyarország kormány- a szegedi seregek élén országépítö
útjára,
zója a húszévelőtti legelső csapatok hódo- seregei előtt a Szűz Máriás Rákóczi-lobolatát és amelyről szállott szét az ország fe- góval és a lobogókon azzal a gondolattal,
lé kilencven év előtt a másik kormányzó: hogy ezt a földet visszaszerzi
a
magyar
Kossuth Lajos szózata: „Szegednek
népe gondolat részére, ezen a földön megépíti a
nemzetem büszkesége". De talán egyik tör- kereszténység
és magyarság
bevehetetlen
ténelmi sorsfordulón sem vállalt olyan va- európai ostromvárát. Húsz év múlt el az ellóban történelmi sorsot formáló szerepet indulás óta; húsz évben mennyi küzdelem,
ennek a városnak minden ízében magyar mennyi keserűség, megnemértés és mennyi
polgársága, mint húsz év előtt, amikor is- igazságkeresés, mennyi dicsőséges állomás.
mét a magyar sors fórumává nőtt a Ká- Van valami végzetszerű és a görög múltarász-ház erkélye. Ezalatt az erkély alatt kat idéző jelentőség abban, hogy éppen a
gyülekeztek először azok a szegedi polgá- szegedi húsz év hajnalán épült tovább a
rok, akik nemsokkal később elsőnek mene- romokból — ha az első lendületben csupán
teltek előre Horthy Miklós nyomán, Horthy néhány téglával, de milyen termő, milyen
Miklós útján és most megint menetelnek a gazdag, mennyire keblünkre ölelt téglával
kossuthi erkély alatt az első szegedi sere- — az örök magyar és szentistoáni gondolat
gek, hogy húsz év távlatában visszanézze- épülete. A klasszikus görögök ilyenkor a
nek a vészes időkre, visszaidézzék Szeged maguk hagyományaiban áldozati tüzeket
történelmi szerepét és fő vetésükben, dü- gyújtottak védő és fölemelő isteneik tisztebörgő lépteikben átnyújtsák
Magyarország létére, mi csak alázatos főhajtással, hittelA7agy urának a szegedi idők, a szegedi szel- teli áhítatos lélekkel borulunk le Istenünk
lem és az egész ország hódoló
köszöntését.
előtt és mondunk hálát az Ég felé, am ért
A szegedi széliéin menetel itt a nem visszaadni engedte ezt az első téglát és

xv. évtoigam 179. szám
megengedni Tendeltc, hogy ezt az első téglát Horthy Miklós építhesse vissza az Egek
Urának Szentistváni épületébe. Szebben és
hatalmasabban, lelkesítőbben és diadalmasabban nem ünnepelhették volna a szegedi elindulás húszéves fordulóját mint azzal. hogy a Kárász-ház erkélye előtt a szegedi gondolat útján nemcsak a szegedi seregek menetelnek, de itt vonulnak a viszszatert magyarok is és minden magyarok,
akiknek szíve, vágya és szelleme szétszakíthatatlauul idetartozik hozzánk, ebbe a
virágoskertbe, Szent István legszebb liliomaival.
Ma délben a szegedi gondolatmenettel
dübörgő léptekkel és kigyúlt arcokkal Magyarország Nagyura előtt és e menetben ott
döng a föld lépteik alatt mindazoknak, akiket ezredéves történelem és ezredéves sorsközösség kapcsolt mindörökre
össze és
akik nemcsak szellemben, de a valóságban 4
is itt menetelnek m a j d a Kárász-ház törtsénclnii erkélye alatt. Húsz év nem nagy idő a
történelemben, de nekünk éppen elég, bogy
végigvezekeljük az lufernouak és a Purgsitorionak minden dantei útját, de a húsz cv
partjának végén a Paradiso is látszik, fényei idecsillognak a messziségekből és idcintegetnek, högy nem hiába volt húsz év áldozatos és keserves küzdelme, nem hi/iba
volt Magyarország Nagyurának
húszéves
megüllúsnólkül munkája
bölcs
vezérlete,
kemény elszántsága ós minden magyar szóra dobbanó szíve; a másik partról idetérnek vissza minden magyarok a három kormányzó országába, amelynek legsúlyosabb
sorsfordulóin ott állottak a nándorfehérvári bástyák csúcsán: Hunyadi János,
Kossuth Lajos és Horthy Miklós. És az is a
megdöntehetetlen magyar útat mutatja,
hogy éppen a legmélyebb
sorsfordulókon
mindig fölszárnyált
a magyarságból
egy
római nagyságéi ércalak, akinek szavára
eggyé és együtt dobbant a magyarság szíve. Ezeken a sorsfordulókon a magyar
nép mindig össze tudott fonódni elszakíthatatlanul és elválaszthatatlanul a történelmi útra rendelt vezérével; így m u t a t j a
ezt a három kormányzó történelmi szerepe
is cs így mutatják ezt húsz év emlékei
Szegednek, amelynek homokjáról nőtt a
magyar halhatatlanság csarnokába Magyarország Nagyura. A szegedi szellem je-'
gyében áll most erkélye előtt Szeged és a z
egész ország polgársága, amelynek soraiban
Szeged népe ma a húszévelőtti események
emlékében és szellemében, kigyúlt arccal
és izzó szemekkel, áthatott lélekkel és megtelt szívvel nyújtja át köszöntését és hódolatát Horthy Miklósnak,
aki a húszéves
forduló hajualáu vezérelte el ezt az országot a diadalmas állomáshoz, amely a
gedi szellemben Horthy Miklós
pezérlefével Szent Istvánhoz
vezet.
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Ismét kiélesedett
a nemzetközi helyzet

[

Ulabb feszültség Danzigban - Erélyes intézkedéseket
helyezett kilátásba az ui lengyel jegyzék
Tovább tart a feszültség a Távolkeleten, de ujabb angoilapán tárgyalások kezdődnek - Strang angol megbízóit
elutazik Moszkvából
v London, augusztus 5. T e g n a p adták át a
danzigi szenátusnak a lengyel válasziegyzéket és u g y látszik, h o z z á j á r u l t a h h o z , hogy a
szabadváros körül ismét kiéleződött a n e m z e t közi helyzet. Az olasz lapok is súlyosabbnak
Ítélik a helyzetet és ennek okát két jelenségigei m a g y a r á z z á k ; a német—lengyel
ellentét
kiéleződésével és C h a m b e r l a i n alsóházi beszé'dével, v a l a m i n t a távolkeleti helyzettel. Az
jOlász lapok p á r h u z a m o t vonnál a danzigi k é r d é s és a távolkeleti helyzet között, jelezve a két
jhelyzet közötti összefüggést. A „Popolo di Rom a " C h a m b e r l a i n beszédét a legerősebbnek
•tartja, a m i t az utóbbi időben m o n d o t t az a n gol miniszterelnök.
, C h a m b e r l a i n tegnapi beszéde n y o m á n P a r i s b a n is agaszlónak m o n d j á k a nemzetközi
ibelvzeíet.
Varsó
UaiAú, augusztus 5. 'A lengyel s a j t ó kifejti,
h o g y m i u t á n Danzig szabad város a lengyel
v á m t e r ü l e t h a t á s á n belül fekszik, a lengyel
k o r m á n y t megilleti az a jog, h o g y teljes ellenőrzést gyakoroljon a v á m ü g y i e előírások bet a r t á s a fölött. Ugy a hivatalos körök, mint. a
közönség részéről azonban ellenőrző feladatuk
gyakorlasa közben a k a d á l y o k b a ütköznek a
lengyel felügyelők. Egyedül a vámjogok tisztejetbentartását követeli a lengyel
kormány
és ebben az értelemben h a j l a n d ó tárgyalni, ha
a danzigi szenálus h a j l a n d ó a danzigi v á m igazgatás tevékenységének
rendes
menetét
helyreállítani és a lengyel vámellenőrök ellenőrzésének szabad gyakorlását biztosítani.
Eíes lengyel

fegíjzék

Danzig, a u g u s z t u s 5. Jólértesült körök t'B>
íomása szerint a lengyel k o r m á n y újabb jegyieket nyújtott
át danzigi képviselője
útján és
szombaton délutánra szabta meg a
válaszadás
határidejét. A jegyzéket abban a hitben intézték Danzighoz, hogy a vámszolgálatban kiképzetlen lengyel v.ámfelügyelők ellen hozott danzigi intézkedések már életbe léptek. A jegyzék
szoknék az állítólagos intézkedésebnek a visz-

szavonását
kövefelte, s ellenkező esetre erélyes lengyel intézkedéseket
helyezett
kilátásba,
Hir szerint szó volt a lengyel vámtisztviselők
felfegyevrzéséről.
Danzigi illetékes körökben
ennek a lengyel eljárásnak hatására sem mutatkozik idegesség,

,A Helyzet pillanatnyilag enyhült"
Varsó, augusztus 5, A Lengyel Távirati
Iroda nyilatkozatot közöl, amely a következőket tartalmazzad
— Danzig szabadváros bizonyos vámhivatalaiban elterjedt hírek szerint lengyel vámfelügyelőket értesítették, hogy augusztus 6-tól
kezdve nem teljesíthetik
vámellenőrző jogaikat. A lengyel köztársaság danzigi főbiztosa
azonnal felvilágosítást kért. A szenátus elnöke élőszóval azt felelte, hogy semmilyen
olyan
intézkedést nem hoznak, amely megakadályozná a lengyel vámfelügyelők munkáját. A jövőhéten részletes választ írásban adnak. Ezzel az ügy élessége pillanatnyilag
enyhült. A
lengyel k o r m á n y várja Danzig határozott válaszát.

üi

Varsó cáfolta
ntahh mozgósítás

fiiról

Varsó, augusztus 5. A Lengyel Távirati
Iroda alaptalannak
mondja azokat a külföldön elterjedt híreket, amelyek szerint Lengyelországban újabb mozgósítási
intézkedések történtek.

Slrang hélfón elutazik Moszkváitól
Moszkva, augusztus 5. William S t r a n g , a
Moszkvába kiküldött angol külön megbízott
hétfőn repülőgépen elhagyja Moszkvát. Repülőutját Stockholmban megszakítja, ugy, hogy
kedden délután érkezik Londonba.

isméi httiezMOtt a helyzet Tlenclnhen
London, a u g u s z t u s 5. A tiencini angol n e gyed elleni o s t r o m z á r a t Ismét megszigorították a j a p á n o k , állítólag C h a m b e r l a i n beszédének v i s z a h a t á s a k é n t . Tiencjnben a helyzet
iómét nagyon k o m o l y n a k látszik. A Reuter
Iroda jelentése szerint b a j o k v a n n a k az élelmiszerellátás köíil; az angol lakosság isjpét
konzervekkel és h a l a k k a l táplálkozik. Kiujullak az angolellenes tüntetések; a zavargók két
angol üzletben szétrombolták a berendezést, a
kinai a l k a l m a z o t t a k a t b á n t a l m a z t á k . Az u j a b b
angOjiéllenes zavargás m i a t t az a n g o l főkonzul
erélyesen tiltakozott a j a p á n hatóságoknál.
A tiencini volt belga engedményes területen
legn^p súlyos incidens tőrtént; kétszáz kinai
heveden tüntetett Anglia ellen, majd wegroe a r n o r t a a nemzetközi kiviteli társasig helyi-

ségeit, amelynek bútorzatét es
összetörte.

berendeléseit

L o n d o n b a n n e m t a r t j á k lehetetlennek*, h o g y
sz angol miniszterelnök alsóházi
jelentése
szerint Anglia h a t a l m a s tengeri haderőt küld
szükség esetén a Távolkeletre. E z azt jelenti a
„Daily T e l e g r a p h " szerint, hogy az angol t e n -

geri haderő nincsen leszögezve az eurőpa! vizeken.

Ifefftin Tohlóhan utahh
tárgyalás h e z ű ó ű i k
London, augusztus 5. 'A japán félhivatalos
Domei Iroda jelenti, hogy az augusztus elseje
óta szünetelő angol—japán kerekasztál-értekezlet tanácskozásait hétfőn újból megkezdik.
A tiencini rendőrségi szolgálat kérdéseiben
megegyezést értek el, amelynek főbb pontjai a
következők:
1. A négy gyanúsított kínai kiadandó.
2. A japán hatóságok és a tiencini angol negyed város tanácsa együttműködnek a japánellenes kommunista és bűnöző, egyének megfékezése körül.
3. a japánellenes propaganda az angol negyedben szigorúan ellenőrizendő,
4. A városi tanács szolgálatában álló jar»ái>
ellenes rendőrtisztek elbocsátandók.
'A forrnaszerü. egyezmény
megszövegezése
csak az ezüstkerdés és a kinai valulaprobléma megoldása után várható.

OsfeíezedifSf a Pax Ting

Budapest, augusztus 5. A cserkészleányok
nemzetközi táborozása, az első Pax Ting, szombaton befejeződött a gödöllői tábortelepen ünnepélyes külsőségek között. A záróünnepségen
megjelent Sibilla svéd hercegnő, Gusztáv
Adolf herceg, a svéd trónörökös fia, a világcserkészszövetség képviselője, T e l e k i
Pál
gróf miniszterelnök. L i n d e n m a y e r Antónia, a Magyar Cserkészleányszövetség országos
elnöknője, P a p p Antal, a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke, valamint a hatóságok képviselői, számos országgyűlési képviselő és igen sokan a magyar társadalmi élet kitűnőségei sorából. A záróünnepség a gödöllői
sportpályán folyt íe. Lindenmayer Antónia
mondott beszédet, majd diszfelvonulás következett. Ezután került sor a különböző bemutatókra.
.
.
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Elkészlilf a vaFeifavfsszaéléseket
üldöző javaslat

Budapest, augusztus 5. A tegnapi minisztertanács Antal István államtitkár előadásában
letárgyalta az igazságügyminisztériumban elkészült valiitavisszaélések megtorlásáról szóló törvényjavaslatot. A törvénytervezet nagy,
mértékben megszigorítja
az egyes büntetési tételeket. Ugyanazok a bűncselekmények, me- ]
lyekért eddig félévi börtön v a g y két évig terjedhető fogházbüntetés járt, az új javaslat értelmében öttől tizenöt évig teriedhető
fogház!-,
büntetéssel
büntetendők.
A valutasíbolók szigorított
dologházba
is
utalhatók. A szigorítot dologházi büntetésnek
alsó határa v a n megszabva, ez három év. A
törvényjavaslat az eddigi vagyoni kártérítés
határát a teljes vagyonelkobzásig
terjeszti
ki.
Az egyes vállalatok alkalmazottainak fi*
zetési eszközökkel elkövetett bűncselekményeire különböző intézkedéseket tartalmaz. Amenynyiben az alkalmazott valuíáris bűncselekményével kapcsolatban kimutatható, hogy a vállalat vezetősége nem járt el kellő gondossággal az ellenőrzésben, ú g y nemcsak az alkalmazott, hanem a vállalat tiiladonosát,
cégbíróságon nyilvántartót
vezetőit is felelősségre
kell
vonni. Gondatlanságuk . megállapítása
esetén
ugyanolyan büntetésben részesülnek, mint. á
valutavisszaesést elkövetett alkalmazott.
—oOo—
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Budapest, augusztus 5. Frontharcos Szövetség új intézőbizottsága foglalkozott a szövetségben lefolytatandó második tagrevizió
kérdésével Az intézőbizottság határozata értelmek
ben szeptember
havától kezdve a
frontharcos
szövetség összes
tagjait
felülvizsgálja
és
ugyanékor a jelenleg használatban levő frontharcos jelvényt
alapszínben
megváltoztatva,
kicseréli. A jelenlegi fehér alapon készült
frontharcos jelvényeket a tagrevízióval kapcsolatban csere alapon kivonják a használat'*
ból. Az új frontharcos jelvényt csakis a másodszúr felülvizsgált és ennek alapján új igazolvánnyal ellátót frontharcos tagok /viselhetik.
,
— A második tagrevíviÓ — mondották S1
szövetségnél -r- megfelelő illetékes tényezőkkel lefolytatott tanácskozások eredménye. A
helyzet az, hogy e pillanatban még maga At
országos elnökség sem tudja, hogy részleteiben
hogyap folyik Je majd ez a revivió, mert hiszen a revíziónak az Úi alapszabályokkal összhangban kelj lennie. Az új alapszabályok most
yapnak készülőben. A frontharcos jelvény alapszínének megváltoztatására.azért van gzükségj
hogy a másodszor'is igazoltak külsőleg is bi«J
zonyítbassák, hogy a .második revíyión ered;
ményesen keresztül jutottak.

HUSZ EV

Horthy Miklós fővezér szegedi elindulásinak
történelmi emléke

(Adatok a mai országos ellenforradalmi ünnepségekhez)
Aggasztó a Tisza áradása cs a lakosság biáuyos ellátása. A május 7.-1 esemény, amikor
is a Mars-téri és a többi kaszárnyákéi tényleges cs tartalékos tisztek és altisztek elfoglalták a vörösöktől, egyik lap sem enilili.
Ellenforradalmi akciók már előbb is voltak. Sok a magánkezdeményezés. A vezetők
nehezen találják meg egymást. Az első nagyobbszabásu akció az Uj Nemzeti Szövetség
gyűlése a városháza közgyűlési termében A
gyűlésen Peidl Imre gimnáziumi tanár többek között a következőket mondotta:
— Nem beszélni kell most, lianem cselekedni. Hová lettünk? Hová
süllyedtünk?
Ahová nézünk, minden letiporva, minden öszszeomolva. Az if júságot megrontották . . .
Lippay György bejelentette a gyűlés részt •
vevőinek, hogy a Kunfi-féle közoktatási intézkedést hatályon kivül helyezik. A kommunisták exponenseit, mint hazaárulókat kiutasítják a városból.
Z a d r a v e t z István ferencrendi
plébános szavait idézzük a gyűlésből:
— Mi a keresztény nemzeti szociálizmust
akarjuk. Ez magában foglalja, hogy Magyarországon érvényesüljön mindenki ereje, tehetsége, munkája és szorgalma szerint. Édes
hazánkat szerető magyarok akarunk lenni!
A gyűlés végén valaki hírül hozta: árad
a Tisza. Elérte a kilenc méter magasságot. A
politikai nyugtalanságot az önféltés is növelte . . .
B e r t r i x ezredes hirei között legsűrűbben szerepel, hogy az utcán nem szabad este
liz órán tul közlekedni. A kereskedésekben
megjelennek a francia
nyelvkönyvek . . .
írják, hogy M ó r a Ferenc hatezer látogatónak mutatta meg a városi muzeumot.
A legkellemesebb hir: 15 vagon áru érkezett Szegedre.

®A Délmagyaxország munkatársától.) . . . és
hiába folyt a tengernyi vér a hazát szerető magyar szivekből, elvesztettük legdrágább kincsünket: Nagy-Magyarországot . . .
Nem az ellenség fegyvere aratott dicsőséget
rajtunk, nem a magyar katona futott el a harc
mezejéről, hanem a pártoskodó, hatalomra vágyó hazafiatlanság játszotta ellenség kezére országiunkat
Amikor Budapesten valaki, egy akkori miniszter arról szónokolt, hogy nem akar többé
katonát látni, a magyar bősök még mélyen bent
állottak az ellenség földjén. Hetek kellettek ahhoz, araig elérték a magyar haza határát. Példátlanul áll a világtörténelemben, hogy az legyen a vesztes, aki éveken keresztül mindig győzött s akinek földjén ellenség nem tudott megmaradni
És mégis. A bosszú, csodás, hősi harc után
oera borostyán, hanem töviskorona ékesité Hunnia szép fejét . . . Mindenünnen keselyük lepték
el e Hazát s a vörös uralom hóhérjai minden el
lenállást megakadályoztak
1919.
A vörös uralom őrjöngve tombol A románok elérték a Tisza vonalát. A Felvidéken 6 a
Délvidéken vér és gyász lett a magyar sorsa.
E szörnyű vérzivatarban csak egyetlen magyar ember állott sziklaszilárdan- H»rthy Miklós admirális, aki munkatársaival Szegeden fogott hozzá az uj-Magyarország megalapozásához. Szeged volt a magyar jövő bölcsője, ahonnan megváltást, feltámadást remélt a nemzet A
vörös és idegen ellenségtől körülvett kis magyar szigeten H o r t h y Miklós magaköré gyüj
tötte nemzetünk legjobbjait, a magyar ifjúság
szine-virágát és megalakult a nemzeti hadsereg
első, parányi csapata. A csapat
óráról-órára
nőtt s a katonák Horthy-vitézeknek nevezték magukat. Arra váttalkoztak, hogy védelmet, megnyugvást teremtsenek az ezer sebtől vérző magyar népnek s felemeljék a vörösök által sárbatiport magyar nemzeti lobogót.
Szeged polgársága a legnagyobb lelkesedéssel
sietett Horthy Miklós fővezér és a magyar nemzeti hadsereg támogatására. Szeged népének áldozatkészségét majdan aranybetüvel örökíti meg
a történelem. Kiérdemelte a nevét: a magyar
feltámadás városa.

A 49. ezred uttAszttietése
A május 15.-i lapokban petit betűből szedett hir látott napvilágot. A hir igy hangzik:
A szegedi 46. gyalogezred újjászervezéséü l . A következő sorok közlésére kértek fel:
Képtelen hirek keringenek az újjászervezett
46. gyalogezredről. Elnevezték fehér gárdának, inások pedig vörös gárdának, hololt
nem történt egyéb, mint az, hogy a volt közös hadsereg és a honvédség szegedi harcedzett tényleges tisztikarából, továbbszolgáló
altisztekből és fegyelmezett legénységéből egy
ezred állt össze Ennek a fegyveres erőnek
a célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. És azt a karhatalmi erőt, amelynek
tagjai között a tisztek és az altisztek rangra
való tekintet nélkül, a legénységgel együttesen puskával a vállukon teljesítenek szolgálatot és ezen célok elérésében semmi megakadályozni nem fogja. Az ezred a hazaszeretet és vasfegyelem elveire támaszkodik és
ezen elvek alapján fogja az államvagyont,
közrendet és közbiztopsáS ot bárhonnan jövő
támadástól megvédeni.

Szegedi mozaik 1919 bfti
Olvasgatom a lapokat s igyekszem visszaidézni a letűnt mozgalmas multat, amikor a
történelem súlyos kerekei itt dübörögtek az
ország második városában. Francia megszállás és katonai cenzúra az első megfigyelés. A
lapok sűrű fehér ablakokkal jelennek
meg.
BELVÁROSI MOZI

Ma utoljára játszuk az

Qrgoifcvírágzás.,*.
H M

síremlék

Az első tiszta hang a káoszból

aki nem látta, siessen megnézni, aki litta,
uézze meg újra.
3, 6, 9 órakor
Hétfőtől szerdáig
Csat feluöttetnek!
A legkényesebb téma, a legizgalmasabb
esemény!!!

M M az ílel

Az amerikai COLUMBIA filmgyár nagy
sexuális tárgyú filmje. Idén az egyetlen
igazi FELVILÁGOSÍTÓ FIMJE.
A filmet témájánál fogva csak felnőttek nézhetik meg.
5, 7, 9
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'A lapok közlik,, hogy
Brauswelter
Ottó kereskedő anyagilag tönkrement és
agyonlőtte magát. Az egész város kisérte útjára Demke-palolabeli lakásáról. V á r h e l y i
József plébános mondott a sir feleit szivbemarkoló imát . . .
Hirek jelennek meg az első
kolozsvári
egyetemi tanárok érkezéséről. A Tisza erősen apad s hetvenkilenc vagon szén is érkezett. Hódmezővásárhelyt megszállották a románok.
Egzotikus és szokatlan látványosság Szegeden a gyarmati katonák Hedzsra-ünnepe,
a temető melletti repülőtéren. A marokkói

BÚTOR
Asztalosmesterek
35

Telefon 19—82.

olcsó
és jé a

"Szendrényt!
Géza és Tsal

Bútorcsarnoka

Szeded, Dugonics-tér II

,

I

maharadzsa öccse is megjelent az ünnepségen. A várost S o m o g y i Szilveszter polgármester képviselte.
Egy szemtanú emlékezik . . ,
Memória cimen megírta a szegedi ellenforradalom történetét B a l á z s József nyug.
MÁV tisztviselő is, aki jelenleg
Szolnokon
lakik. A kéziratot elküldte a kormányzósági
kabinetirodába, ahonnan dicséretet
kapott,
Balázs József annakidején a rókusi pályaudvaron teljesített szolgálatot és csatlakozott az
ellenforradalomban szervezkedett
vasutasok
csoportjához. Balázs ugy tudja, hogy II o r t h y Miklós altengernagyot
Z s i r k a y János ajánlotta a K á r o l y i - k o r m á n y n a k hadügyminiszteri tárcára. Egy mozdonyvezetőtől hallották, hogy a legendáshírű admirális
kenderesi birtokán van. Igy érkezett H o r t h y Miklós junius 12.-ke körül
Szegedre
Balázs József elbeszélése szerint.

Kalifátok-e a látszót ?
Z i c h y Aladár gróf junius 24.-én cikket
irt, s ez a cikk elindította a nyilvános ellenforradalmi szervezkedést.
A cikk egyes szakaszait itt közöljük:
„Fegyverre hflv a z elnyomott magyarság
és összetett, könyörgő kézzel várják az anyák
a szorongatottságjból való menekülést. Ilalljátok-e a jajszót? Halljátok-e a
haldokló
nemzet hörgését és megmozdul-e Szeged népe, hazánk büszkesége, véreink
megmentésóért?
Mindenki tartozik egész erejével támogatni
a Szegeden székelő magyar kormányi s hivő
szavára fegyverbe állni . . ."
Ekkor költözött Károlyi Gyula k o r m á n y a
Aradról Szegedre.
Julius 26-án „Hazafiság és önérdek1' cí-<
men P. Á b r a h á m Dezső későbbi miniszterelnök igy ir:
„Itt az utolsó perc magyarok, ha elmulasztjátok, az utódok örök átka nehezedik
rátok" . . .
Pár nap múlva P. Á b r a h á m
a szegedi
kormány elnöke.
Julius 1-én a kővetkező felhívás jelent
meg a lapokban:
Toborzás. A nemzeti hadsereg gyors tempóba szaporodik. Fiatal és öreg
egyaránt
siet a piros-fehér-zöld zászló alá. A toborzó
bizottság gróf Zichy Aladár elnöklete alatt
emberfeletti és nehézmunkát végez. A lelkesedés óriási.
Meg kell jegyeznünk, hogy ezt a hirt a
cenzúra alaposan megrövidítette. Általában a
lapokban rengeteg az üres hasáb, a francia
cenzor
„jól" működik. Julius 3-án jelent
meg T e l e k i Pál gróf cikke „Uj Nemzedék"
cimen. Néhány sorát közöljük:
„Enne.k a nemzedéknek, amelyet munkára
és nemzeti érzésre egyszerre kell nevelnünk,
ennek az u j nemzedéknek a bölcsőjét kovácsoljuk most. Rajtunk áll, akik ma ilt a nemzeti zászló köré sereglettünk, hogy dicsőséges
lesz a munkája, az emléke majdan ennek a

SZÉCHÉNYI MOZI Vasárnap utoljára 3,5,7,9
Csermely Gyula nagy regénysikere: — a legszebb
magyar filmalkotás
p

I0PR1NI NÁSZ
A békeidők DtoJaá regénye egy határszéli garnir.onbao

TOiNBY KLÁRI, KISS FEREKC, JÁVOR PÁL

Öivedy Zsóka, Rácz Vali, Apáthy, Pethő, Makláry

Héttőtől p«it:ek?q nvor c?-net
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Vészit elsSren4fl*10E0tatS
ben szobafestést, mázolási
is buteríényezést jutányos
árban.
"Cégtulajdonosa

Csánya Mihály

Feketesas ucca zz,
T e i o i o n sió-sí,
nemzedéknek, a szegedi u j nemzedéknek" . > s
A következő lapszamokban cáfolják a szegedi kormány átalakításáról szóió híreket s
nem sokkal utána átalakul a P. Ábrahámkormány. H o r t h y Miklós hadügyminiszter
búcsúzik a politikai megbízatástól. A lapok
ilyen tudósilást közölnek julius 16-án.

zött. Küszöbön áll a vörös uralom b u k á s a . . .
Szegeden megjelennek a plakátok ilyen c í m mel:

Idehallatszik
ca . . .

J u l i u s 17-én tette le az átalakított Ábrahám-könnány az esküi a rókusi templomban.
A misét V á r h e l y i József plébános mond fa, u t á n a S o m o g y i Szilveszter polgármester felolvasta az eskümintát, amelyet P. Ábrahám Dezső miniszterelnök
utánamondolt.
A kormány többi tagjai a miniszterelnök kezébe lelte le az esküt. Először gróf Teleki
Pál külügyminiszter . . .
Az u j kormányt a szegedi polgárok kö •
szönlötíék. K ó s z ó István dr., P a p u s
Mihály vasutas, M a j o r József és V a j a s József kisgazdák és Z i c h y Aladár gróf. P. A tar a h á m Dezső miniszterelnök válaszolt
az
üdvözlésekre és többek között a következőket
mondottá:
„— Programunk nem nagy, legalább tartalmilag nem, jelentősege annál
nagyobb:
Magyarország visszaszerzése, egy ujabb honfoglalással. A hadsex-eg l'őbb célja a kommunizmus leverése . . >

A VOLT HADITENGERÉSZEKHEZ
Mély meghatódottsággal vettem tudomásul,
hogy a budapesti sajtó gálád rágalmazásával szemben ti engem megvédelmeztetek.
örömmel látom e tényből, hogy a volt derék tengerészeim nem valamennyien felejtették el az együtt eltöltött éveket s az édes
magyar haza iránt való szeretet mellett volt
vezetőik tisztelete is szunnyad még sziveikben. Ha eljön majd az az idő, hogy szerencsétlen hazánknak, kis magyar családunknak
minden egyes fia testvérként megérti és szereti egymást, örömmel nézek a szemébe és
szoritom meg a kezét azoknak, kiknek az
élén megcáfolhatom azt a sajnos általános
véleményt, hogy a magyar tengerészekből hiányzik minden nemes érzés, hazánk és magyar fajtánk szeretete. Aki pedig ilyen „ma
gyar tengerész", az nem látta a tengert soha..
Áldjon meg az Isten! A viszontlátásra
H o r t h y M i k l ó s s. k.
altengernagy,
® magyar nemzeti hadsereg fővezére.

Azt üzeni...
Augusztus ellső napjaiban kivirágzott
a
nótafa a magyar vitézek lelkében. A nemzeti
hadsereg készen állott az indulásra. Imigyen
dalolták városszerte:

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.
Szegedi emléktáresrak

Szegedi halas tányér
—.24
Emlékkönyv 10 szegedi látképpel
- 24
Könyvjelző óriási választékban
—24
Szegedi'emlék cigarettaszipka
—24
Égetett és festett fali sótartó
—24
Miniatűr vásárhelyi virágváza
—.24
Szegedi emlék tollszár
—3b
Iparművész szegedi bőr női erszény
i—48
Rokokó baba bonbonier
—.48
Vásárhelyi virágváza
— 49
Porcellán kulacs
—5b
Iparművész gémes kut
,
—.58
Magyaros kalap dugó
—.78
Fayence szegedi kulacs
-—.78
Égetett és festett asztali sótartó
—.78
Iparművész szegedi bőr belső tárca
— 98
Szegedi halbicska
—.98
Iparművész galambdúc
_
—.98
Forgó tükör
"
—98
Alabastronx bönbonier
—98
Fali füszerállvány 6 kérek tonnával
égetve és festve
,v —.98
Napraforgó sószóró
V 1 28
Tulipán só-paprikatartö
* P 1.88

1920 március L A nemzetgyűlés kormányzót választott Hunyady
János és Kossuth
Lajos után Magyarország harmadik
kormányzóját. Az emelvényen egy kemény magyar férfi égnek emelt kézzel mondotta el az
eskü-mintát:
Én, Dagybányai H o r t h y Miklós, Magyarország megválasztott
kormányzója,
esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz hű leszek, törvényeit, régi és helybehagyott szokásait megtartom és m á sokkal is megtartatom, függetlenségét és
területét megvédem, kormányzói
tisztemel az alkotmány értelmében a nemzetgyűléssel egyetértésben, a felelős minisztérium utján gyakorlom és mindent megteszek, mit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek. Isten
engem ugy segéljen.

Mióta a magyar nemzetgyűlés ezt a törvényi
meghozta, az idő és az események igazolták azt,
hogy az Isten különös kegyelme volt, amikor a
nemzet nagybányai H o r t h y
M' i k 16 s t választhatta kormányzóvá. A forradalom utáni
években az ő erélye, megfontoltsága és államfői
bölcsessége nélkül már többször a legválságosabb helyzetbe jutott volna a csonka haza. Vele
eljutottunk a magyar feltámadás útjára — Isten
segítségével — Nagy-Magyarországig,
Ma húsz esztendeje, hogy Horthy Miklós elint
dult a nemzeti hadsereg élén az n j honfoglalásra Ma ezt az évfordulót ünnepeljük. Ünnepeljük'
az első magyar embert, akinek neve ott él — a
trianoni határokon tul is — minden magyar szivében, ameddig magyar lesz a földön.

Bereij 66i«

Nem kell nekünk bolseviki
Azt üzeni Horthy Miki.
Magyar az ő katonája,
Darutollas a sapkája.

A lapok hasábos cikkeket közölnek a
kommunizmus borzalmairól. Gyilkosság, erőszak, pusztulás mindenütt, amerre járnak...
Reménykedések csillannak elő a sorok kö-

S Z E G E D . C S E K O W i C S é « K t S S - U T C f l SARDX

a vörösök tüzérségi párhar-

'Á szege'di lapok hírt adnak arról, Hogy
Budapesten a volt haditengerészek tüntetést
rendeztek. A fővezér erről tudomást szerzett
és a következő kiáltványt tette közzé:

P. Ábrahám Dezső
miniszterelnök Horthy Miklóst a
nemzeti
hadsereg fővezérévé nevezte ki.

November I7-én Horthy Miklós
fővezér, a nemzeti hadsereg élén,
fehér lovon bevonult Budapestre.

!

Fgu orvtámadás

Horthy hadügyminiszter búcsúja
Horthy Miklós, a Károlyi-kormány rajongóan szeretett
hadügyminisztere ma délélőtt fél t l órakor búcsúzott el a Mars-téri
Jakianyában egybegyűlt tisztikartól. Elmondotta, hogy örül, hogy állását elhagyta, mert
legalább nem kell politizálnia s uj állásában
minden idejét a hadseregnek szentelheti. A
hadsereget is kérte, hogy ne vegyen rószt a
napi politikában, banem tartson ki ügyünk
mellett a nemzet jövőjében vetett
bizalommal. A tisztikar meghatva vett buesut a
kiváló minisztertől s lelkesen ünnepelte szeretett uj főparancsnokát.

| /'

A legelső m&guar ember

EGYESÜLJÜNK
Á NEMZETI HADSEREGBEN

Horthu a fővezér

1
Budapesten azonban a románok
voltak
az urak s H o r t h y Miklós fővezér serege
élén a Dunántul felé vette útját. Közben a
szegedi kormány elbúcsúzott Szegedtől s
Friedrich-kormány lett az egyetlen magyar
kormány < . .

Barna kislány fehér keze
A zászlónkat kihimezte,
El is visszük Budapestre,
Rajta fiuk, csak előre.

41

legolcsóbban

Szájról-szájra szállt a dal, amely
szent
esküvés is volt . . .
Augusztus 4-én megjelent a szegedi kormány kiáltványa, s másnap megalakult a szegedi Nemzeti Bizottmány, amelynek
elnöke
Z i c h y Aladár gróf lett. Ünnepélyesen proklamálták, hogy a budapesti Peidl-kormányt
nem ismerik el. Másnap a szegedi magyar
nemzeti kormány kiáltványban közölte, hogy
,

C s e t s műszövőnél

Tisza Lajos krt. 48.

Telefon: 19-48

S a i f , vai, h e n t e s á r u és
c s e ni e g e ii z I e t e sn e t
Széchenyi-tér 2. sz. alatt (főposta mellett)

mogiwitottam.

a franciáktól átvette az impériumot az ország meg nem szállott
területein.

Az események drámai gyorsasággal haladtak a kifejlődés felé. A Peidl-kormány megbukott. J ó z s e f főherceg, mint régens megbízást adott F r i e d r i c h Istvánnak hivatalnok kormány alakítására. Teleki Pál repülőgépén ment Budapestre és kapcsolatot keresett a Friedrich-kortnánnyal.
Ahogy a gépmadár szállt Teleki /
Pállal, alatta masíroztak Horthy
Miklós katonái Budapest felé . . , \
A nemzeti hadsereg elindult Szegedről

Damaszt
liivisziml

...

László

<Vvt

és egyenrijlia szabósón:
(Úri d f v a t t í l k k e k - K a l a p o k
E g y e n r u h á z a t i clhkeli:
'•CserkésssfelSisereléseJt
S a p R ó k
_ e&
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása Nemzeti Takarékosság és Unió könyvre i»

KRIERr'RUI>OI&
R l a u z ó l t é v 5. T e l e í o n s z & m
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Milyen pafáliáf
csapna az uram,

Megérkezett az első kassai
filléres gyorsvonat
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
.visszakerült felvidéki területek legszebb városából:; Kassáról érkezett szombaton filléres
gyors Szegedre. Rákóczi nyugvóhelyéről, a kassai dóm árnyékából ezúttal először érkeztek hozzánk magyar véreink azóta, amióta Kassa ÍBmét magyar föld lett az egész világ színe előtt.
Pontosan 728 utas szállt le a szegedi állomáson
kiiencórai utazás után a föllobogózott filléres vonatról. Az utasok legnagyobb része kassai, több mint négyszázan szálltak föl a filléres vonatra szombaton reggel fél 7 órakor, hogy
Szegedi® jöhessenek a vasárnapi ünnepségeket
és a Szabadtéri Játékok előadásait megtekinteni. A többi utas Hidasnémetiben, Miskolcon,
Füzesabonyban és Hatvanban szállt föl.
A város idegenforgalmi hivatalának kiren- ;
deltsége, yalamint az IBUSz lakáshivatalának
kiküldöttei várták a fillcresgyors utasait a szegedi állomáson. A vonat 15 óra 20 perckor futott be az állomásra s amikor megállt, a hangszóró a Rákóczi-induló dallamát intonálta. Föllobogózott, gyönyörűen földíszített pályaudvar
várta a kassaiakat, miután a vasárnapi ünnepségekre már minden előkészület megtörtént.
A kassai filléres vonat utasai nagy tetszéssel uyilatkoztak a városról, csupán a kánikulai
meleg ellen panaszkodtak, amihez a Felvidéken
nem szoktak hozzá, őszinte örömmel készültek
Szegedre, az Alföld fővárosába és boldogan
yesznek részt a vasárnapi ünnepségeken.
Beszélgettünk egy kassakörnyéki fiatal lánynyal, aki még soha sem volt Szegeden s aki
elragadtatásai nyilatkozott a dómról és a tiszai
FürdésrőL

ha agyondolgoznám mcaam
a mosóteknő mellett és amikor délben hazatér fáradtan,
kimerülten f o g a d n á m . De
eszem ágában sincs! Segít
rajtam a Persil! Pontos utasítás szerint végzem a mosást és így gyorsan elkészüvele. Több idő jut arra,
hogy magammal és csaláern.

— Dóm Ugyan Kassán is van, de ilyen »
sTrand, mint Szegeden, nincsen — mondotta.
Boldogan készül a Szabadtéri Játékok megtekintésére, hiszen évek óta álmodozik már arról, hogy végignézhesse egyszer „Az ember tragédiája" előadását. A „Magyar Passió" kétszeres élményt jelent majd a kassai filléres utasainak, hiszen az épülő kassai templom előtt ,
pereg 16 a krisztusi szenvedés művészi játéka j

Őta&z
lika:

mozaik
JahcMÍ

Sándto

Egyhónapos 'olaszországi kóborlásnak ez az
utolsó beszámolója. A beszámoló főként azokra a dolgokra vonatkozik, amelyeket külföldiek v a g y nem látnak meg, v a g y nem értenek
meg, mert nem ismerik a nyelvet. Talán abban
is van valami szerepe a meglátásnak, hogy a
külföldiek rendszerint a szállodákon keresztül
látják az idegen országokat, én pedig belülről
'áttam Olaszországot; ültem olasz gsaládok
asztalánál, politikai megbeszélést folytattam az
andaloi kovácsmesterrel és
meghallgattam
Delmonego Mario kilencgyerekes parasztgazda
véleményét az olasz adóztatás rendszeréről és
a világ sör járói. A tizedik gyereke Delmonego
Mario feleségének ezidőszerint útban van. A
gyerekek mind olyan szépek, hogy Rafael angyalkáit lehetett yolna róljxk lepingálni.
*

rül ki abban, Hogy 'Jótékony hölgyek, akiknek
maguknak nincsen gyermekük, gyermeknapokat rendeznek és másokat megpiunpölnak, ott
tényleg születnek gyermekek. Nem hiszem,
hogy volna még egy európai ország, ahol
aunyí gyermeket lehetne látni fi teákon, tereken, falvakban és városokban, fürdőhelyeken
és nyaralókban, mint Olaszországban. A gyermekeket lehetőleg nem bízzák cselédre. Magasrangú katonatiszteket, állami tisztviselőket
— az állami tisztviselők is egyenruhát viselnek — lehet látni, amint két-három gyereket

'A fasiszta Olaszországnak egyik legjellegnetesebb vonása a gyermek kultusza. Olaszországban azonban a gyermek kultusza uem me-

Nézze meg munkáját! Árban versenyképes, anyaaban elsőrendűt nyújt.
SZEGED GRÁF ÁPPONTI AJuLBERT UTC'A 21.

K Á R P I T O S R A VAN
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kárpitossal?

vezetnek kózenfogva sétálni. 'Az egész kicsinyt
a mama tslja mellettük kocsiban.
A lapok televannak gyermeknyaraltatási
képekkel. Fürdőzés a tengerparton, üdültetés a
hegyvidéken, baliliatábor a magas hegyek között. Veleucében láttam, amikor egy egész hajórakomány gyerek tért vissza a Lidóról s a
mamák, idősebb testvérek és egyéb hozzátartozók vettek át a Csemetéket a hajóállomáson.
A gyérekek lehettek v a g y kétezren, hat-tiz év,
közöttiek, mind egyformán voltak öltözve, a
fiúknál blúzzal összevarrott yászönnadrák, a
lányoknál övvel leszorított ruhácska cs valamennyin szandál. Az egyforma rubát a gyerekek az iskolában kapják, egyrészt, hogy
könnyű logyen őket megismerni, másrészt,
Hogy a jobbmódú szülőnek a gyereke uc eiőkelosködjék a szegényebb mellett. A gyerekhadseregre egyenruhás tanítónők ügyelnek fel;
fehér ingblúz, vállpánttal, fekete nyakkendővel, szürke szoknya és fasiszta jelzés a karon
Szegény tanítónőket megsajnáltam: oste mind
holtfáradtnak látszott. Nem kis dolog ennyi
gyerekre felügyelni és közöttük rendet tartani
reggeltől estig.
*

Éppen amikor Olaszországban
tartózkodtam, tette közzé a Qu^elin I ffhinle a j ú n i r u

DeCMAG7ARÖRSZXG
végén megejtett ideiglenes népszámlálás
eredményét. Eszerint június hónapban Olaszország
lakossága 39.250 fővel szaporodott. Június 30-án
Olaszország lakossága, a líbiai provinciában
élő olaszokat is hozzászámítva, 44.291.000 főre
rúgott. A népszámlálás eredményét az olasz lapok nagyon jellemző kommentárokkal kísérték.
A század elején Franciaország lakosainak száma 38,961.000 volt, Olaszországé csak 32,475.000.
Ma Olaszország lakosainak száma hárommillióval haladja meg
Franciaországét,
Mussolini szerint a nemzetnek legnagyobb
erőssége a gyermek. A fasiszta állam minden
rendelkezésére álló eszközzel igyekszik a népszaporodást elősegíteni. A sokgyermekes ijsaládok nagy adókedvezményeket kapnak, sőt esetleg teljes adóelengedésben részesülnek. Az állami alkalmazottak huszonötéves korukon túl
kötelesek megházasodni, a családosak és többgyermekes alkalmazottak gyorsabb tempóban
lépnek elő. A nőket kiszorítják a közhivatalokból és magánvállalatokból, mert az a tapasztalat, hogy a kereső, különösen jól kereső nők
válogatósak és nem mennek férjhez, ami pedig
nem érdeke a nemzetnek. Delmonego Mario,
aki kilenc gyermekével e g y hegyoldalban lévő
kis földecskéből és s egyebekben két tehénkének a gazdája, elégedetten közli Velem, hogy
az agglegényeknek és gyermektelen gazdagoknak minden adóját húsz százalékkal megpótlékolják. U g y érzi, hogy ebben van némi igazságszolgáltatás az ő javára.
*

Az Olaszországiban utazó magyaroknak feltűnhetett, hogy vasutak, országutak mentén a
házak falán nagybetűs szövegek olvashatók.
Ezek á szövegek azonban nem hashajtókat, képes újságokat, szappanokat és autóolajokat
ajánlanak, hanem a fasiszta ideológia alapvető
elveit tartalmazzák. A szöveget nem hirdető
ügynökségek készítik, hanem a propagandáin inisztérinm festeti a házak falaira. Egy £somót ezekből a jelmondatokból feljegyeztem és
lefordítottam magyarra. A jellegzetesebbeket
-».z alábbiakban közlöm:
Itália elfoglalja helyét a világban.
Melyik az az eskii, melyet senki sem fog
megtagadni?
c '
Olaszország megalkotta
önmagát.
'A hadsereg a nemzetsorsának
biztositója
és reménye. ^
Éles kardunkkal
vágunk ketté
minden
'csomót,
Ila előremegyek,
kövessetek;
ha hátrálok, öljetek meg; ha megölnek
bosszuljatok meg.
Hinni, engedelmeskedni,
harcolni.
Haladni, építeni, harcolni,
győzni,
Mussolininck
mindig igaza van.
*
Olaszországban kitűnőek az útak. Meglátszik, hogy útépítésben az olaszoknak a rómaiak
voltak a msetereik. A közlekedés lebonyolításában az autóbuszok igennagy szerepet játszanak. Vannak kettős autóbuszok, melyeknek két
kocsiját egy harmönikaszerű szerkezet köti
össze, hogy kanyarodni tudjanak. Vannak olyan
autóbuszok, különösen a tájképileg szép vidékeken, hogy a hátsó üléssoraik magasabban vannak elhelyezve, mint az elsők, hogy mindenki
egyformán láthasson. A podgyászszállítás ingyen történik.
Mindenfelé rengeteg a magánautó. OlaszoSeiágban a pénzügyi hatóságok túl vannak már
azon az ostobaságon, amelyik nálunk még divatozik, bogy az autó fényűzés jele. Ott nemcsak a pénzügyigazgatók, hanem az adókivető
közegek is tudják, h o g y <73 autó
közlekedési
eszköz. Amennyire megállapítottam, az autók
jóval kevesebb adót fizetnek, mint nálunk, ezzel szerpben nagyon drága a benzin. Litere 3.45
lira, ami elég tekintélyes összeg, ha megfontoljuk, hogy egy lira huszonhét fillérnek felel
meg. Ennek azonban a magyarázata az, bogy
Olaszországnak petróleumja nincs s a benzint
'.külföldről kell behozni. A benzin drágaságának

Ékszer zálogjegyet

Vasárnap, 1959. augusztus 6 .
tosít. Háföm esztendő alatt pedig sok minden
töi;ténbetik.

Aranyat és brilliáns ékszereket

Rivában, a világ legszebb garnizon jáhan,
ahol jóegynéhápy esztendővel ezelőtt önkéntesl
evem legszebb hónapjait töltöttem, kerestem 91
Via Floridát, amelynek egyik hónapos szobácskájában
egy ma ismert nevű pesti ügyvéddel
kell betudni azt is, högy nagykocsit alig látni;
laktam
együtt.
Az uteára sehogyse akadtam e4»
kilencven százalékban kiskocsik vannak forgamert
ezek
a
régi
aJasz utcák mind egyformák,
lomban.
az impérium-változás után pedig valamennyiA kocsikat majdnem mindig a tulajdonos
nek a nevét megváltoztatták. A trafikos nem
vezeti. Sofőr, a ritkaságok közé tartozik. Kültudott felvilágosítást nyújtani, mert ő Bresciáföldiek benzivásárlásra kedvezményes árú utalból költözött Rivába, a sarki hordái gyerek
ványokat tartalmazó füzeteket kapnak,
volt még, mikori az olaszok bejöttek és nem is*
merte a régi Utcaneveket, a gyümölcsös kofa;
Az ,,'ép testben ép lélek" elvét a fasizmus ú g y pedig igen jól tudta, hogy ki hol lakik, de aa
igyekszik megvalósítani, hogy a párt a maga- utcanevekkel nem sokat törődött.
sabbrangú állami és városi tisztviselőket, toI g y vetődtem be a borbélyüzletbe, ahol a
vábbá azokat, akik magának a pártnak az éle- maestróból, aki körülbelül az én koromban letében jelentősebb szerepet játszanak, rendsze- hetett, kiéreztem, hogy ő az én emberem.
res tornagyakorlatokra
kötelezi, természetesen
— Mondja, maestro, idevaló maga B i v á b a t .
á hivatalos órákon kívüli időben. Olaszországi
— Nem, de már itt lakom negyven észtéig
tartózkodásom ideje alatt voltak a Eéllövési
deje . . . Miért tetszik kérdezni?
gyakorlatok. Hoztam magammal néhány érde— Azt szeretném, ha meg tudná mondani,
kes fényképet is. Az egyiken Alfieri propagan- melyik utca volt a régi Via Florida.
daminiszter látható, amint könnyű dreszben ba— Az kérem, most Via Re Galcmtuomő.. E*
kot ugrik. Egy másik képen Kóma város tiszt- az utca itt a sarkon . . . Miért érdekli ez aa
viselői, a város helyettes polgármesterével az urt?
élükön, a kerékpáros bersaiglerik módjára az
— Mert ott laktam önkéntes koromban.
országúton gyaloglóversenyt rendeznek. — biA borbély kezében megáll a beretva. Erőé
ciklivel a hátukon. Ezt a képet baráti üdvözsen a szemembe néz:
léssel ajánlom fel Szeged vár,ós helyettes poli — Az ur is esászárvaÜász volt? . . . Ki volí
gármesterének.
akkor az ezredes, mikor az úri szolgált, Truhlarz, v a g y Pidoll yon Qüintepbach?
Politikával egész olaszországi tartózkodásom í — Pidoll.
ideje alatt — az andaloi kovácsmesterrel folyA mester leteszi a beretvát és kitüntetőer
tatott eszmecseréktől eltekintve. — nem foglalnyújtja felém a kezét:
koztam. Szeretem ugyanis tiszteletben' tartani
fin. is császárvadász voltam . . . Vagyunk
idegen országok lakóinak a politikai felfogását; még néhányan Rivában.
ők tudják legjobban, hogy miért rendezték be
Már sorolja i s a neveket'.. Egy hötelportás,
állami életüket egyik, vagy másik módozat sze- egy szabómester, a Böhnel oberjáger. A Kesslei,
rint. Azt is tudom,. hogy csak analfabéták vé- főhadnagy a háborúban őrnagyságig vitte, azlik egyszerűen lemásolhatónak más országok után Torbóléban maradt, ahol a feleségének
politikai berendezéseit. Egyes dolgokat azonban panziója van. Látogassam meg, kitűnő halat
akaratlanul is kénytelen voltam meghallani. fogok kapni náluk . . . Az önkéntesek között soEgynéhányat e megfigyelések közül minden kan voltak magyarok, ugyan mi lett velük?
kommentár nélkül ideiktatok.
Ha hazamegyek Magyarországra, mondjam
Olaszországban most mindenki arról a nagy meg nekik, hogy a rivai öreg egászárvadászok
telepítési akcióról beszél, amely a bozeni kor- nem felejtették el őket.
mányzóságban folyik. Megegyezés jött létre
. . . Néhai öreg császárvadászok, akik hajdaNémetországgal, bogy a határszélen lakó né- nában jártuk a határhegyeket a Röcchettától a i
metek megfelelő módon értékesíthetik vagyonú- Adamello gleccseréig, akik pont március 15-én.
kat és v a g y beköltözhetnek az ország belsejétöbb méteres hómezőköp jártunk a Monté Gazbe, vagy optálhatnak Németország javára és
zá tetején, akik átkeltünk a Bocca di Brentán
átköltözhetnek a határon. Egy beszélgetés kap- Molveno és Madonna di Campiglio között, mi
csán egy olasz ismerősöm a német-olasz vi- már többé nem sorakozunk az öreg kaszárnyai;
szonyt igen korrekt, de szerelemnélküli házas- előtt a Garda-tóba benyúló kis félszigeten
^
ságnak jellemezte. Matrimonio senza amöre.
Csak a kürtösöket halljuk, amint hajnali négy
A magyarokat Olaszországban nagyon sze- órakor k'iállanak a tó partjára és elfújják
retik. Személyes tapasztalatból mondhatom, Haydn imáját, mielőtt elindulnánk olyan útak-,
hogy az új közigazgatási berendezések tanul- ra, amelyekről nincsen visszatérés soha . . .
mányozása során nem tudtam olyasmit kérni,
amit rögtön a legnagyobb készséggel ne teljesítettek volna.
Telefon:25-50..
Telefon: 25-50.

magas áron v á s á r o l o k

LaczHő ekszerősz, Karász-utca R

*

Háború pedig nem lesz.
Mindenfelé ezt hallja az ember egész Olaszországban. Ezt mondják azonban azok is, akik
Svájcból jötték át Olaszországba. Az indokolások során egy nagyon érdekes érvet hallottam.
Olaszország 1942-re készíti elő a római világkiállítást. Már tavaly októberben, amikör Rómában jártam, óriási arányú planirozási munkálatok és építkezések folytak. Túlzás nélkül
mondva, a város déli részén, az Aventinus alatt
többmilliárdos költséggel egészen új várost
építenek. A legközelebbi hónapok folyamán
mennek ki a felhívások * többi nemzetekhez,
hogy vegyenek részt a fasiszta Olaszország
nagy nemzetközi bemutatkozóján; Nehéz elgondolni, hogy Olaszország a jelenlegi politikai feszültség állapotában akarjon világkiállítást
rendezni. Ebből pedig logikailag az következik,
hogy a meghívást egy nemzetközi békeakciónak kell megelőzni, amely emberi számítás szerint legalább három esztendőre nyugalmat biz-

Mérnökök
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Vállalatai

Unió é s N e m z e t i T a k a r é k o s s á g i t a g .
D u g o n i c s - t é r II.
(Cukrászdában)
Olcsó, megbízható, g a r a n c i a k é p e s .

Kerékpárosok!

Elsőrendű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árban részletre a d o m .
Gumikat
alkatrészeket

„árban
ost m
ié*"SSzántó
Sándor»»
kaphat
i e o e d . Ki«« n. *>«<«>

Fürst Rózsi

kozmetikai intézete

Horváth Mibály-u. ft, (Széchenyi Mozivali
„zemben) felelősség mellett megszünteti az
összes szépséghibákat. Szemöldök szőrszálak végleges eltávolítása. _ Arcápoló sze-<;
szerek, púderek bajfesték. Számos elismerő levél. Tanítványok kiképzése. Olcsó áraid
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DÉLMAGYARORSZÁG

A kormányzói látogatás

és az ellenforradalmi

emlékezés

mai Qnn épségeinek proifAinis

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szeged lázas izgalomban és várakozásteli örömmel
készül a mai ellenforradalmi évforduló nagyszabású ünnepségeire. A városházán szombaton
délben meghosszabbították a munkaidőt, 'ugyanis amíg a hétvégi munkarend szerint szombaton déjben 12 órákor a városnál rendes körülmények között befejeződik a munka, szombaton 14 óráig dolgoztak a torony alatt, hogy
méltó módon előkészíthessék a vasárnapi ünnepségeket
A vasárnapi ünnepségek sorrendjéről szombati számunkban a miniszterelnökség közlése
alapján részletes tájékoztatót adtunk. Ezúttal
röviden visszátérünk az ünnepségek sorrendjege. 1
Horthy Miklós kormányzó és kísérete különvonaton vasárnap reggel 7 óra 49 perckor
érkezik Szegedre. A kormányzó és hitvese délelőtt 10 órakör ünnepi Te Deumon vesz rész a
ferenEesek alsóvárosi templomában, majd 11
órakor a Széchenyi-téren fölállított díszsátor
alatt végignézi' az ellenforradalmár A fölsorafcozását. Az ellenforradalmárok klauzáltéri díszfölvonulására délelőtt 11 óra 15 perckor kerül
sor. A fölvonnlás alatt a kormányzó a Kárászház történelmi nevezetességű erkélyén foglal
helyet.
Délben közebéd lesz az újszegedi Vigadóban, majd délután 17 óra 30 perckor kezdődik
a Városi Színházban a MOVE közgyűlése. Este
18 órakör a városháza nagytermében fogadás
következik, amelyen résztvesz Horthy Miklós
kormányzó, hitvesével. Este 20 órakor a kormányzói pár! megtekinti a Magyar Passió szabadtéri előadását, majd különvonaton yisszantazik a fővárosba.

A MOVE díszközgyűlésé
a Városi Szinházoan
Ma, vasárnap a Városi Szinháziban tartja a
kormányzó jelenlétében a szegedi MOVE díszközgyűlését, amelyen az ország vezctöszemélyiségei
kivétel nélkül mégjelennek.
A kormányzót a színház előcsarnokálban a
MOVE országos elnökségével együtt vitéz G á r g y á n Imre dr., a szegedi MOVE elnöke köszönti; a köszöntés ütan a kormányzó kíséretével egyetemben a díszpáholyba megy. A kormányzó páholybalépésekor a zenekar a Himnuszt játssza,
utána a MOVE férfidalárdája a MOVE-indulot
adja elő. Ezután, S z e d e r János országgyűlési
képviselő, a MOVE országos elnöke üdvözli a
kormányzót, majd T e l e k i Fái gróf, Magyarország miniszterelnöke, a MOVE tagja ünnepi beszédet mond.
A beszéd elhangzása után a MOVE-dalárda a
Magyar Hiszekeggyet énekli, majd a kormányzó a
Rákóczi-induló hangjai mellett elhagyja a díszközgyűlés színhelyét.
Az ünnepségen — értesülésünk szerint — a
Kormányzó kiséretén kivül megjelennek a királyi
hercegek, a püspöki kar, a keresztény egyházak
reprezentánsai, a kormány tagjai, a felsőház és a
képviselőiház elnökei és alelnöke, a titkos tanácsosok, a német, olasz és japán követség tagjai,
valamint a katonai attasék Megjelennek az országgyűlés tagjai, a főispánok, alispánok és a
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fárstörvénytjatöságok polgármesterei is. A méreteiben is nagyszabású és jelentőségében is meszszeható díszközgyűlésre az egész ország lakossága fölfigycL

lobogózzuk föl a házakat!
Szeged város vezetősége fölszólít minden szegcdi háztulajdonost, vagy bérlőt, hogy vasár-
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nap reggel tűzze ki a nemzetiszínű zászlót Í6s
hétfő reggelig maradjanak az összes szegedi
házak föllobogózve.

Hatalmas érdeklődés nyilvánul meg
híiíői dómtéri menstre-hangverseny iránt

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Hétfőn este rendezik meg a. Szabadtéri Játékok
egyik nagy népszerűséget vonzó eseményét, a
monstre zenekari hangversenyt, amelyen szólószámokkal közreműködnek az Operaház Szegeden szereplő kiváló művészei közüt Németh
Mária, Halmos János ós Lendvay Andor. A
hangversenyen közreműködik
a
Budapesti
Hangversenyzenekar, a szegedi filharmóniküsok zenekara, az V. hadtest egyesített zenekara 250 taggal; vezényel: Fric.say Ferenc.
A dómtéri monstre-hangverseny műsora a
következő.;
1. Stranss: Denevér, nyitány,
2. Lendvay Andor énekli Eseamillo belépőjét és a Mephisto-szerenádot.
3. Végh Sándor hegedül, előadja zenekari
kísérettel Zsolt Nándor; Valse capriceet.
4. Halmos János énekli Erkel: Bánk bánáriáját és Kaesoh: Rákóczi megtérését.
5. Németh Mária énekli Dienzl: Liliomszál-át.
6. Az egyesített 250 tagú zenekarok F r i p a y
Ferenö vezénylésével előadják Csajkovszky:
„1812, ünnepi nyitány"-ái
7. Wiedemann; Wagram.
8. Weber: Oberon, nyitány,
9. Kodály: Háry János, intermezzo,
10. Meyerbeer: Fáklya tánc.
11. Liszt: I. rabszódia
A rendezőség a népszerű Hangversenyre —
tekintetbe véve a fontos szociális és kulturális
szempontokat — páratlanul népszerű helyárakat állapított meg 20 fillértől 2 pengőig; ülőhelyek 40 fillértől. Jegyváltás a Délmagyarországnál, a Szabadtéri Játékök irodájában és
hétfőn este a hangverseny előtt a dómteri pénztáraknál.
. A hangverseny Iránt szinte példátlanul hatalmas érdeklődés nyilvánul meg,

A mai ünnepi vonatok
Ma, vasárnap — amint ismeretes —, az országos ellenforradalmi ünnepségekre két ünnepi vonat érkezik Budapestről Szegedre. Az első (amelyhez csatlakozik a dunapataji szerelvény is) Szegedre érkezik 7.49 órakor, viszaindul a Magyar
Passió előadása után 1.31 órakor; a második szerelvény érkezik 8-23 órakor, visszaindul éjfél
után 120 órakor.
Hódmezővásárhelyről a. Kokron-gyár munkásaival és alkalmazottaival különvonat érkezik
Szeged-Rókusra 18.45 órakor, visszaindul
éjfél
után 0.40 órakor.

Ujabb filléres vonatok
A Szabadtéri Játékok utolsó hetére az államvasutak a következő filléres ünnepi vonatokat állította be a menetrendbe:
Budapestről augusztus 12-én és 13-án kétnapos
vonat a Tragédia és az A'da előadására; augusztus 13-án eaynapos vonat az Aida előadására;

augusztus 14-én egynapos vonat a Magyar Passió
előadására; augusztus 14-én és 15-én a Magyar
Passió és a Turandot előadására kétnapos vonat
Ezeken kivül még két vonatot állítottak be a menetrendbe éspedg 12-én Budapest székesfőváros
különvonata érkezik 1400 utassal a Tragédia előadására, ugyancsak 12-én a Tragédia elödására
még egy vonat érkezik Budapestről a szabadidő.mozgalom keretében.
Vidékről kétnapos vonatot állítottak' be a BIB• uetrendbe augusztus 12-én és 13-án a Tragédia é&
az Aidá előadására az Ungvár—Beregszász—Munkács—Nyíregyháza—Debrecen vonalról; augusztus
13-án az Aida előadására a Gyula—Békésosaba—•
Hódmezővásárhely vonalról és ugyancsak augusztus 13-án az Aida előadására a Szolnok—Cegléd—i
Kecskemét—Kiskunfélegyháza vonalról.

Vigyázó

Rezsó

(Ezelőtt BAKAY E.)
Zsák, zsineg, ponyva és kötéláruk
l e g o l c s ó b b beszerzési forrása.

Kölcsönzsákok, nyugágyak.
S z e g e d , Hid-utca 4. szám.

Szerecsenné „subicKolfah"
egu nyelves Kislány!
a bosszúálló asszonyok
(A Délmagyarország munkatársától.) Humoros bosszú „áldozata" lett N a g y Julianna hőd-'
mezövásárhelyi leány. A fiatal, csinos leány barátnői és ismerősei köréiben nem örvendezett éppen nagy. répszerüségnek amiatt, mert „mindenkiről tudott valamit" s ezt a raindenttudást
nem is tartotta soha titokban. Akivel összeakadt,
annak elmondott mindent, amit hallott; legalábbis ezt állitják róla azok, akik a nemes bosszú
müvét elkövették. Eleinte figyelmeztették, hogy
ne folytassa a pletykálkodást, mert ez nem ve*
zetbet jóra, Nagy Julianna azonban nem hallgatott rájuk s igy következtek be azok az események, amelyeken most egész Hódmezővásárhely
nevet.
"Azok közül az asszonyok" közül, akiket nem kiméit meg a kislány nyelve, négyen összeálltak s
becsalták szép szóval a lakásukba. A leány gyanútlanul bement s a következő pillanatban már
zuhogtak rajta az ütések. Ki nyújtóiéval, ki pedig
összecsavart törülközővel püfölte a jobb sorsra
érdemes leányzót s e müvelet végén levetkőztették, egész testét vastagon bekenték cipötisztlíö
pasztával s aztán fényesitökefével ragyogófeketérc „sübickolták". Amikor már kellő szerecsenné
tettek Nagy Julist, akkor fölöltöztetve kihajították az utcára. A fekete leány ugy, ahogy volt,
azonnal a rendőrségre seitelt s följelentést tett
„befeketitöi" ellen. A rendőrségen megvigasztalták és lemosták, a leányt, aki azóla alighanem
azon gondolkodik, hogy mégsem okos dolog min.
denkit befeketíteni, mert könnyen lesz az emberből szerecsen . . .
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n délszláv-üiorvát megegyezés
Belgrád, augusztus 5. Délszláv politikai kő•úk figyelme Bled felé fordul, ahol P á l régenshercegnél megjelent C v e t k o v i c s miniszterelnök és a kormány több tagja. Cveikovics a horvátokkal folytatott
tárgyalásokról
számolt be. Belgrádi politikai körök ugy tudják, hogy a végleges megegyezés már létrejött.
—oO°—
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Budapest, augűsztUs 5. A belügyminiszter
i Budapesten megjelenő „Magyarság
Utja"
límü politikai, társadalmi és közgazdasági időszaki lap további megjelenését és terjesztését
sz augusztus 6-i keltezésű számában ,,Elég
rolt!" felírású közleménye miatt, amely az órizág belső rendjét és köznyügalmát,
közvetve
pedig külpolitikai
érdekeit is sérti, négy heti
időtartalomra
betiltotta.
—oO°—

M olasz hadgaakoriatok
Róma, augusztus 5. rA Pö-sikság nyugati p e remén szombaton megkezdődött a nyári h a l gyakorlatok második szaka. Az az elképzelés,
hogy a nyugat felől támadó vörösök Susa előtt
megtörték a kékek előcsapalainak ellenállását
és előrenyomulnak Torino felé. A hadgyakorlatok központja Milánóból Torinoba vivődölt
át. Ideérkeztek a magyar, német, spanyol katonai bizottságok, amelyekhez a japán hadsereg képviselője is csatlakozott. A hadgyakorlatok színhelyére utazott III. Viktor Emmánuel király és császár, Umberlo trónörökös,
továbbá Badoglio tábornagy és Del Wcci rhötlosi kormánvzó is.
-oOo—

Kunder miniszter bűnvádi erjar&st
indít egy nyilas újság ellen
Budapest, augusztus 5. 'A' Magyar Távirati
Irodát felkérték az alábbiak közlésére:
A „Magyar Újság" augusztus 5-i, szombati
számának első oldalán „Kunder
visszavonul
jói kiérdemelt birtokára" címmel
hosszabb
cilket közölt, amelyben célzatos beállítással
Foglalkozik a kereskedelemügyi miniszter birtok vásárlásával és birtokának állítólagos bérbeadásával. Az emiilett cikk többek közölt
ízeket irja: . Röviddel azután, hogy az a iásvéleli szerződés létrejött, egy bérleli szerződést is megkötöttek, amelynek értelmében az
uj tulajdonos, Kunder Antal és neje nérbeadja a megvásárolt birtokot a selypi cukorgyárnak. A bérleli szerződés pontjai arról a
kereskedelmi gondosságról beszélnek,
amely
joggal el is várható egy kereskedelmi minisztertől. A selypi cukorgyár tízévi időtartamra
bérbeveszi a lőrinci 224 holdas birtokot és f i zet magyar holdanként évente 150 kg fcuza
bérösszeget. Köteles ezenkívül 15.000 pengőt
fordítani az utak javítására és az épületek tatarozására. Még ezeken felül a selypi cukorgyár azonnal fizet készpénzben a bérleti- öszszegből előlegként 50.000 pengőt Kunder Antalnak és feleségének."
Illetékes helyen megállapították", Hogy az
emiitett közlemény fentidézett
állítása szemenszedett valótlanság, miután Kunder Antal
kereskedelemügyi miniszter attól az időtől
kezdődően, amikor a szóbanforgó birtokot meg
minisztersége előtti időben megvásárolta, birtokán, saját kezelésében állandóan maga gazdálkodik és a birtok soha bérbeadva nem volt,
A miniszter egyébként az említett
cikkben
foglalt valótlanságok és rágalmak miatt bür>
vádi eljárás megindítása iránt a szükséges lépéseket megtette, ugyanakkor pedig a cikkben
foglalt valótlanságok és rágalmak, nemkülönben személyes becsülelét ért célzatos beállítás
miatt az emiitett lap felelős szerkeszőjétől íolyafiias elégtételt kér.

•Vasárnap, 1939. augusztus 6 .
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morompa, augusztus 5. Nagy, öreg park mély
j ölén, óriásplatánek és sr.kszázesztendős mamutUvyők között fekszik ah ősi korompai kastély.
A gyönyörű reneszáruZ-várkastély körül nyirfáfcól összerakott padok nyújtanak pihenést. A
lugasokba állított szobrok emlékeztetnek a romantikus időkre. Hatalmas kövekből barlangokat építettek egyszer a park tavacskájának
paitjára és palotává szélesítették ki a barlang
tetejét. A nyári estéken a körülszaladó kőpadokra bársonypárnákat tettek, a z asszonyságok
megigazították a krinolinjaikat a tő partján s
odabenn a barlangban Mozart és Haydn muzsikált . . .
Ebben a parkban és kastélyban élf Brunswick Terézia grófnő, ebben a parkban született meg a Móndschein-szonáta, ebben a parkban nsendült föl előszöa a IX-ik szimfónia első
akkordjai, ebben a parkban szeretett és szenvedett sokat a bonni orgonista fia: Ludwig vön
Bedhoven, -°bben a parkban látta utóljára
..halhatatlan szerelmé*" 1802 júliusának azon a
szomorú napján, anr'kor Pöstyén felől sűrű fellegek borultak az égre és amikori Beethoven
•elhatározta, hogy sobe. többé nem száll olyan
kocsiba, amely Korompára indul . . .
*

Beelboven szerelmének' volt tanuja a korompai park; 'elhagyatva, szomorúan és némán ott
áM még az az öreg gesztenyefa, amelynek odvában rózsiszínű szerelmes leveleket helyezték
el szőkehajú grófnők zsámára. Ez a fa rejtette
magában Terézia első levelét az imádott Ludwig számára,
.

*

Künn a pöstyéni szöllöüegyek között áll még
a Dazasse gróf altábornagy egykori nyári lakása; ma Bachus-villának nevezik és nyáridélntánoriént iöerándüinafe ki Pöstyén vendégei.
Szá? buszonhét esztendővel ezelőtt itt keresett
menedéket a IX-ik szimfónia muzsikusa, itt vetette papírra a szimfónia első akkordjait. Itt
ismerkedett meg Beethoven Finta őrnaggyal,
aki bevezette Korompán. A korompai várkastély urat; Brunswick József gróf, Magyarország
országbírója nagy zenebarát volt, ezért a szorult helyzetben élő Beethovenra bízta két lányának: Terézia és Jozefiue grófnő zongoraoktatását. Amint Beethoven pöstyéni kúráját befejezte, bevonult a korompai kastélyba, h o g y eleget tegyen kenyéradója kívánságának. Beethovent nem az tette bo" doggá, hogy a kastélyban
lakhatott, hanem az, hogy már az első zongoraóra, i halálosan beleszeretett tanítványába! a
szép Teréziába.
•*

>
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Beethoven az eljegyzés előtt valósággal megszökött a korompai kastélyból. Megszökött akkor, amikor a gőgös Brunswick gróf már beleegyezését adta Terézia és Ludwig házasságába.
Miért menekült? I g y felel erre Chotek Mária
Henrietta grófnő, aki egyedül él most a korompai kastélyban":
— Mi tudjuk, Hogy 'dédnagyb'átyám, Terézia
atyja beleegyezését adia a házassághoz és az eljegyzés napját ki is töziék. Beethoven maga futott meg az eljegyzés elől és soha többé nem jött
v issza Koronipára, ki ok! A nagy művész ebbeD az időben siketült meg és melegenérző száv é v f i nem akarta a fiatal Terézia életét egy b's.
teu, a világgal meghssonlott ember oldalához
kötni. Azt akarta, hogy Terézia más ember mellett találja" meg a boldogságot. De a halhatatlan szerelmes hű maradt imádottjához.
Két levél fotográfiája hever a pöstyéni

zongcsa-tanitó
a

„UcrtLcUatta*

pöstyéni

tnuzsumöan

múzeumban, mindkettőt Pöslyénből küldte el
utóljára Beethoven,
m
Korompáról PÖsíyénbe autőn alig félóráig
tart az út. Jtt utazott a postakocsi sarkában
1862. július 25-én éjjel Ludwig vön Beethoven.
Hörgött és villámlott sz ég, patakokban ömlött a zápor, a derék kocsislegény becsületes
igyekezete dacára, eltörött a hintó tengelye,
Hosszú időt vesztegeitek az országúton, amíg a
legény a kocsit valahogyan rendbehozta.
Beethoven fázósan húzta össze didergő testén
vékony köpönyegét, szemeit behunyta és mi*
alatt a lovak ijedten horkantak meg az ég haragjától, a bonni Orgonista szerencsétlenéletü
fiának lelkében muzsikált már a IX-ik szimfónia . . .
Amíg a kocsi pihenőt "tartott a pöstyéni
Baehus-vj.Ha előtt, a viíág már gazdagabb volt
egy halhatatlan alkotással . . .
*

Terézia 34 évvel élte túl Beethovent es 88
éves korában hunyt et Budapesten. Nem ment
f é r j h e z — bár sok kérője akadt —; a nagy halotthoz, akinek örök szerelmet esküdött a korompai kastélyban, élete Htolsó lehelletéig hü
maradt.
Gerenday Géza.
T a r t ó s
o s i d o l á l á s ,
h a j f e s t é s ,
modern frizurák, a legtökéletesebben, a régi szolid
árakon KELLESS hölgyfográsznál, Kölcsey-u. 5.

Berlin Teleki Pál árát
beszédéről

Bérlin, augusztus 5. Berlin valamennyi l a p
ja ismerteti Teleki Pál gróf miniszterelnök
beszédét. A miniszterelnök — írják a lapok —
visszautasítja a pártban levő egyenetlenségről és viszályokról szóló yakhíreket. Kiemelik, hogy kereken felhívta az újságok külpolitikusait, hogy Magyarországon
csak a külügyminiszter
'csinál külpolitikát.
Semmiesetre
sem tűr tovább olyan hangot, amely Magyarország tekintélyét megrendítené.

B á r á n y i Líily
európai zongorát urnéia
B á r á n y i Lilly, a kiváló szegedi zongora*
művésznő, aki az elmúlt szezonban számos
külföldi meghívásnak tett eleget, most ismét
nagyszabású európai hangversenykörutat kezdett. A turné első állomása Varsóban volt.
ahová rövid időn bélül már másodszor kapott
meghívást és ahol 31-én este rádiókoncertet
adott. Varsó után a Balti-államokba utazott,
egymásután adja koncertjeit Tallinban, Re*
valban, Helsinkiben,
12-én Stockholmban,
Oslo és Koppenhága következik, innen Hollandiába utazik, ahol 19-én Amszterdamban zongorázik. Ezután Londonba szólítja meghívás,
ahol augusztus 21-én ad rádióhangversenyt,
26-án Párisban játszik, 29-én Brüsszelben. A
körút második részében Svájc következik, majd
szeptember 5 - é n München és 14-én Bécs. A
kéthetes körút alatt mintegy harminc hangversenyt ad és szinte végigjárja egész Észak-*
és Nyugateurópát. Ezzel a turnéval Bárányi)
Lilly az idén a legtöbbet külföldön koncertezd
magvar művészek sorába lépett

Vasárnap, 1939. augusztus Ö.
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Hatalmas íömegeh zarándokoltak Ne kísérletezzen*
az alsóvárosi búcsúra
használja rendszeresen a hircs
nagyanyedl

Kovács Krém-ef

A kormenetben 25.000 hivő vett reszt
(A Délmagyarörszág
munkatársától.)
Ha- Sándor df. főispán és Pálfy József 'dr. polgártalmas tömegek jelenlétében, fényes ünnepi kül- mester, valámint Szeged katolikus társadalmásőségek között folyt le szombaton az alsóvárosi nak színe-java. Á körmenet reggel 9 órakor kezbúcsú. Százak, ezrek, zarándokoltak el Boldog- dődött, utána a templomban és a téren is ünasszony napján a messzeföldön híres ferencren- nepi szentmise volt. A tepmlomban P. Hermann
di templomhoz. A legtávolabbi falvak ÍB elküld- Hermenegild ferences tartományfőnök celebráltek képviselőiket erre a bensőséges, szép bú- ta a szentmisét. Az istentiszteletek után a temcsúünnepségokre, úgyhogy péntek reggeltől plomban és a téren is prédikációk hangzotak
szombat reggelig állandóan érkeztek a búcsú- el. A templomban Rév Marian salgótarjáni házfőnök, a téren pedig P. Keszcly Mészáros Alsok az alsóvárosi templomelőtti térre.
Szombaton reggel 4 órától minden félórá- bert csongrádi házfőnök mo dott beszédet.
ban szentmisét tartottak a ferencesek temploAz ünnepségek 15 órakor folytatódtak. Az
mában. Az istentiszteletek alatt ezrek gyóntak alsóvárosi templomban vecsernye volt, 18 óraés áldoztak meg. A búcsúünnepség kiemelkedő kör pedig Kiss Jstván püspöki tanácsos monpontja az ünnepi körmenet volt, amelyben 20— dott szentbeszédet. A prédikációt ünnepi litánia
25,000 ember vett részt. Az alsóvárosi templom követte, amellyel a Haviboldogasszony idei,
előtti hatalmas tér minden zügát betöltötte a nagyszabású és bensőséges ünnepségei befejebúcsún részvevő közönség. A körmenetben ződtek.
résztvett a váron vezetősége részéről Tukats

Uriszabóságomat megnyitottam

Kelemen-utca 8. sz. alatt (Royal-kávéház mellel')
Készítek elsőrendű kivitelben úri ruhákat fel
őltőkef, stb. Kül- és belföldi szövetek raktáron

, .

a nagvenyedi K e v á c a - B o r a x szap-

pannal. Eltünteti az arcbőr szépséghibáit, csodálni fogja Ön is bámulatos
hatását. Az arc megszépül, feltűnően
tiszta, üde lesz.

Éjjeli haszűálalra kék
I
. X»ppan használatra airga f eaomagoUaMn

tok a rcglotiint korokból sorakoznak. Tábori*
postai bélyegzők következnek s a hadszíntéren:
használt néma vagy vak betűzök idézik visz*
sza egy véres kor kísértő napjait. Pusztító t,üzekből kimentett levelek és bélyegek tarkítják
a kiállítás anyagát; 40 darab mozgópostái, 900
darab postaügynökségi lebélyegzés mellett he*,
lyet kapott egy érdekes bólyegzőgyűjtemény
is: Magyarország összes helyiségeinek postai
bélyegzője. Töb mint 8000 darab bélyegző v a n
ebben a gyűjteményben. Kárpátalja visszafoglalásának kisegítő bélyegzői, amelyek még n e m
helyiségnél szerint, hanem számozás alapján
továbbítoták és jelölték meg a küldeményeket
Á Szent Jobb országos körútjának bélyegeit'
sorolhatjuk még föl egy rendkívül érdekes régi
gyűjteménnyel együtt, amelynek nevezetessége az, hogy alig van közte ötven évnél fiata*
labb bélyeg. De ki győzné itt bemutatni mindazt a nagszerű látni valót, amelyet ez a kiállítás nyújt; szépségét látni kell, az értékére
vonatkozóan pedig elég ha megemlítjük, hogy;
többszázezerpengős érték kapott helyet a terem falain és üvegszekrényei mögött.

IIÍRHEIN FERENC
úri szabúmesfer

Tájékoztató az alkalmi postahivatal
működé iéfjíl

A tengerbezuhant DOX. kimentett bélyegei,
egy 45 milliárdmárkás levél és egyéb csodák

a ma megnyitó szegedi
bélyegkiállitáson

(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ma
16 órakor ünnepjes keretek között nyílik meg a
szegedi országos bélyegkiállítás. A bélyegkiállításon működő alkalmi postahivatal már reggel 9 órakor, megkezdi a postai forgalom lebonyolítását s maga a kiállítás is ettől az időponttól kezdve áll a közönség rendelkezésére. A
hivatalos program délután veszi kezdetét s ebbe a programba bekapcsolódott Szeged és az
egész ország bélyeggyűjtő-társadalma.

Hungary" bélyegei, a Balbo-tépülés
szállítmányai s a híres raktétapösta bélyegei mellott
nagy föltűnést keltenek a
Przemysí-repülők
1011—15-ös ballon- és gépútainq,k
levelezőlapjai.
Itt van Monaco első levelezőlapja is 1914-ből;
1300 kilómétert utazott ez a küldemény repülőgépen Európa fölött. Rendkívül érdekesek az
orosz sarkezpedicié küldeményei s egészen különleges világot vetítenek a nézők eíc a modern
orosz bélyegek.

Séta a bélyegbirodalomban

45 milliárd márka egy levélben

Hatalmas anyag gyűlt össze a kiállításra.
Az egész világ örökké változó történelmét sűrítette össze a kiállítás termében? tragédiák,
örömünnepek, világraszóló események tükörképe színesedik ki az apró papirkockákon. Annyi
a látnivaló, hogy órákig nem tud az ember elmozdulni egy-egy üvegszekrényke elől s szinte
félve nézi azokat a bélyegeket, amelyek a hivatalos ármegállapítás szerint többezer pengőt érnek egyenként. Van itt e g y híres légipostagyűjtemény, amely a londoni világkiállításon
uagy sikerrel szerepelt. Évtizedek Rohanó történelme sűrűsödik, össze a falon és az üvegek
alatt. A, Zeppelin első útai 1920-ból eredő kézjegyekkel és fópyképekkel; a DOX híres bélyegei, amelyeket a hatalmas repülőgép tengei-bezuhanásának alkalmával mentettek ki a tengerből. Összesen

Minden kiállításon hatalmas nézőközönsége volt egy Berlinből Budapestro
küldött
ajánlott levélnek, amelyen az 1929-es inflágiós
óv emlékeképpen 45 milliárd márka foglal helyet bélyegek alakjában. Az egész levél tele
van ragasztva bélyeggel, a címzésnek éppen
csak egy vékonyka gsík maradt meg a borítékból S a szomorú történelmi emlék mellett
szinte tüntetően jellemzik a mai kort a legújabb német bélyegek. Hatalmas, izmos germán félistenek rajza domborodik a bélyegek
képén, de a fölirat adakozásra és segítésre szólítja föl a lakosságok A „Gcbt sur
Winterhilfe.
Helf!', ,,Geb unsern Krigsbeschadigtcn
Arbeit"
föliratok mellett hangot kap a különféle állami intézmények propagálásának bélyegaőjo és
lenyomata is. Gyönyörű tengertúli és európai
gyűjtemények sorakoznak egymás mellett s az
ifjúsági rész is beszédes bizonyítéka annak,
hogy milyen nagyszerű és nemes szellemi sport
a bélyeggyűjtés. Nagy érdeklődésre
tarthat
számot az a gyűjtemény, amely a bélyegeken
keresztül mutatja he a bélyeg
történelmét.
Levelek, kézjegyek és primitív bélyegleuyoma-

négy darab levelet sikerült
megmenteni a postazsákban
s egyik
ilyen
megmentett
levél itt van ebben
a
gyűjteményben.
é r t é k e szinte megfizethetetlen. A „Jüstiee

for

A Szegedi Szabadtéri Játékokkal kapcsolatban rendezett bélyegkiállítás mellett" augusztus 6-tól 16-ig, vagyis a kiállítás egész tartama,
alatt a bélyegkiállítás bolyén (Szegpd, Eötvösutca 2.), az iparostanonciskola é p ü l t é b e n alkalmi postahivatal is működik. A kiállítás emlékére a postahivatal az általa kezelt küldeményeket különleges keletbélyegzővel bélyegzi le, a bélyegzéshez a kiállítás megnyitásának
napján, 6-án zöldszínű, a többi napokon pedig
feketeszinű bélyegzőfestéket basznál
_
Az alkalmi postahivatal csak a forgalom-j
b'an lévő magyar bélyegeket, valamint a válaszlevelezőlapokra benyomott, v a g y fölragusztot külföldi bélyegeket bélyegzi le.
^
Az alkalmi postahivatal a különleges ke-J
letbélyegzővel bélyegzi le?
1. Az alkalmi postahivatalban föla/Iotf, továbbá az alkalmi postahivatal előtt elhelyezett
levélszekrénybe bedobott ajánlott és közönséges levélpostai küldeményeket;'
2. a kellően bérmentesített levelekben az a k
kalmi postahivatalhoz küldött
a) bérmentesített és megcímzett levélpostai küldeményeket,
b) papírlapokra, emléklapokra felragasztott bélyegeket;
3. lebélyegzésre (de nem továbbítás végett)]
bemutatott papírlapokra, emléklapokra fölragasztott bélyegeket, esetleg föl nem ragasztott
bélyegeket is.
A bélyeggyűjtőknek a bélyegzőlenyomat elhelyezésére (a bélyeg jobb-, v a g y bajsarkára,
negyedére, felére stb. essék) irányuló, közvetlenül vagy írásban közölt kívánságait a lcbcíyogzésnél a lebtőségbez képest figyelembe veszik. A bélyeggyűjtőktől levelekben beérkező
leyélpostai küldeményeket cs levélbélycgieket
a postahivatal még a beérkezés napján bélyegzí le.
..._

Bélyeg
kereskedés
ISKOLA UTCA 29. SZ. Fogadalmi templomnál
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Föltűnni, s"ha-soha nem akartam-,
halk és egyszerű mindig a dalom:
szó, szó utón — disz és sallangtalan:
örök hullára veri sziklapartom.
A partbói néha leválik egy darab,
gyermeki kedvvel görgetem, töröm . . ,
A durva köböl csak kavics marad:
fenéken megbúvó sima közöny.
Galádul, mit nem hajit'nak b e l é m ? , . ,
A vizem azért, ha nem is tiszta,
takarhat szennyet, de a tetején
mindig az eget tükrözi v i s s z a . , ,
Hivatásom, erőt cs nyugtot ád,
mert tudoni, hogy ki és hogy mi vagyok.
Koptatom csak á kavicsot tovább,
csinálok belőle termő iszapot.
Leszek majd fáradt hömpölygő folyam,
amelyben könny, vér, gyűlölet, á t o ^
a világ bűne mind, mind benne van;
boszűért azért mégse kiáltok . . .
Csak halkan, cseúdben az' Istent köszöntöm
és minden terhem á tengerbe öntöm . , .
Magyar

Elemér

Nyomtatványainak
megrendelése előtt
forduljon
bizalommal

* (tóny^MyöHMÍáfááöe

Itálváda-uha

W.
Itlefr*

f

vsát*.
10-M.

A„Dálmggyor<»tsidg" mostani kéazitöje.

RUHA
KALAP

tiivafoHönn
Esö- é s D a l f o n h o f t á f
Corfl és fe'jrburi) ráglán
f i n " r n ' h á z a t i cihHch
SPOrt-

N a g y választék — olcsó árak!
Elsőrendű uriszabOsOg.
SZÉCHENYI-TÉR
AZ OLVASÓ ROVATA

Por van!...

,
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Tekintetes Szerkesztőség! Szegedi1 egdjöj
vagyok, de hivatásom elszólított a városból;
Kellemetlen „illat"
a Kálmán- és festő utca Kórnyéhén hónapok óta nem voltam itthon. Gépkocsin jöttem haza pénteken, hogy megtekintsem a SzaMélyentisztelt Főszerkesztő U r ! Szíveskedbadtéri Játékok Aida-előadását. Amint begör*
jék alábbi közérdekű sorainknak b. lapjában hedült a kocsira Szeged legszebb utcájába, a Bollyet adni:
dogasszony-sugárútra, hatalmas porfelhő f á i
A Kálmán- és Festő-uttía környékén lakók karta el előlem a kilátást. Fojtogató p o l kíkérnek sürgős segítséget azzal az „illat'-tal sért mindenfelé, sőt éjszaka, az előadás fitán
szemben, amely az egyik ottlévő raktárból is porfelhőben indultak el az autók a Dóm-térárad. Ennek az állapotnak sürgősen véget kell ről a város többi pontja felé. Ezzel azt akarom
vetni. Nem azt mondjuk, hogy a raktárt el kell észrevétetni az illetékesekkel is, hogy az utcákat
onnan helyezni, hanem valami módot kell ta- Szegeden nem locsolják, legalábbis nem locsollálni ennek az állapotnak a megszüntetésére. ják eleget és éppen akkor, amikor ilyen hatalTalán ez az oka annak is, hogy itt több légy mas forgalom van.
" - •" ''_ van, mint bárhol Szegeden; ételünket e g y pilA legelemibb udvariasság lenne a város í é lanatra sem szabad fedő nélkül hagyni, mert
nyomban ellepik ezek a repülő bacillushordo- széről, ha a Boldogasszonysügáíút és a Belvázók. Éppen ezért közegészségi szempontból i s ros felé vezető többi utcákat többször logsoltatfontos lenne az ü g y rendezése, ha nem i s veszr ná és azt is meg lehetne tenni, hogy közvetleszúk figyelembe az emberek érzékeny szaglóér- nül az előadás vége előtt i s föllocsolnák a"z At>zékét. Eddig mindent elkövettünk, hogy ez az ponyi Albert-utcát, amelyiken az előadás után
állapot megszűnjék; több kérvényben fordul- a legnagyobb autó- és koBsiforgalom bonyolótunk az illetékesekhez, eredmény' azonban ez- dik le. Még ba nem i s a város rendezi ezúttal
a Szabadtéri Játékokat, presztízskérdést kelleideig nincs.
Ilyen körülmények között ezúton a raktár ne Csinálni abból, hogy az idegenek ne porfeltulajdonosához fordulunk, hogy adja k i más hőt lássanak és port nyeljenek, hanem tapasztalják a hagyományos szegedi vendégszeretet a
célokra a raktárát, amelyekben jelenleg gabona
város
részéről is. Hiszen - r emlékszem — réés nyersbőr van tárolva. A nyersbőr, tárolására
gebben
még olyankor i s locsolták a szegedi útszerintünk helyesebb a városon kívül helyet találni, mert szeretnénk végre jóízűen enni és éj- cákat, amikor már erősen lógott az eső lába,
vagy talán már zuhogott is.
szaka nyugodtan pihenni.
Soraim leközlésének xeményében, maradSoraink közléséért fogadja a Főszerkesztő
tam
tisztelettel:
Uij köszönetünket, é s maradtunk tisztelettel:
A Kálmán- és Festő-Utca
lakásai.
Szegedi Polgát, aki pirul az idegenek előtt,

hozzá é s édesanyámnak kiáltani, hogy ni, a
nagyapa megérkezett Budapestről és eljött
bennünket meglátogatni. D e nagyapa f ö l emelte mutatóujját és ajkára tette éppenúgy.,
Irta: CSÁNYI PIROSKA
ahogyan napjában többször is szokta, a m i kor csokoládét hozott nekünk é s n e m akarta,
Az a,uguszlusi esték már enyhébbek vol— Szegény tekéntetes asszlony, meghött
hogy édesanyánk, vagy; a nagymama m e g tak. A fülledt, meleg nap után jólesett egy
biz'a! — siránkozott a szomszéd vincellérné
tudja, mert ők mindig féltek, hogy. a csokókis séta. Igy, alkonyattájt indultunk mindig
a kerítés mögött. Ott feküdt két almafa köládéval elrontjuk a gyomrunkat.
\
sétára az öreg „nagyasszony"-nyal, a szomzött a lengő kötélágyban s a berzenkedő n y á Nem szóltam hát semmit, annál Is Inszédos szöllőbirlok
katonástermetű, roppant
ri szellő ugy hozta a hangokat felém, mintha
kább, mert elaludtam. Reggel aztán elmesélszigorú jellemű és fürgeeszü úrnőjével. Megvalahonnan álomországból jönnének. . . Haltem anyámnak, hogy a nagypapa itt volt n á történt az is, hogy Petky néni -s- mert i g y lottam még azt is, hogy holnap lesz a Petky
lunk az éjjel, meglátogatott, merthogy n a hívták köznapi nevén a nagyasszonyt — már néni temetése.
gyon szeretett bennünket. Éppen akkor érkea barázdákat taposta, amikor én, akkor m é g
Gyűlöltem a temetéseket. Gyermekleik,em
zett meg a távirat nagyapa halálhírével * . «
elemista gyermeklányka, elélje szaladtam s mélyén volt egy sötét kamra, tele kísérletekEngem n e m vittek el nagyapa temetésére,
aztán együtt kerestük a vadnyulak fészket, kel. Amióta jóságos nagyapám meghalt a
mert nagyon féltem a temetésektől. Tudtam,
vagy együtt kergettük a mesepillangókat az fővárosban s halála éjjelén meglátogatott enhogy nem visznek el most Petky néni terpesranysugaras alkonyi l e v e g ő b e n . t .
gem. Hirtelen és szépen halt meg, ahogyan
tésére sem. N e m látom többé a szigoruarcu,
csak a nagyon j ó embereknek szabad elkölde mosolygószivü nagyasszonyt, akit
pedig
Szorongó érzéssel indultam sétára a már
tözniök. Nem tudott senki a haláláról, perannyira szerettem . . . Ilyen gondolatok' b o pirosló szöllőtökék között, egyedül.
Valami
sze, hogy én sem, hiszen hatéves ^em v o l - lyongtak a lelkemben, amig fölfelé botorkálfélős, fojtogató aggodalom motoszkált b e n tam
még és nem szerepeltem az elsők között,
tam a nagybarázdán.
nem. Tudtam, hogy m a n e m jön elém a nagyLila árnyak settenkedtek a barázdák Között '9
barázdán Petky néni
méltóságtelií
alakja,| akik megtudták nálunk a családi eseményeket. Gyenge, beteges gyermek voltam é s az
3 mezei nyulcsalád már aludni tért. LassT
ringó, fürge lépéseit n e m csodálhatom m e g
léptekkel kapaszkodtam föl a tetőre — s z a többé, soha többé . . . Reggél újságolta a v i n - éjszakáim mindig tele voltak kísértetekkel, a
halálsejtés szorongó félelmével. Ilyenkor a? ladnom n e m volt szabad, mert a doktorbácsi
cellér-, hogy- az öreg tekintetes, a^szopy elkölálom messze elkerült.
szigorúan eltiltott minden ijelentékenyebb
tözött. , Szómoruaö ingatta hozzá hTrcSábáiü*
testmozgástól
a szivem miatt
arrafelé- ahol
szög fejét és ájtgtosan" forgatt^ a?t 3 két n y ó Igy- találkoztam halála éjszakáján a * én
lenülő, békaszemét, Jgbből sejtetteap
drága., jó nagyapámmal, w. ott alít a? ablak a szöllőkept, amelyet nyárára kibéreltünk*
ráhajolt a Eeíky n é o i % szellőjének választóhogv petky-"néni olyan elérhetetlenül
mellett és a hold szelíd fénye körülölelte esőköltözött, ahonnét- már- csak a mesepillangók
köpenyes alakját. Nem féltem tőle, csak azon barázdájáraAmikor kicsit pihegve fölértem 9 tetőreszárnyain térbet vissza hozzám
álmomban,
csodálkoztam, hogv miért visel esőköpenvt a
valami
szorongó aggodalom késztetett a r n ,
„mikor a hold kerek kiséitelarca bekandikál
nagyapa, amikor odakünn- olyan
ragyogóan
hogy fölpillantsak. Szivem rémületeset dobaz ablakon és liátborzongat, szellemhangokon
süt a hold és amikor soha életemben nem
bant s aztán minthacsak megállott volna, Két
dalol az é iszák a . . .
láttam őt csököpenvben . . . Szólni akartam
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a kecskeméti konzervgyár minél rcv'debti
idén beül létesítsen telepet Szegeden
Két bét múlva már üzembe akarják helyezni a szilvaaszalót is — Fontos gyümölcsértékesítés! értekezlet a Kereskedelmi és Iparkamarában
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Nagyjelentőségű értekezlet színhelye volt szombaton
reggel 9 órakor a Kereskedelmi és Iparkamara
nagyterme. A szilva termés
értékesítésének
megbeszélése céljából Pálfy József dr. polgármester értekezletet hívott össze. Az értekezleten Röth Dezső dr. a város gazdasági ügyosztályának új vezetője elnökölt. Megjelentek: Hunyadi-Vas Gergely gazdasági főtanácsos, a Szegedi Gazdasági Egyesület elnöke,
Wagner
Adolf gazdasági főtanácsos, az országos pomológiai bizottság tagja, Kogutowicz
Károly dr.
egyetemi tanár, a Szegedi Gyümölcstermelők
Egyesületének elnöke, Wagner Gyula műszaki
tanácsos, Wagner Ferenc és Zsembery Károly
törvényhatósági bizotsági tagok, Jani Mihály
a Baktól Gazdakör elnöke, Masa Miklós a Feketeszéli Gazdakör elnöke, Herczeg István gyümölcstermelő, cs Mészáros József tanár, gyümölcstermelő, a baktói gyümölcstermelők képviseletében, Osznovits
József a Csongrádmegyei Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata szikvízgyárának és hűtőházának kiküldötte, Horváth Lajos gyümölcskereskedő,
Köpe
Dezső kertészeti előadó és Eamocsay Gábor gazdasági tanácsos.
Rőth Dezső dr. elnök nyitotta meg az értekezletet cs fölkérte Kamocsay Gábor gazdasági
tanácsost, hogy az idei váratlanul nagy gyümölcstermés értékesítésének nehézségeit és a
megoldásra irányuló terveket ismertesse.
Kamocsay Gábor ismertette a gyümölcsértékesítés problémáit, majd több hozzászólás
ntán az elnök megállapította, hogy a legsűrgősebb teendő annak kieszközlése, hogy

jéghideg, vékonyka lábam gyökeret eresztelt
a barázdába s egy lépést sem tudtam tenni
sem előre, sem hátra.
Magas, katonástartásu nőalak közeledett a
dombhajlatban, ez volt hideglelős rémületem
okozója. Hosszú, libegő, fekete szoknya i m bolygott a iába körül s a szoknya szegélye
alól kikandikált fehér, csipkésszélü alsószoknyája. Mintha hajamnál fogva búzták volna
föl, ugy emeltem föl fejem a rémületes jövevény arca felé. Ugy volt, ahogy remegve
•vártam, nem volt abban semmi hiba! Csontos
orcáit fekete főkötő szegélye fogta körül, a
főkötő fölött széleskarimáju,
töredezettszélü
szalmakalap rangoskodott és a szalmakalapot még fekete kendő borította. Hogy teljes
legyen a kép, kis nádkosarat lóbált a karján,
amelvbe mindig a lehullott
körtét,
almát
gyüítötte össze.
Szó sem lehetett tévedésről, Petky
néni
volt biz'a, az öreg nagyasszony, akinek holnaD lesz a temetése . . . A rémület kiáltása
fojtogatta torkomat, hiszen aki jól ismert,
ringó-lengő lépéseivel felém közeledett, senki más nem lehetett, mint eleven kísértet!
Es Petkv néni egvenestartásu, libegő alakja egvre közeledett felém. Már ott volt a keresztbarázdánál . . . Még néhány perc és ott
áll előttem . . . Most hirtelen, olyan csodála tos fürgeséggel, ami — hetvenes kora ellenére
csak tellett tőle, lehajolt és fölvett a
földről egy férges, rothadt gyümölcsöt.
Ez
megtörte a varázst, amely engem a barázdára
szegezett. Megfordultam és doktorbácsit, m i n dent feledve lélekszakadva rohanni kezdtem
a barázdán lefelé . . .

Miközben arra gondoltam, hogy nos lám,
a kisértetek férges gyümölcsöt esznek

bizo-

a kecskeméti konzervgyár
minél rövidebb időn belül létesítsen
telepet
Szegeden.
A kecskeméti konzervgyár településével kapcsolatos tervek már ismeretesek, a gyár szegedi üzemének létesítése tárolási és föl dolgozási
lehetőséget nyújtana a gyümölcstermelőknek.
Az elhangzott fölszólálások alapján az elnök a következő határozati javaslatot terjesztette elő: Az értekezlet egyhangúlag
kimondotta, hogy a gyümölcstermelés
értékesítése
ügyében küldöttség keresse föl Teleki Fái gróf miniszer elnököt, aki vasárnap Szegeden
tartózkodik, valamint Varga József dr. iparügyi
minisztert, akinek támogatásával
eszközöljék ki azt,
hogy az Első Kecskeméti Konzervgyár
Rt. Szeged város területén bor és
gyümölcs-szeszfőzde fölállítására
szóló engedélyt kapjon azzal a
kötelezettséggel,
hogy azonnal
hozzákezd
a
munkálatokhoz
és egyidejűleg
gyümölcsöt
és
cefrét is beszerez Szegeden és környékén.
Abban az esetben, ba a miniszterelnök a
küldöttséget Szegeden nem fogadhatná, az értekezlet fölkéri a polgármestert, hogy az értekezleten elhangzott kívánságokról a miniszterelnököt tájékoztassa és a kecskeméti konzervgyár engedélyének kiadását megfelelően támogassa.
Itt írjuk meg, högy a város által fölállítandó szilvaaszaló ügyében szombaton a város
zártkörű pályázatot írt ki az aszaló építési
munkálataira. Több építőmesterrel folynak a
' tárgyalások és a város vezetősége legkésőbb
szerdán határoz abban a kérdésben, hogy me-

nyára, megragadtam a nyakamban
csüngő
parányi ezüstkeresztet s ugy talpaltam lefelé, ahogyan csak tőlem, beteges kis penészvirágtól tellett . . . A dombhajlatnál
visszafordultam s a rémülettől a szivem ugrálni
kezdett. Petky néni a nyomomban volt! Nesztelen, hosszú lépteivel sietett utánam, olyan
fürgén követett, hogy valóban nem lehetett
más, mint kisértet!
Nem bírtam tovább! Leroskadtam a puha,
magas fűbe és kalapáló, szédülő fejemet belefúrtam az illatos, zöld szőnyegbe. Azt hiszem, elájultam . . .
Amikor magamhoz tértem, Petky
néni
ölében feküdtem. Éreztem ruhájának
ódon,
szekrényillatu szagát és homlokomon kezének kemény, mégis simogató, enyhetadó tapintását Aztán, amikor fölnyitottam két
könnybenázó,
rémült szemem,
halloltam
Petky néni jóságos szigorú és mégis bátorító
szavát:
— Mi történt veled kis bogaram? Mitől
ijedtél meg? — kérdezte s aztán, feleletet sem
várva, hozzáfűzte:
— Miért szaladtál el előlem, hiszen jól tudod, hogy nem szabad szaladnod!?
Sokáig nem jött ki hang a torkomon s
amikor végre akadozva, halkan hészélni tudtam, csak ennyit nyögtem ki nagy keservesen:
— Petky néni . . . Hát . . . maga . . . n e m
halt
. meg?!
A nagyasszony kísérlethez egy csöppet sem
illő módon, hangosan elnevette' magát szelíden megcibálta rakoncátlan hajam és
igy
3
válaszolt:
''
— Mán hogy hóttam vön meg. amikor
élek?! Az, akit hónap temetnek s aki helyettem meghótt, a sógornőm vöt!

lyilí pályázónak" adja ki a sziívaaszaló fölépítését. A pályázat tehát Tnindössfee háromnapos,
mert a szilvaaszaló fölállítása rendkívül sűr.
gős, a szilvaércs Ugyanis a. küszöböl áll s « a
aszalót kél hét múlva üzembe akarják
helyezni. A várös vezetősége döntött már abban a
kérdésben, bogy hol építsék főj áz ass^jdö't: a
kiskundórozsmai és a nemzetközi út k^tfeszte
ződéséiiél jelölték ki az erre alkalmas / telket.
Az aszaló melletti telket pedig IJorváthj Lajos
•gyümölcskeresbedő rendelkezéséire bojesátják,
hogy fölállíthassa gyümölcsföldolgoző 1 üzemet.

ITT A

250 kem-es 9 HP. német ILO motorral,
nagy világítással patent kerékkel és
gazdag krómozással a legszebb megbízható motorkerékpár.
Körzet képviselő:

BUJDOSO ltlRE szegen, FeHBiesas U. 15.
Telefon: 14-23. Kérjen részletes ábrás katalógust.

Emlékezzünk!...
Fery Oszkár altábornagyot, a magyar Csendőrség felügyelőjét, Borhy Sándor alezredest, a
budapesti III. sz. Csendőrkerülethez beosztott
törzstisztjét és Menkina János alezredest, a magyar ' csendőrség felügyelőjének segédtisztjét
vörös terroriztáb Budapesten 1919. július 21-én
kivégezték. Holttestüket a Dunába dobták,
ahol —• minden szorgos kutatás dacára is —
jelenleg is nyugszanak.
Maüska István isaszegi őrsboli csendőr az
orosz harctéren szerzett betegségében 1915. július 23-án Munkácson meghalt.
Adler Károly és Junker János törökkanizsai örsbelj csendőröket búcsúügyelet alkalmával a földtihödött néptömeg Gyálán 1886. július
25-én megölte.
Müsztács F e r e n c bölcskei őrsBeli Csendőrt'
egy elfogandó megszökött r a b 1933. júliffs 25-én
Mado'csán agyönlőtte.
Friedmann Jakab gesztelyf őrsbeli csendőrt
1888. július 27-én egy gonosztevő Megyaszón orvul agyonlőtte.
Chikdn József Öltői, Ernszt Károly í l s i d i ,
Telesei György szovátai őrsbeli C. őrmesterek
ós Szűcs Miklós k i s m a r j a i őrsbeli c s e n d ő r . a
szowowi Csatában 1916. július 28-án elestek.
Szabó IstváD őrmester, a hidjapnsztai ő r s
parancsnoka, a harctéren szerzett betegségében
Szekszárdon 1917. július 29-én meghalL
Bárány Béla nagyváradi szárnybell enendőf!
orvvadászok üldözése közben 1899. július 30-án
az igénybevett erdei vasút kisiklása következtében életét vesztette.

Gyermekkocsik,

csökutorok

legolcsóbban beszerezhetők
v. K á l t a y n é n ú l
Kálvária u. 44 szám. Telefon 15-38.
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UNIO-KöNYVECSKERE
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?20 legelső cégnél vásárol teljesen KÖLTSÉG MENTESEN 6—7 havi hitelre, készpénzárak oní Az UNIÓ-KÖNRVECSKÉT
díjmentesen
kapja irodánktól: SZEGED, KLAUZÁL-TÉR 5 SZAM. Telefon 32-71.
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Ami Bécsből megmaradt

Wer sich seiner Arbeit schamt,
gehört nicht zu uns!

és ami uj vonásokat rajzol a volt császárváros képére

Munkát s vele u j életet, u j lüktetést, szivattyú-*
zott Bécs életébe a nemzetiszocializmus. A gazdasági föllendülést — ami ma Ausztriában letagadhatatlan — a nemzetiszocializmusnak
mindenáron nyújtania kellett, még akkor is, ha ez a
föllendülés nem lett volna, párhuzamos a Ranmadik Birodalom egyetemes nemzetgazdasági föllendülésével. Az osztrák közvélemény ugyanis
akkora várakozással és lelkesedéssel kapcsolódott a Harmadik Birodalom életébe, hogy a csalódás katasztrofális politikai hatásokat robbantott volna ki. Az elfogulatlan szemléiéinek el kell
ismernie: Ausztria népe nagy többségében nem
csalódott. "Az egyéni vállalkozások nagyobb lendületet vettek, a városokban mindenütt közületi
építkezések és tatarozások folynak. Magában
Bécsben jelenleg a következő nagyobb épülettömböket javítják: Opera, Kunsthistorisches
Museum,
Parlament, Stephanskirche, Votivkirche,
stb. A munkanélküliség megszűnt, sőt mezőgazdasági munkásban hiány mutatkozik, amelynek'
pótlására páratlan lépést tett a Harmadik Birodalom. Hatalmas plakátok jelentok meg az egyetemek falain és fölszólították a hallgatókat, fiukat és leányokat egyaránt —, hogy a vakációban önként jelentkezzenek aratási munkára: „segítsünk a német parasztnak!" Ugyanakkor
aZ
állami hivatalnokokat fölváltva 8 napra aratási
szabadságra, illetve munkára küldték:

' Bécs, augusztus 5. A Bécsbe hajón érkező
utast első pillanatra ugyanaz a kép fogadja rna
ts, mint ivekkel ezelőtt. A Reichsbrücke szürke
ivei, a parton .nagy, álmos raktárak, daruk szazai, tolongás, 'hajófütty. Sőt még a vámtisztek is
a régiek, c s a k a munkásak változott. Alig tesz
azonban oélHiáViy lépést az ujonnanérkezett a Leopoldsstadt, ábnos utcáin, azonnal akad újdonság.
Mindenekelőtt, a kirakatokból eltűntek
Dollf u s s tirpliruhás mellképei, helyettük H i l l e r
Adolf angolbajuszos, egyenrnfiás, életnagyságú
képei látbiatók. Azonkívül valamennyi üzleten a
megkülönböztető jel: piros-fehér-feketecsíkos zománctábláin „Arisch" fölírás. Általában a fölirások. pl'akfitok, táblák megszaporodtak. Mindenki
igyekszik lehetőleg minél több minőséget igazolni a kirakatokban. Mért igazolások nélkül nincs
élet a Harmadik Birodalomban! Tiz- és százezrek mentek tönkire a rendszerváltozás
lázas
heteiben, mert nem tehették ki a bűvös kis táblácskát: ^Arisch", vagy másik változatát: „10(|
százalék M

A mosoly cs az álmok városa . . ,
Bécset, mint a kedély .a hangulat, a mosoly
városát ismerik. Valóban kevés város van Európában, ahoi a kispolgári élet nyugodt harmóniája annyira kihajtott, kivirágzott az utcákon és
tereken, az egymás térő kávéházak
terraszaira,
mint Bécsben. A monarchia évtizedei alatt idcömlött távoJtartományok gazdagságának
szimjava. Ferenc' József' két évszázadot egybekapcsoló hosszú uralkodása alatt épült fényessé és
naggyá Bécs A kér emberöltőn át tartó folytonos
építkezés, a G-aTiciátóI Istriáig elnyúló gazdasági vérkeringés — amelynek szive Bécs volt —
gazdaggá tette a várost. A vesztett háború szörnyű tragédiája trónokat döntött Te, népeket sodort el, széttépte a monarchiát, de a békeévek
szines, mosolygó napjait nem tudta leradírozni
a bécsi arcokról s faiakról. Szegényebb, korlátozottabb lett a hóboruuláni Bécs, de a Grund Hotel, a Bristol s a isacher forraszain tavaszonként
épugy illatozott a „Mocca", mint azelőtt, a Práterben épugy harsogott továbbra is a rezesbanda s zörgött a kugli, mint amikor még a soknyelvű császári és királyi bakákat emelte magasba a - Riesenrad lassanforgó kereke . . .
Ezt az örökké mosolygós Bécset, amelynek
kedélyével még a szűk esztendők sem bírtak el,
rázta meg alapjaibai; a Mariahilferstrasse. kopott, hónapos szobájának egykori, lakója: Adolf
Hitler. Tantoktól s bombavetőktöl kisérvé. százezrek. örömujjongása közepette jött meg, aki egykor a névtelenség s a szegénység roppant terheit cipelve távozott a császárváros, fényes falaj körül. Ki tudná megmondani, mit érzett Bécs
visszatért fia, amikor a Ringen dübörgő csizmák s ütegek között megszólalt osztrák lelkében
a mult, amikór a régenlátott kövek, oszlopok,
paloták beszélni kezdték? Vájjon megértette őket,
figyelt rájuk? Senkisem tudja megmondani. De attól a napfóf kezdve u j szinek villantak föl a
bécsi utcákon. UJ szinek, u j arcok, u j ütemeké

A bécsi zsidóság sorsa
'A nemzetiszocialisták mindenekelőtt a bécsi
zsidókérdés megoldásához fogtak. Bécsbe aü'öl ősen a XIX. század közepétől kezdve sűrű rajokban érkezett a zsidóság a birodalom keleti
tartományaibét. A frissen kivirágzó osztrák kapitalizmus vonzására jöttek Bécsbe, ahol mint
rugalmas. __ mozgékony vállalkozókat, szívesen

látták őket. Számuk egyesek szerint az osztrák
fővárosban elérte a 600.000-t. Kétségtelen a békes a háboruuláni évek Bécsének arculatára jelentős vonást rajzolt a zsidóság. Egyes kerületekben, mint például a Duna felé eső II. kerületben,
többségben is voltak. Szerepüknek súlya Ausztria
ipari, de főleg kereskedelmi életében letagadhatatlan.
Az Anschluss után a nemzetiszocializmus kérlelhetetlen szigorral és gyorsasággal gőngyölitettette föl a bécsi zsidóságot. Nem egy családnak
— mint mondják — 48 óra leforgása alatt ki
kellett ürítenie lakását- A cél az volt, hogy a
zsidóságot lehetőleg a II. és a III. kerületbe sűrítsék. Ahol nem lépett közbe közületi hatalom,
ott pótolta azt az egyéni kezdeményezés. rA tömeghangulat irracionális mélységedből ha fölszabadulnak az erők, nincs halandó, aki azokat
kiégésük előtt megfékezze. A kilakoltatásokkal
kezdődött meg a bécsi zsidóság bukása. Mindenki
arra ment, amerre látott: ki rokonhoz, ki ismerőshöz, ki baráthoz. Aki nem vihette magával
bútorát, kénytelen volt olcsó pénzen eladni. A
II. kerület kapui ma is tömve vannak hirdetésekkel, ahol az összeszorult zsidóság fürdőkádtól kezdve gyermekágyig kínál megvételre mindent, ami fölhalmozódhat évtizedek gyűjtő munkája alatt egy-egy polgári háztartásban. Árják
zsidóktól nem vásárolnak, a zsidók pedig mindinkább szabadulni szeretnének portékáiktól, hogy
az első kínálkozó alkalomkor kivándorolhassanak. Tgy azután képzeletet fölülmúló alaesony
áron lehet használt bútort és háztartási fölszerelést vásárolni.
A kilakoltatásokkal párhuzamosan
azonnal
megkezdték a zsidó űrietek fölszámolását, ma
már Bécsben nem találni zsidó üzletet. Annál
több azonban a lehúzott redőny s egy épülettömbén néha ö—6 bezár üzletet is megolvashat az
ember.
Nos és mindez nem hatolt Bécs gazdasági életére bénítóan — vetődik föl önkéntelenül is a
kérdés? A tárgyilagos kutatónak
vizsgálódásai
során hamar rá kell jönnie, hogy nem. A maróiholnapra földönfutóvá lett bécsi zsidóságnak még
aZ az elégtétel sem adódott meg, hogy utólag
mondhassa: lám kikapcsolásunk zökkenőt eredményezett. Nem eredményezett úgyszólván semmiféle zökkenőt, mert Bécs kereskedelmi üzletkerete a békeévek monarchiájának forgalmához
volt méretezve. A háboruutáni Bécsnek tulsok
üzlete volt. önként azonban senkisem csuk be.
összébbhuzódva mindenki igyekezett átvészelni a
nehéz éveket. A nemzetiszocializmus tehát tulajdonképen a túlsúlyban lévő kinálatot csökkéntette Te a kereslet színvonalára. Ezért nem okozott
zavart a bécsi áruforgalomban a zsidó üzletek
százainak bezárása.

"A munka megbecsülése és kiaknázása tehát a
nemzetiszocializmus egy tartópillére. Németország köztudomás szerint tőkében és természeti
erőben szegény. "A két termelési tényező hiányát a harmadikkal, a munkával igyekszik és
tudja pótolni. A munka nemzeti kinccsé, a nemzeti vagyon leglényegesebb tételévé emelkedett'.
Minden munkaórát igyekszenek észszerűen kihasználni. Öles plakátok hirdetik a közhelyeken
a figyelmeztető szózatot: „Aki munkáját elhanyagolja, nem tartozik hozzánk!"
A" fokozódó munkával a keresetek is szépei?
emelkedtek az u j Bécsben. Hogy a nagyobb
anyagi jólétért mennyivel dolgozik ma többet a
bécsi polgár és mennyivel ül kevesebbet a söröskancső mellett, az már más kérdés . . . "A
kávéházakban, hétköznapokon ma mindenesetre
kevesebben üldögélnek, mint három éwel ezelőtt
Talán a hagyományos bécsi hangulat is megfakult, komolyabbá vált kissé! .- » »
r

A'z ablakom fölött Hatalmas fényreklám Izzik
az éjszakában. "Alattunk még nyüzsög az élet. S
amint nézem a várost s keresem arculatán a régi vonásokat, mintha nagyon messze a tetők fölött kirajzolódni látnám a kis kancellár örökre
eltűnt arcát. Figyelem, de az izzó fényreklámtól
nem tudom kivenni, vájjon szeme örül, vagy aggódik-e u j utakon menetelő osztrák népe láttára . ! ,
ttvi
—

Páratlan kedvezmény a Délmagyarország olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű

ISTVÁN
KIRÁLY
V!., P O D N A N I C Z K Y

SZALLODA
UTCA

8,

SZ.

igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kerti
vezménnjel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi
fűtés, toleíon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit —- A százalékos kedvezmény
gazoivány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatal is díjmentesen
bocsájt olvasói rendelkezésére.
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Strand,

ahol tilos az úszónadrág, a világos szin és a jókedv . . .
Riport arról, hogy nálunk rettentően, sőt elrettentően vigyáznak az emberek testi és lelki épségére
(A Délmagyarország munkatársától-) A világért sem akarunk szót emelni a nudizmus mellett. Ellene sem szólalunk föl ennek a cikknek
keretéiben; utóvégre bizonyos tekintetben mindenkinek a maga dolga, hogy milyen mértékben
veti alá magát a jóizlés és az illem követelményeinek. Amerikában, a világ minden szélsőségének országában külön nudista szekta hódol a
„vissza a természethez" jelszavának
kitűnő
anyagot szolgáltatva az újságok tréfa-, botrányás pletykarovatának. Külön telepük van, ahol a
szekta tagjai Olyan ősi megnyilatkozásban mászkálnak, ahogyan ükeit az Isten
megteremtette
és külön rendőrhadseregük is van. amely e telepet körülvevő magas fal kijátszóit és alkalmi
leselkedőit elűzi. Mindez nem újság, mint ahogy
az sem ismeretlen, hogy például az
egyébként
igen erkölcsLs és p/uritán
Finnországban és
Európának igen sok kevésbé puritán államában
fönnáll az úgynevezett meztelen fürdők intézménye, amelyekben olyan a közönség, hogy nem
sül le a képéről a bőr . . ,

Túlzás . . .
Hát ha ez nekik jő, legyen jő. Az ő dolguk.
Nem avatkozunk bele, mert hiába is avatkoznánk. De azért részünkről nem
kérünk belőle,
már csak esztéikai szempontból sem. örülünk annak, hogy nálur.k nincs meghonosodva ez a különös szokás és valljuk be: nagyon jól érezzük
magunkat ruhában. Sőt annak örülnénk, ha minél több pénzünk volna, hogy minél több ruhát
ísináltathassunk. Ez a mi mentalitásunk és ebből nem engedünk. A mi erkölcsi fölfogásunk és
morális lelkületünk távolesik a más
világok
meghonosodott szokásaitól s éppen azért
hat
furcsán az, ha ezzel a kérdéssel összefüggő óvintézkedéseket túlzásba visznek. Minden tulzásbavitt intézkedés nagyképű, nevetséges, sőt a
társadalomra nézve dehonesztálő. Hogy miért:
nem kell bővebben magyaráznunk . . .

Mindenki egy kalap alatt
„Nyáron nagyon meleg van . . . " — mondja
egy együgyű sláger s ebben a nagy nyári melegben szeret az ember fürödni. S mivel társas
lény, szereti, ha rajta kivül van még valaki a

fürdőben és igen szívesen veszi, ha éz a valaki
a másik nemhez tartozik; ez nem bün, ez belénkoltott tulajdonság. Mármost vagy jóizlésü az
ember és tisztában van az erkölcs és ag illem
Íratlan törvényeivel s akkor aszerint is viselkedik, vagy nincs birtokában efféle képességeknek
s akkor minél gyorsabban el kell távolítani az
emberek közeléből. Nem lehet azonban az egész
társadalmat egy kalap alá venni s olyan rendelkezésekét hozni a napvilágra, amelyek valósággal megbélyegzik azokat is, akiknek homlokegyenest más a fölfogásuk és
viselkedésük.
Egernek, a Mátra gyöngyének van egy gyönyörű strandja, de ebbe a mintaszerű felügyelettel
ellátott fürdőbe nem léphet egyszerre nő és férfi; külön óra van megállapítva a nők és külön
a férfiak részére. S bármerre nézünk is körül e
honban; mindenütt találkozunk olyan intézkedésekkel, amelyek lehet, hogy indokoltak, de semmiesetre sem heljfesek, már csak
azért sem,
mert nem általános érvényűek. Szegeden, Szentesen s minden nagyobb városban fö-nnáll az a
rendelkezés, hogy a férfiak nyilvános fürdőben
csak eglész fürdőruhában mutatkozhatnak. Bár
a félfürdőruha nem nevezhető az erotika fokozottabb megnyilvánulásának; fogadjuk el helyesnek ezt a közszemérem megóvására irányuló intézkedést. Rendben van, vonatkoztatható eZ a
szépérzék óvatosabb ápolására is. De az, ami
most Békéscsabán történt, enyhén szólva kicsit
tullö a célon.

Edison tata, baj v a n ! . . .
Ebben a kies városban a rendőrség rendéletet adott ki „a strandfürdő közönségének életbiztonsága és testi épségének megóvása, valamint
a közszemérem és a közerkölcsiség megóvása
tárgyában 1 '. A rendelet olyan találóan jellemzi
a kánikulát, hogy érdemes vele foglalkozni. Kimondja például azt, hogy „a fürdő csak reggel
6 órától este 8 óráig használható". Lehet, hogy
cz testi épség miatt van igy. Este már sötét van
ugyebár és Edison még dehogyis találta föl a
villanyvilágítást. Sötétben az ember ősi természeténél fogva nem lát az orránál
tovább és
nagyobb a szerencsétlenség lehetősége. Meg aztán este hűvösebb is van s az érdemes rendel
kező minden valószínűség szerint meg óhajtotta
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hétfő:
csütörtök:
péntek:
szombat:
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kedd
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Magyar Passió
Zenekari hangverseny
Turandot
Bizánc
Az ember tragédiája
Aida
Magyar Passió
Turandot
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| a Városi Színház nappali pénztárában és a Menétjegyirodábao|
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Szent Mihály utca
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Telefon: 15—56.

(Fodor-u. sarok),.

óvni a fürdözőket attól, hogy a náppali kánikula
után nehogy esetleg megfázzanak. És prüszköljenek, mint akiknek borsot tört valaki az orruk
alá . . . Majd ha egyszer megjavul a békéscsabai
társadalom és a nappali kánikula elöl nem me.
nekül az esti hűvösebb levegőre s
ha egyszer
valami durcás férfiú mégis föltalálná a villanyvilágítást, akkor lehet majd arról szó, hogy a
derék békéscsabaiak 8 óra után öt porcig használhatják strandfürdőjüket.

Melódia-rendőr
és vizalatti suttogó propaganda
A fulladás bővebb mérvének megakadályozását és a fürdőzök nagyobbarányu egészségét van
hivatva szolgálni a rendeletnek az a pontja is,
amely kimondja, hogy „a fürdő területén tilos a
tánc, dalolás, kiabálás". Hát ez csak érthető!
Hiszen a strand azért van, tessék elhinni, hogy
az ember még szomorúbb legyen, mint tenne
egyébként. Nem is szabad engedni, hogy a kocsmán kivüf még valahol kidalolhássa magát az
énekelnivágyó ember.
Ez
nagy baj, mert a
strand, kérjük szépen, a jókedv temetője. ÉS ha
nem az, akkor azzá kell tenni. Külön melódinrendöröket keli ezentúl fölállítani a fürdők útkereszteződésénél akiknek egyéb dolguk sem
lesz, mint belefojtani az emberbe a föltörni készülő jókedveit. Brávó; Ez kell nekünk? Mindentől eltekintve, nem értjük a
rendelkezésnek
ezt a pontját,-hiszen egyéb fönnálló rendelkezések értelmében nem is annyira az a baj, ha a
magyar ember kiabál, hanem az, ha suttog. Mé?
egy uj pontot kell tehát sürgősen hozni, amely
hathatósan meggátolja a vizalatti suttogó propagandát . . . Ez lesz aztán az igazi ! . » .

Tilos az úszónadrág!
De mindezeken fölül
van a rendelkezésnek
olyan pontja is, amely a közszemérem és a közerkölcsiség hatékonyabb megóvását
célozza.
Eszerint „a homok, vizfürdözés, valamint már a
vetkőzökabin elhagyása is csak sötetszinü, teljes fürdőruhában, vagy söfctsziiiü rövid nadrágban (shortban) történhetik.
Tilos a. hosszú
fürdőruha részleges legombolása.
Úgynevezett
úszónadrág csak tréning cs verseny alkalmával
hordható, illetve viselhető". Éz a fénypontja a
pontoknak. Ennél jobbal becsületszavunkra még
keveset pipáltunk. Hogy kánikulában csak izzasztó tréning, vagy verseny alkatmával szabadjon használni „úszónadrágot", fürdésre azonban
nem: fenomenális. Egyet azonban nem
értünk.
Azt ugyanis, hogy miért éppen a sötét szin az,
amely nem sérti a szemérmet még akkor sem,
ha történetesen nem hosszú? És miért nem sérti
a rövid és világos a tréningen és miért sérti
tréningen kivül? És ha rövid, akkor miért elég
hosszú, ha sötét és miért nem lehet világos, ha
elég hosszú? És miért elég hosszú a tréningért
és miért rövid a vizben? És ha a hosszú elég
rövid a vízben, akkor a rövid miért nem
élég
hosszú
a
szárazföldön? És
ha
a
szárazföldön a világos nem elég sötét, akkor
a
sötét miért elég Világos
a
vizben? És ha a
világos hosszú, nem elég rövid
és sötét a strandon, akkor a világos rövid miért
elég hosszú és sötét a versenyen? És ha a sötét
rövid elég hosszú a tréningen, akkor a vüágós
hosszú miért nem elég sölét és hosszú a strandon?
És egyáltalán ? . - .

Végszó

Jegyárusítás egész nap a

Dél m a g y a r o r s z á g

kárpitos

f b b e o mindenesétre belé lehet
zavarodni^
Nem is merünk több kérdést feltenni, pedig még
bátra van, hogy a világos úszónadrág mért nem
lehet jó, ha bosszú és a sötét úszónadrág miért
jó, ha akármilyen rövid is a tréningen? Mert
kérem, ha valaki ezek között a strandi paragra-
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Budai gázgyári elsőrendű

Wilheim Testvérek

€g

halottimaszkban jelenjenek meg a strandon. Utóvégre nem ismerhetik a halak szeméremérzékét
Ez a rendelet ugyanis kizárólag a halak érdekében jött létre. Emberi szempontból ennek nincs
jelentősége. Reméljük . , , .

(S - t J

KézlmonKaOzlef és fehérnemű varroda

Arany János-utca 5 sz. alatt (ílu ngária-szálló
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épület és tüzelőanyag, kereskedők, Márs-tér 2-3. telefon 26-18, Kölcsey-utca 10. telefon 19-84.

fusok között nem ismeri ki magát és véletlenül
vet valamelyik pont ellen, az 100 pengőig terjedhető pénzbírsággal büntethető a rendelet elgondolása szerint. Éppen ezért ajánljak a derék békéscsabaiaknak azt, hogy ezentúl még a
legnagyobb kánikuláiban is lábszárvédőval és
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Mindennemű kézimunka, kézimunkafonal, kézimunkaanyag kapható nagy választékbán.
anyagból készítek férfi-, női- .s gyermek fehér ne müt. — Egy kísérlet és vevőnk marad.
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Szerű Erzsi

Mesedi Csapó

Máriát

Szeged a muti

tüUvében

DI.

Heroikus

küzdelem

'Yasarnap, T939. augusztus 01

a Tiszával
— Hz árvizek
delmi
törekvések

A Szegedet megalapító ősmagyar lakosság,
amikor letelepülési helyet keresett, ezt a vidéket
főleg kedvező földrajzi fekvésénél fogva választotta. A szigetekből álló telep kellő védelmet,' a
környező erdők, nádasok és tőzegtelepek tüzelőt
adtak. A viz halmennyisége pedig bősébes élelmet nyújtott.
Dehogyis gondolták még akkor, hogy a Tisza
közelsége i amennyi előnyt, ugyanannyi veszedelmet is jelent. Az évről-évre megujuló magas vízállások és árvizeik, amelyek a szántóföldeket s
a szépen fejlődő várost oly gyakran tönkretették,
évszázadok óta súlyos, szivós küzdelmet jelenítettek. Bár töltésükkel kezdettől fogva védekeztek, de ezek vagy gyöngék voltak, vagy túlságosan magas vízállásnak voltak kitéve, vagy a
költségek hiányoztak, egyszóval nem nyújtottak
elegendő védelmet. Minden árvizveszédelem alk a l m á v a l a lakosság rendkívül izgalmas órákat,
sőt heteket, hónapokat élt át. A népnek nem volt
sem éjjele, sem nappala, mindenki a fenyegetett
belyre sietett, még az iskol ásgyermekek is segitetHek földet hordani, a töltést erősíteni. Esetrőlr.setre emberfölötti küzdelem volt az, amelyhez
'csak a család, otthon védelme adott elég erőt.
De amikor nagy volt a veszedelem, ez az erő is
kevésnek bizonyllt. Bus harangkongás hirdette a
vészt és amikor az bekövetkezett, éjjel a meleg ágyból, halott mellől, vagy a munkahelyről,
mindenki futott, ahova tudott. Szegény szegediek,
hányszor kellett menekülniök . . . A beszivárgó,
fölfakadó vagy beáradó vizek azután százszámra
áztatták el a szegény emberek hajlékát. Kipusztultak a vetemények, a gyümölcsfák is. 1740-ben
pusztult el az alsóvárosi barátok szép gyümölcsöse.
A fereserendieknek ez a kolostora egyike az
ország legrégibb zárdáinak. Keletkezése 1301-re
tehető, de azután többször újraépült. A templom
cs a kolostor hosszú időn át mint menedékhely:
asylum szerepelt. Az üldözöttek, ha ide bemenekülhettek; a jószivü barátok oltalma alatt nem
érhette őket többé semmi bántalom. A főoltáron
elhelyezett Havi-Boldogasszony-képnek is csodatevő erőt tulajdonítottak és szorongatott helyzetükben Szeged polgárai gyakran
zarándokoltak
oda segedelemért
Nagyon sokszor adódoft erre alkalom, hiszen
űa a város egy kissé föllendült/ ismét következett valami csapás. Különösen a XVIII. században ismétlődtek az árvizek föltűnő
gyakran.
1765. 1770, 1772, 1779,. 1782 és 1784-ben a Tisza
minden esetben betört és csak nagy küzdelemmel
lehetett a sulvos katasztrófát megakadályozni.
1816-ban is olvan nagy viz volt, hogy a v á r földbástyáját hordták , szét a töltések megerősítésére. Mégis több. mint 1000 ház dűlt össze. Egy
hétig verték félre a harangokat. 1853-ban szintén nagy volt a veszedelem. A viz a ballagi-hatytyasitói vonalon be i? tőrt, a nagy veszedelmet

okai

~

Vízvé-

az őrködő munkás hősies találékonysága hárította el. A gátőr ugyanis belefeküdt a szakadásba
és saját testével gátolta meg a viz betörését,
amig kiáltozására segítség érkezett.
A XVIII. és XIX. században oly sürün ismétlődő árvizveszedelmeknek különben igeuegyszerü oka volt. A Tisza és mellékfolyóinak szabályozásával a vizek összeszorultak és lefolyásuk gyorsabb lett. A lefolyó vizeknek éppen Szeged alatt volt a kapuja s mivel a Tiszának itt
olyan szorulata volt, hogy a vizeket, főleg a
Maros bő vizét levezetni nem birta, ezért sokan
már előre láttáik Szeged veszedelmét. A város
zseniális mérnöke: Vedres már 1830-ban megjósolta ezt. Megelőzésére, igy a Maros-torok áthelyezésére és a Tisza-meder kiszélesítésére több
igenokos, nagyszabású tervet adott be, de kortársai nem értették meg s mivel közülükvaló
volt, nem is hitlek neki A. tervek igy sokkal később és nem ugy valósultak meg, ahogy Vedres
ajánlotta és kijelölte. Életrevaló terveiből a maga idejében csupán egyet valósított meg. amivel
nagy jövedelemre tett szert. A városnak ajánlatot tett, hogy az ártérben parlagon heverő földeket árraentesitsé, de mivel a tanács ezt nem
szavazita meg, a mérnök saját költségén megcsináltatta 12 évi haszonbérlet fejében. Dohánykertészetet létesített és a szüz-föld csakúgy ontotta az áldást. Ugyanilyen áldott földek lettek
a Bak-tóban ármentesitett területek is.
A földuzzadt vizek levezetésére a város megszerezte a kincstártól nagy áldozatok árán Újszegedet. Igy most már volt ártere és ez csökkentette a bait. Különben uj töltéseket is emeltetett és rengeteg pénzt és munkát áldozott a védelemre, de amint a szabályozásokat és árvédelmi intézkedéseket kormánybiztosok
vették át.
mindez hiábavalónak bizonyult. A szabályozásokat olasz szakértők bevonásával
csináltatták,
akik az itteni speciális viszonyokkal nem lehettek ismerősek. A helybeliek tanácsát meg sem
hallgatták és ennek szomorú eredményeképen a
szabályozási munkák nem is sikerültek.
Azonkívül a szabályozási központi bizottság'
Szegeidét olyan ármentesitő társulat
kötelékébe
kényszerilette. amely védelmét egyáltalán
nem
biztosította. A társulat pénztárába több miut 50
ezer forintot fizetett be Szeged, de a társulat a
a pénzt nem a város védelmére
használta föl. Ezt látva, természetes, hogy a város ki
akart válni és maga óhajtott volna továbbra is
védelméről gondoskodni, de a közlekedésügyi minisztérium erre nem adott engedélyt. Ezzel olyan
helyzet állt elő. amélv ^előreláthatólag végzeles
kataszröfának az előidézője lett.

különböző bútorok, klubfotelek, Íróasztalok, "
üvegezett és teli szekrények, stb. eladó.
Kötöttárugyár, Tábor-utca 5.
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CA Délmagyarország
munkatársától.)
Néhány nappal ezelőtt hírt adtunk arról, hogy
a kecskeméti konzervgyár fióktelepet akafl
létesíteni Szegeden. Ezt a magunk részéről
is mindenképpen örvendetes dolognak tartottuk, mert a magyar gyáripar erősödését
látjuk benne. Részletkérdések megvitatásán
ba nem bocsátkoztunk, mert az errevonatkozó tárgyalások még gsak a kezdeti stádiumban vannak.
De nini! "A híradás nyomán Kecskemét
fölborzolta magát, mint egy kis macska s
behunyt szemmel fémeket álmodott. A
„Kecskeméti Közlöny"-ben Ugyanis Cikk
látott napvilágot ezzel a címmel: „ C á f o l a t
egy humoros szegedi cikkre, amely a kecskeméti konzervgyári
áttelepítéséről
álmődik''. Ez a Cikk lenyilatkoztatja a konzervgyár
igazgatóját, aki nyilatkozatában
ugyanazokat mondja, amiket mi a vonatkozó
cikkünkben megírtunk. De a Kecskeméti Közlönynél olvasni is behunyt szemmel szoktak. Cikkünkből ugyanis azt olvasták ki,
högy mi az egész konzervgyárat akarjuk.
Ez ellen olyan dörgő humorral emel szót,
hogy az egyenesen rettentő egy ilyen nagyöklű város esetében. Végezetül irtózatosat
üt az asztalra s azt mondja Kecskemét nevében a nevezett közlönyke, hogy örül
ugyan nekünk, de a magáét viszont nem
engedi s ekképpen a gyárból egy szöget sem
visznek majd cl juszt sem a konzervre éhes
szegediek.
•
Hát erről a fosztogatásról ninCs "és nem
is volt szó, könyörgünk alázattal. Különösen
szögeket nem áhítozunk s egyetlen egy ilyen
apró vasrudacskát sem akarunk Kecskemét
segítségével pléhdobozokba konzerválni. Az
mindenesetre megállapítható az igazság
kedvéért, hogy a kecskeméti konzervgyárból
olorzott vasszögeket könnyebben megemészti a gyomrunk, mint az ilyen nekünk adreszszált cikkeket, amelyekből egyetlen tanulságot kell levonnia minden közlöny minden
írójának: ha ír az ember, hát olvasson is,
sőt inkább olvasson, mint írjon s ha már olvas,
akkor ügy olvasson, hogy legyen értelme
annak, amit ír. Igen dicséretes dolog a lokálpatriotizmus, de csak akkor, ha nem
azért nyilatkozik még, hogy valamivel
megteljék az újság. Búcsúzóul Csak annyit,
hogy szívünk minden szeretetével és melegségével ígérjük, hogy ha Kecskemét valóban.eljut oda, hogy Szegeden fiók-konzcrVgyárat létesít, akkor mi ebben a szegedi
fiókvállalatban
agvvelőt
is
konverválunk majd, s megfelelő mennyiséget elküldünk néhány' előjegyzett címre.

KtpYistfctcf adunk
teljesen niegbizhatő garanciaképcs
KERESKEDŐNEK

gyártmányainkból:
nyomolt muszlin divalkendők, fcrfi és női
zsebkendők, kerti terilők, bulor lenvászpak,
-bútorszövetek és függönyanyagokra. Ajánlatokat kérünk „Konkurrensképcs" jeligére
Blockner J . hirdető irodájába, Budapest,
IV. Városház utca 10.

Vasárnap, 1939. augusztus 6 .
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üunyszhis 21-28:
a KLOSz tanulmányi hete
Kiskunfélegyházán
Budapest, augusztus 5. A Katolikus Leányok
Országos Szövetsége országos vezetőképző kurzusát az idén az eddigieknél is nagyobb keretek
között rendezi meg Kiskunfélegyházán augusztus
21—28-ig. A tanulmányi héten nemcsak a KLOSz
vezetői és tagjai vesznek részt, hanem a középosztálybeli leányok szervezésével foglalkozó valamennyi jelentősebb egyesület és szervezet kiküldi képviselőjét. A visszacsatolt Felvidék 15
tanítónője és leányifjusági vezetője is részlvesz
a kurzuson, hogy az
anyaország
mozgalmait
megismerje és vele egységes munkát, végezzen.
De nemcsak a Felvidékről, hanem az ország
minden részéből összejönnek a középosztálybeli
fiatal leányok képviselői és vezetői, hogy a kurzuson megismerjék egymás munkáját,
megbeszéljék a nehézségeket és egymástól tanulva még
nagyobb lendülettel folytassák a katolikus középosztály leányainak megszervezését. Ez a lendületes szervezés azonban csak akkor valósítható
meg, ha megfelelő vezetők állnak rendelkezésre.
Ezért a fektet a KLOSz •— amelynek központi
irodája Budapesten, IV. Veres
Pálné-utca 25
alatt működik — olyan nagy súlyt a vezetők képBésére. A mozgalomban maga az ifjúság vezeti
az ifjúságot, hiszen egy fiatal leány tud legjobban leánytársa lelkiéhez hozzáférkőzni,
kudja
problémáit legjobban megérteni. Ezeket az ifjúsági vezetőket kell minél nagyobb számban és
mitiél jobban kiképezni, hogy társaik javát szolgálva önmagukat is állandóan képezzék.
A tanulmányi héten nemcsak elméleti előadásokat hallgatnak a résztvevők, hanem gyakorlati bemutatások és megbeszélések is lesznek és
igy a különböző technikai fogásokat is elsajátítják. A mindennapi énekóra nemcsak kapcsolatot teremt a hallgatók között, hanem megtanulják a legszebb magyar népdalokat, amit aztán
saját egyesületükben tovább terjeszlfeniek, íme,
a leghatásosabb küzdelem a magyar léleknek
idegen slágerek és a népiesedö álmagyar „művészi" termékek ellen: Külön érdekessége a tanulmányi hétnek az újszerű műsoros est-bemutató.
Régi problémája az egyesületeknek, hogy hogyan
lehet egyszerű eszközökkel színvonalas műsoros
estet összeállítani. Ezért a kurzus minden estéjén más-más leány rendez meg egy-egy ünnepséget; lesz adventi, nagyböjti, Krisztus Király, farsangi és tavaszi műsor. Ezeken a bemutatókon
a müsorösszeállitástól kezdve egészen a díszletek, kosztümök, kellékek olcsó és ötletes elkészítéséig minden munkát megtanulhatnák a hallgatók. Ez az igazán ötletes bemutatósorozat már
eddig is nagy érdeklődést keltett.
A tanulmányi hét sikerét különben nemcsak
a rengeteg látni- és tanulnivaló, nemcsak az a
közösségi szellem, amely kialakul a résztvevők
között, hanem a nagyszerű előadók is biztosítják.
A KLOSz kurzusai eddig is joggal
tarthatnak
számot az érdeklődésre, de most, amikor annyi
szélsőséges mozgalom akarja ifjúságunkat a magáénak vallani, kétszeres őrömmel kell. látnunk
a katolikus leányifjuság
mindjobban erősödő
mozgalmát, amely biztosítéka annak, hogy a holnap asszonyai & anyái erős hittel és tettrekészen állnak be Szent István országának
újraépítő munkájába.
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VALÍKIfi-TÍR
Felére csökkent Szegeden
az üzemi balesetek száma a 48 árai munkaidő
bevezetése éta
Szigorúan ellenőrzik az üzemekben a korlátozott munkaidő betartását

köréből hogy egyes üzemekben az errevonatkozó előírásokat nem tartják be és heteken
keresztül túlóráznia kell a munkavállalónak,
pedig a rendelet ezt tiltja.
Közegészségügyi szempontból is nagy előnye mutatkozik a maximális munkaidőnek".
Sztavrovszky
Pál dr.
mentő-főorvos
összehasoolitásokat tett abban a tekintetben,
hogy a 48 órai munkahót bevezetése milyen
hatással volt az üzemi balesetekre? A főorvos most közölte, hogy

(A Délmagyarország munkatársától.) Egy
esztendővel ezelőtt vezették be Szegeden is
több ipari szakmában a napi 8 órás munkaidőt. Szociális szempontból volt szükség erre
és nagy vívmányt jelentett a munkaidő maximálása. Azóta már a legtöbb szakmában
bevezették a heti 48 órára terjedő munkaidőt
és ennek az ipari termelés sem látta semmiféle hátrányát. Nemcsak a kisebb ipaxi m ű helyekben van életben a maximális munkaidő, hanem a gyárakban is, ahol több helyen úgy osztották be az üzemet, hogy reggel
6 órától 14 óráig dolgoznak egyfolytában és
igy a munkás délutánja szabadA maximális munkaidő betartását bizottságok ellenőrzik a városban. A bizoltságok
gyakran lesznek följelentést, hogy

a napi 8 órás m u n k a i d ő megvalósítása óta örvendetes mertékben
csökkent Szegeden a foglalkozási
balesetek száma.
Amíg azelőtt ugyanis havonta 20—22 üzemi
baleset fordult elő a városban, addig

az üzemekben nem tartják be a
heti 48 órára vonatkozó rendeletet, különösen a túlórázásokkal
van baj.

mostanában
hetenkint alig k é t
olyan baleset történik, amely a
foglalkozással van okozatilag ösz*
szefüggésben.

Az ellenőrzésre hivatott bizottság minden negyedévben megbeszélésre jön össze a városházán és a legutóbbi ankét során ugy a munkaadók, mint a munkaellátók képviselői megállapították, hogy

a 48 órai munkaidő a szegedi ipari termelés és a munkások szociális követelményei
szempontjából iól bavált rendszernek bizonyult.
Az ellenőrzést most még jobban ki fogják terjeszteni; szóbeli bejelentéseket (nemcsak írásost) is érvényesnek fogadnak el s
azokat a bizottság tagjai a legrövidebb időn
belül kivizsgálják. A cél az, hogy a legszigorúbban biztosítsák azokat az előnyöket, amelyeket a heti 48 órás munkaidőre vonatkozó
rendelet előir és ne lehessen azt semmimódon esetleg kijátszani.

Szegeden ebben a tekintetben — ezt az
ellenőrző bizottság tárgyalásán is megállapították —• eléggé rendezettek a viszonyok.
Aránylag kevés üzemben próbálják kijátszani
a 48 órás munkaidőre, vonatkozó rendelkezéseket, inkább a minimalizált munkabérek fizetése körül fordultak elő visszaélések. Fontos volna még, ha a túlórázás kérdését
is
szigorúbban ellenőriztetné a hatóság,
mert
hozzánk is érkeztek panaszok a munkaadók

A munkaidő maximálása óta tehát több, min\
felére csökkent Szegeden az üzemi balesetek'
száma; or-vosi vélemény szerint ez annak tulajdonítható, hogy a munkások a beosztott
kevesebb munkaidő folytán nincsenek aiiynyira kimerülve, mint a múltban és nagyobb
figyelmet szentelhetnek a munkájuknak is.
I
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FILM

SZAKÁCSKÖNYV
írja: dr. Csikós Nagy Józsefné
Hétfő; ebéd: lebbencsleves, töltölt borjú, kakirábéfőzelék, linzer koszorúcskák;
vacsora: marhapörkölt tarhonyával, vegyes
salátával, gyümölcB.
Kedd; ebéd: 'zöldbableves, töltött felsár, savanyu burgonyafőaeáék, császárniorzsa;
vacsora: rizses borjúhús, gyümölcs.
Szerda; ebéd:' marhahusieves, mártialius burgonyaköret tel, ajlmamártással, mézeskenyér;
vacsora: párijsi szelet rizskőrettel é s uhorkasalálával, rléji tészta.
Oütürtökj; ebéd: zsemtycgömbösleves, Slefánía-sült keUJözeléljifel, baracklepény;
vacsora: töltött tök; körözött liptói.
Péntek; ebéd:; fejtett bableves, rakottburgonya, kukorica;
vacsora: lurösgombóc, gyümölcs.
Szombat^ ebéd: zöldségleves, sertéssült egybesütve, tökfőzelék, kifiifölfujt;
vacsora: íöllöttpaxadicsom, körözött liptói.
Vasárnap; ebéd: gombaleves, vesepecsenye
vadasan, burgonyakrokettel, almatorta;
vacsora: sonka, szalámi, turó, paprika, déli
c$zta.
ALNAMÁRTÁS

Az almját raegfiáraozra darabokra vágjuk, vajon puhára pproljuk, liszttel meghintjük, vizzel
feleresztjük, citrommá?, sóval, cukorral, tejföllel ízesítjük. : .
LINZER KOSZORÚCSKÁK
Negyed k g tisztből, negyed t g vajból, negyed
kg. cukorból, negyed kg forrázott darált mandulából 5—6 tojássárgájáival téssztát gyűrűnk, jól kidolgozzak, Jél cm vastagságúra kinyujtjuk. Két
pogácsaseagjgatóval (egy nagyobbal és egy kiebbel) Koszorú formára szaggatjuk, tojással
megkenjük, Viámozolt-vagdaJt mandulával meghintjük és megsütjük. Készíthetjük ugy is, hogy
amikor megsült,
kettőt-kettőt
baracklekvárra^
összeragaszt uwk.
MÉZESKALÁCS
25 dkg föliforralt mézbe belefeverünk 25 dkg
lisztet és fél .napig pihenni hagyjuk. Akkor beleteszünk 12 dk^g őrölt, pörkölt mogyorót,
vagy
mandulát, 2 egész tojást, 1 kanál rumot, kevés
fahéjat • és szegfűszeget és 1 késhegynyi szódabikarbónát. Jól kidolgozzuk, kikent, meghintett sülöedénybe tesszük, lesimítjuk; egyforma
távolságban kirakjuk meghámozott, félmandulákkal és
szép sárgára sütjük. A mandulák szerint vágjuk
föl, vagyis ugy, hogy minden darab közepén legyen egy mandula'.
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II szegedi Belvárosi Mozi főrészvényese filmet Részit
a Hunniában

a Filmművészeti Tanács kedvező döntése esetén
(A Drhnagyurország munkatársától.) L i p p a i
Imre, a szegedi Belvárosi Mozi főrészvényese értesítette a Filmművészeti Tanácsot, hogy a Ilarmonia-filmvállálattal közösen két magyar filmet
óhajt késziteni a Hunnia-filmgyárban. Lippai Imre beadványa értesiti a Filmüvészeti Tanácsot,
hogy a filmek gyártási céljaira 200.000 pengőt irányoztak elő, amelyet a tanács kedvező válaszának
esetén azonnal lefizetnek a Hunnia pénztáránál.
Lippai Imre bekapcsolódása az országos filmgyártásba, nem éri meglepetésszerűen a filmköröket, mert a szegedi mózilulajdonos régi, elismert
tagja a magyar filmszakmának. Vállalkozása elé
nagy érdeklődéssel tekint nemcsak Szeged^ hanem az egész ország is, hiszen a mozdulatlanná
merevedett magyar filmgyártásba hoz életet és

Uölytfüh*,
ilyenkor, nyárutó évadján már az őszi divatról illik beszélni. Lássuk csak az őszi kalapdivatot. Az idén a magas tetejü kalap lesz
a favorit. Magasak a sapkák is, a széleskarimáju kalapok, sőt magasak a díszítések is.
A magas tetők mellett még vállig leomló,
szines fátyol jellemzi az őszi kalapdivatot. Ez
a szines fátyol bucsu a nyártól, a sokszínű,
illatos virágtól és a csillagfényes, gyönyörű
éjszakák varázsától . . . Nagyon érdekes őszi
kes fazón egy sötétkék, arcból kicsapolt kalap, széles harangvirágszeruen fölhajló és
kerefc karimával. Teteje icukorsüvegszerQ,
elől szalagcsokoi-ral. Az egész kalapköltemén-yt felicr fátyol borilja. Ugyancsak érdekes fazón egy sötétkék, arcból kicsapott kalap is. A karima fölhajló, széles, a fejtető
csúcsos, körül szalag és világoskék fátyol
disziti.
Az őszi divat legelső öltözete a könnyű
kosztüm. Vékony gyapjúszövetből készül, bélés nélkül, ruhaszerüen. A legdivatosabb a
penész-zöld, sötétkék és rozsdabarna szin.
Igen kedveltek a magyaros sújtások gomb
helyett. Többnyire trikóselyem blúz kerül a
kabátka aló, de divatos lesz a szines marokén és zsorzselt-bluz is.

Tartós (Mm, íia|i«, szpiiest

csináltasson PÁLVÖLGYI LAJOSNÉNÁL, Somogyi u. 23. Nemzeti- Tak. könyvecskére kiszolgál. — Hölgyfodrászsegédet azoimalra felvesz.

SZÍNHÁZ
és
MŰVÉSZÉT
Az Operailáz tehetségkutató próbajátékára
csak keresztények jelentkezhetnek
Budapest, augusztus 5. Az Operaház igazgatósága a hegedű-, mélyhegedű-, fagot-, fuvola-, harsonaszólamöknál, valamint az ütőhangszereknél
üresedésben levő zenekari helyeket
szeptember
közepén próbajáték utján tölti be. Kizárólag az
1939. évi IV. törvénycikk (a zsidótörvény) 5. paragrafusában előirt föltételeknek megfelelő magyár állampolgárok pályázhatnak.
Az Operaház ezzel a föltételével bezárja azoknak a kombinációknak az útját, hogy az elbocsátott fagótista helyére külföldről kell hozatni zenészt. Az Operaház a rendelkezésre álló magyar
zenészek közül keres utánpótlást

kezdeményező lendületet. Társa, a Ilarmqpia-íilrnvállalat pedig szintén biztosítani tudja a meginduló filmek sikerét; eddig több, mint tiz nagysikerű magyar filmet gyártott. A Filmművészeti
Tanács kedvező döntése után rövid időn belü!
megkezdődnének a filmfölvélelck.

—oOo—

= Uj filmgyártó cég alakult. Budapestről je
lentik: Uj filmgyártó cég alakult meg néhány budapesti és vidéki mozis bevonásával. Az u j filmvállalkozás neve Turul-filmgyártó KFT; ügyvezelő-igazgatója Bajusz Péter. Tamási István „Álmában is hazudik" cimü regényének filmváltozatával kezdi el működését az uj fihnvállalkozás.

legolcsóbban
Lakberendező
Szövetkezetnél

IP A R C S ARNOK.
Horváth Mihály-u. 5.
Nem bánja meg,

ba kárpitozott bútor szükségletét nálam szerzi
be. — Modern recamiék. ottomán, matrac állandóan raktáron. Megbízható munka olcsó árak. —
Unió könyvre is. Vitéz SÜVEGH DEZSŐ kárpitosmester Kállay Albert (Ilid) utca 2. szám.

Angol

és

nyári kerti

német

tanfolyamok

és magánórák felnőttek részére, Valamint délelőtti angol és német k e í ti tanfolyamok gyermekek
részére.
Jelentkezés
a DÉLMAGYARORSZÁG kiadó hivatalában.
_ AVGUSZTUS

MAGmSZEMLE
Szerkesztőbizottság:

GRÓF BETHLEN ISTVÁN elnök
SZEKFÜ GYULA alelnök
Lírai történetszemlélet SZEKFŰ GYULA
Szlovák zűrzavar
DUKA ZÓLYOMI

NORBERT

A munkanélküli
HILSCHER
Zrinyi Miklós tanítása

REZSŐ

HARDY KÁLMÁN

Zrinyi pennája

KERECSÉNYI DEZSŐ

Magyar földgáz és ásványolaj
MAURITZ

BÉLA

Magyar festők Rómában
CSABAI ISTVÁN

Svájc szellemi élete
HELVETICUS
Aromán „országőr" ERDÉLYI SÁNDOR
Országos párt
MOLNÁR KÁLMÁN
Repülőgépgyártás és „árnyékipar"
V. SZENTNÉMEDY

FERENC

Az ír bombavetők ősei
PASSUTH LÁSZLÓ

Külpolitikai szemle
OBSERVANS
Clmkórság mindenütt...
SEBESV GYÖRGY

Szerkeszti:
ECKHARDTSÁNDOR
MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG
Budapest, Vilmos császár-üt 26,

ELŐFIZETÉSI ÁRA
6 ingyen „Kincsestár"-kötettel
évi

pengő 6 0 fillér

Vasárnap, 1939, augusztus 0 .

17

DÉLMAGYARORSZÁG

Márkás harmonikák

Az idő

HÍREK

résrieére

A Meteorológiai Intézet jelenti 22 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt szél, felhőátvonulások. Több helyen záporeső, zivatar. A uieleg az ország nyugati felében csökken, keleten még változatlanul
tovább tart.

is

STEINER

hangszerüzemben

P. 45'-

S z e g e d , Kelemen-u. 7.
Ingyen tanítás

BEKÜLDÖTT HIREK
— Meghalt Jankovich Béla volt kultuszminiszter. Budapestről jelentik:
Jankovich
Béla dr. nyugalmazott vallás- és közoktatásügyi miniszter, felsőházi tag, szombaton reggel meghalt. Hamvait hétfőn délután szentelik
be a kerepesiuti temető halottasházában és
kedden délelőtt fél 10 órakor helyezik örök
nyugalomra Rácalmáson. Jankovich Béla Tisza István egyik legbensőbb hive volt és kormányában töltötte be a kultuszminiszteri szé1
ket.
— Népzarándoklat Rómába. Firenze, Pádua,
(Velence megtekintésével 1939. október 8-tól 15-ig
népzarándoklat indul Rómába. Indulás 8-án déli
12 órakor. Részvételi dij személyenkint 109 pengő ellátással együtt. Jelentkezéskor 30 pengő tizetendő, a többi havi részletekben fizethető. Jelentkezési határidő' szeptember 15. Jelentkezni lehet Bőhm Irénnél Szeged, Szent István-tér 11a.
— Julianna holand trónörökösnőnek lánya
született. Hágából jelentik: Julianna trónörö kösnőnek leánya született; az örvendetes családi esemény a legnagyobb rendben Inent vég be. Hágában s Hollandia többi városaiban már
éjszaka föllobogózták a házakat. A fővárosban
a lakosság megtöltötte a kávéházakat és éttermeket, a szegényebbek az utcákon és parkokban várták a hírt, amelyet a köztereken fölállitot hangerősitőkön tudatott a rádió. Az öröm
határtalan volt. Hágában és minden nagyobb
városban 51 ágyulövéssel adták hirül a lakosságnak az örvendetes hirt. A lapok azt irják,
hogy a trónörökös és férje még nem egyézelt
meg abban, hogy mi lesz a neve az újszülöttnek. Hitler vezer és 'kancellár a holland hercegnő születésének hirére Vilma királynőnek,
valamint Julianna trónörökösnőnek és férjének táviratilag szerencsekivánatait fejezte ki.

1

Gumiharisnya

fájós, dagadt és viszeres lábakra
készen és mérték után
HÖFLE
ü 2 2 7 Klauzál tér 3 sz. Gyógyhaskötők,
íérvkötők, suspenzorok raktára.
— Hirek a csendőrség köréből. Próbaszolgálatra fölvették 4 évi szolgálati kötelezettséggel a
szegedi V. csendőrkerület állományába: Borbély
Pál, Fáskerti András, Kiss Ferenc, Nagy Gyula, Ferenczi Péter,
Köteles István,
Mándoki
György. Petrik Ferenc, Pangyánszki Gyula Tóth
István, Tóth Mihály, Piukovits Miklós. Gárgyán
Jenő, Szappanos Károly, Knipl István, Horváth
Antal Bajnóczi Ferenc, Nagy Ferenc, Rab Mihály, Fricska Imre, Körösi István, Nagy Lajos,
Herédi István, Mama János, Laskóczi Vendel,
Bafta András, Battancs István,
Juhos János,
tiszteseket és közlegényeket. A járőrvezetői iskolát elvégezték: Kerepesi Antal gy. őrtn. és Vörös Mátyás lov. csendőr „kiváló", Boda Imre,
Viola György, Fekete István l , Fehér Emil gy.
őrmesterek, Molnár Ferenc lovas és Locskai István gy. csendőr igenjó, Felföldi József, Sipos
Illés, Pardi Sándor gy. és Nádasi József lov
csendőr jó eredménnyel.
— Házasság. Frankó Dudkát, Frankö Andor
gyógyszerész leányát ma este fél hétkor vezeti
oltárhoz a fogadalmi templomban Kovács László
* gyógyszerész. Kovács László gyógyszerész fia.
(Minden külön értesítés helyett.)
— A legelhanyagoltabb arcbőrt ís rövid idő
alatt megszépíti a nagyenyedi Kovács-krém. A
védjegyre ügyeljen.
— A N N A-A S V A N Y V I Z,

SMPSsi somsi laalolpmoüra

beiratkozás a Honvéd-tér 4 sz. alatti szakiskolában. Mérsékelt tandíj, gyorsított kiképzés, országosan legjobb államvizsgaerédmény. ÁllásköZve
Ltitáe. Címre vigyázzon.
94

— A belek potyhüdtségén alapuló székszorulások kezelésében a régbevált, tisztán természetes „Ferenc József" keserüviz — esetleg kisebb
adagokba elosztva, naponta többször bevéve —
gyakran igen nagy segítséget nyújt. Kérdezze
meg orvosát!

Mfe B>

B

boldogságban élhetnek, ha
paptanaikat a paradicsom
tm f b •-üzemben szerzik be

PJIPLUNsaés Lalosné-

Bál, Szeged, Déák Ferene xá sAtU A'színház mellett

Hiiini 11—iQ-TTiurrnr—aircnnp

— Illetékes nyilatkozat Gandhi legújabb
terveiről. Gandhiról keveset hallottunk az
utóbbi időben. Jelenleg Pöstyónben tartózkodik fürdőkúrán Noham Madam
indus
nagykereskedő, aki Gandihoz közeláll s akivel levelező-munkatársunknak alkalma volt
beszélgetni a hindu nép vezéréről és mozgalmáról. Érdekes volt meghallgatni az indus véleményt az úgynevezett „erőszakról, Köztudomású, hogy Gandhi küzdelme
vértelen és bár 350 millió pária legszentebb
jogát: a szabadságot akarja kiharcolni,
óvakodik attól, hogy tömegeket véres csatákba hajszoljon. Erről beszélt Pöstyéüben
Gandhi egyik híve;
— Nem lehet és nem szabad megengedni
— mondja Noham Madam —, hogy akárcsak egy csöpp hindu; vér folyjon. Mi nem
fogunk európai módra vérfürdőbet rendezni
és ezért nem tudjuk az európaiakat megérteni. Nem értjük háborúikat, bár nem zárkózunk el az indító-okok fölismerése elől.
Az európai háborúk arra vezethetők viszsza, hogy nem ismerik a felebaráti szeretetnek azt a szent fogalmát, amely minden indust mélységesen áthat. .
Megszívlelésre méltók ezek a keresztény
felfogással összhangban álló szavak a mai
időkben, amikor Európában olyan sok szó
esik a háborúról.
— Gandhi két évet pibent — mondja befejezésül Noham Madam —, hogy most annál szívesebben vegye föl a harcot az angol impériummal szemben. Gandhi harca a
leggazdagabb maharadzsáért éppúgy fölyik,
mint a legutolsó pária érdekében és mi
mindnyájan mögötte állunk.
(g. g.)
— Janik vendéglőben ma flekken és vargabéles.

OPJUHViTi

jól, olcsón. Arany,
ezüst b e v á l t á s
Ktanzál-tér.
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Kereskedelmi BaaV-épü'ot.

— „Das Volk" . . . Budapestről jelentik: A
budapesti törvényszék, mint cégbíróság bejegyezte a következő céget: „Das Volk" Lap-,
Könyvkiadó és Terjesztő KFT vállalat, tárgya: „Das Volk'1 cimü lap s más németnyelvű
lapok és irodalmi termékek kiadása és terjesztése abból a célból,, hogv egyrészt a hazai
németség, kulturális népi jellegét ápolja, másrészt hazafias és vallásos érzését fejlessze, valamint é hazához való hűségét ápol ja. A társaság vezetője Négro Viktor és törzstőkéje 10
ezer pengő.
, — Mindig friss fcal a Fehértói Halászcsárdában.
— Orvosi bír. t)f. Ungváry József fogorvos
szabadságáról visszaérkezve, rendelését újból
megkezdette: Petőfi Sándor-sugárut 9. telefon:
12-32. sz.
— Módéra jégszekrény, Schulternól, Attila-a. 17.

A vasárnap délután tartandó MOVE-diszközgyülésre jogosító jegyeiket a tagok vasárnap délelőtt fél 9 órától kezdődően fél 10-ig a Stefániakioszk helyiségében kapják meg Igazolványukat
hozzák magukkal.
A hivatásszervezet kereskedelmi alkalmazottai szakosztálya augusztus 12-én, szombaton a rókusi kultúrházban 20 órakor tartja őszi megnyitó
vacsoráját, amelyre ezúton hivja meg a felnőtteket, mint munkaadókat és minden kereskedelmi alkalmazottat családjával együtt. A vacsorán részt,
vesz és beszédet mond: Kerkay Jenő dr. S. J. főiskolai tanár. Vacsora: marhapörkölt burgonyával, savanyusággal és kenyérrel együtt 1.10 P; a
vacsora nem adagolt. Jelentkezni lehet a Koronautca 29. szám alatti székházban szerda estig.
Szeged sz. kir. város 1, fokú közigazgatási hatósága mint I. fokú állategészségügyi hatóság fölhívja az érdekelt gazdák figyelmét, hogy augusz
tus 11-én 15 órai kezdettel Röszkén, majd ugyanezen a napon 17 órakor Szentmihályteleken lóvásárt tart a m. kir. I. számú ideiglenes hovédlóvásárló bizottság parancsnoksága. A bizottság vá
súrolni kiván 4—7 éves hátaslovakat,' tüzérségi
hámoslovakat 600—700 pengős árban. Az eladókat
figyelmeztetik, hogy saját érdekükben oseleksze
nek, ha lovuk, marhalevelén kivül lovuk származási lapját a vásárra magukkal hozzák.

Szenedé Mérnöki
Dr* Bertalan J.
Képviseli:
Olcsó

Cián

Iroda

Dugonics-tér 11.
Lakésügynökség telefon: 25—47,
Pontos
Megbízható

Halfarkas
a Fehértavon
Érdekes madár került puskacső elé a Kehért*
von. Az északi sark madara látogatott el a jege::
világból az alföldi kánikula közepébe. A halfaikasök az északi sarkkör magasabb tájait lakják.
Életük a nyilt tengeren folyik le, a szigeteket
csak a fészkelés idején keresik fel. Táplálékukat
a többi tenegri madár üldözése utján szerzik még,
addig űzik, hajtják a jóllakott sirályokat, cséréket, tengeri fecskéket, míg azok át nem adják nehezen megszerzett haltáplálékukat, a falatokat aztán a halfarkasok a levegőben kapják el. A balfarkasnak megjelenése augusztus élején a legnagyobb ritkaság és az őszi vonulás korai megindulását mutatja. Az immáron ötödik fehértói halfarkas a városi muzeumban levő fehértói gyüjteméhybe kerül.

— Az Ifjúsági Bélyegujság első száma. Matőlcsy László tanár, a béiyegkiállitás ünnepi bélyegzőjének tervezője, ismét megjelent a nyilvánosság előtt; ma szétküldi az iskoláknak mutatványszámát az Ifjúsági Bélyegujság bejelentéseről. Átlapoztuk a kis füzetet és a magunk részéről igaz őrömmel üdvözöljük ezt az első, Iskolai
bélyegujságót. A cikkek és ismertetések komolyak, oktatók; látszik minden sorukon, hogy Írójuk szivvel-lélekkél segíteni akaf; minden mondanivalója fóntos és megszívlelendő. A fiatalság
és a komolyan, szakszerűen bélyeget gyűjteni akaró kezdők bizonvára nagy örömmel fogadják ezt
az újságot. Később — ahogyan Malólcsy tanár, a
kitűnő bélyegszakértő tervezi — a tárgy is mindig emelkedettebb, elvontabb és minden kiiliinlefességet fölőlelö tartalmúvá válik, ugy, hogy
amire az ifjugyüjtő elhagyja az iskola padjait, értékes. komoly' tagja lehet a fölnőtték bélyeg
gyűjtő társadalmának. Az uj Vállalkozáshoz sók
szerencsét és sők sikert kívánunk a magyar általános hélyeggyüjtés hasináxá.
— Gyomét* bél-, vés*-, májepnhólya >-b >legek szívesen isznak reggelenként egy.egy pOhir
íérfhészfetés „Férenc József" keserüvizet,
mert
annak hashajtó hatása győri és biztos, igw
envhfe s ezért nagyon kéUernes. Kérdezze még orvosát 1
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— Megjelent a Magyar Szárnyak augusztusi
száma. A Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap pártfogásával megjelenő repülésügyi folyóirat au1814. VIIL 6.
guszusi száma most jelent meg. A Magyar Szár'Amikor az angolok és tranciák 0aji„u
„i ! nyak közli a világháborúban hősi halált halt piló.
ták hivatalos és eddig még sehol sem közölt névüldözőbe vették a Földközi-tengeren kelet felé
sorát és személyi adatait. A repülőalap törvénymenekülő német „Goeben" és „Breslau" nevü
javaslatának tárgyalásáról, Szilágyi Lajos felsőcirkálókat, volt haditengerészetünk más tehetőházi tag fölszólalásárói, vitéz Horthy István kiségek hiányában, csellel segítette meg a cirkálóváló repülőteljesitményéről érdekes cikkek szákat, amennyiben rádión nyiltan arra hivta föl
molnak be. A brüsszeli repülőkiállitásról Bisits
azokat, hogy az Adria felé folytassák utjukat,
l'ibor repülőőrnagy és háborús élményeiről vihogy a mentesítésükre
kifutó hajóhadunkhoz
téz Hefty Frigyes ir. A repülősebesség 30 éves
fejlődéséről olvashatunk még érdekes szakcikket,
csatlakozhassanak. Hajóhadunk Polából valóban
mig a katonai rovatban Nagy Béla főhadnagy háki is futott, amire a megtévesztett ántánthajók
rom cikke tanulságos. A légügyi hivatal u j renzöme az Adria déli kapujának
vette irányát,
delkezései, az oktatók névsora és minősítése melhogy a német cirkálók útját ott elállja. Ámde a
lett megtaláljuk még a repülőalap adakozóinak
„Goeben" és ..Breslau" kelet felé folytatván a
névsorát. A lap sportrepülői, gépismertetési, műmenekülést, egérutat nyerte és szerencsésen elszaki rovatai és az „Ifjú Repülő" melléklete most
is változatos és gazdagon illusztrált. A Magyar
érte az eredeti céljukat képező Konstantinápolyt.
Szárnyak szerkesztősége ezúton is kéri a hősihaKifutott hajóhadunk pedig megtévesztő utia után,
lált halt repülők hozzátartozói és bajtársait, hogy
zavartalanul visszátért Polába.
a hiányzó adatokról tudomásuk szerint értesítsék.
A lap mindenütt kapható; ára 50 fillér. A kiadóhivatal (Budapest, VIII., Üllői-ut 12.Y szívesen
küld mutatványszámot.

Ma 25 éve:

Kerékpárok és motorkerékpáron
nagy választékban!

Ma 22 éve:

1917. V i l i . 8.

"A volt székelyudvarhelyi 82. „székely44 gyalogezred az ojtozi szoros környéki Magura Casunuhiiáhegy Védelmében kifejtett hősiességért
József főhercegtől a következő dicséretet kapta:
„Meghatva (köszönöm vitéz
82-eseimnek az
tilöbbi nehéz harcokban tanúsított kiváló hősiességüket, amellyel az ádáz ellenséget visszaverték és minden támadást meghiúsítottak. Szeretettel üdvözlöm az erdélyi Kárpátok hőseit, az
Isten vezesse, oltalmazza és áldja
meg
őket
mind. József főherceg vezérezredes".
— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten
született 13 fiu, 19 leány. Házasságot kötöttek:
Ungi Mihály és Buborék Mária, Sántha Mihály és
Kispéter Júlia, Szabó Lajos és Fodor Ilona, Kalocsai Lajos és Ádámkó Mária, Kopasz József és
I.évai Júlia. Herczegh Antal dr. és Lajkö Erzsébet, Szabó Alajos és Kovács Anna, Kiss Lajos és
Mészáros Erzsébet, Orosz József és Kékes Piroska, Magyar Kornél és Vékes Hona, Oláh Fe
renc és Weichlinger Rózsa, Vágfalvy József és
Bába Etelka, Barcsa Mihály és Orosz Terézia,
Varga Zoltán és . Fazekas Mária. Szabó Tibor dr.
és Szeesey Aranka. Elhunytak: Kószó Gvörgy 65,
özv. Szőke Pál né 73, Balázs János 59, Heidí Péterné 51. Wirth János 68. Csipak Mária 29 éves,
Biacsi Antal 7 hónapos. Vastag Mária 14. Sziklai
Kálmánná 41, Losonc László 11. özv. Farkas Jánosné 82 Kürncz József 47. Pakai Imréné 58,
Schmődl Emília 61. özv. Berkovies Ferencné 65,
"Austerwéil Miksa 50 Thébesz Antalné 51. Singer
Gvüla 79. Suszter Károlv 60, özv. Henez Mihálynd'
"45, Szabó Ferenc 44, Szűcs Etelka 15 hónapos,
Furák János 74, özv. Lakatos Istvánné 70. Horesnyi József 68 éves korában.

A miniszterelnökség által a Dclmagyar°rszág
kiadóhivatalához leküldött és az ellcnforrardalmi ünnepségekkel kapcsolatban utalványokat átvenni elmulasztották a következők:
Balogh Péter Pulc-lábornagy u- 2b. Bórc/.y
Kálmán Osztrovszki u. 6., Boros András Orgona
u. 3a, Dudás ödön Mikszáth Kálmán u. 11. bozóki
Fehér Ernő Szentháromság u. 4a, Hajós Mihály
Wimmér F. u. 38., Haiithy Károly Szekszárd,
Csendőrség, Dr. Hatos Sándornc Vásárhelyi u.
39. Horváth József Bécsi krt. 9., Dr. Kynsburg
Béla kir. tőrvényszék, K. Kolin Ernő Tisza L'.
k r t 2-, Kószó Ferenc Üslökös-u. 3., Dr. Ludányi
Bay Bertalan Teleki u. 22., Meolier Antal Tiszapáyaudvar 2. vitéz Magyar Pál Dugonics u. 3.,
Szegedi Mansz Elnökség, Zsótér-ház, Osskő Lajos Köztisztasági telep, Puszta Boldizsár V., Rohonci u. 9., Papp János Inire u. 3., Rainer Ferenc
Keresk. és Iparkmara, Szép Lajos, Szőregi-uí
61. Várady Pál MÁV üzletvezetőség, szatymazi
Zsótér Dezsőné Szeged-Szatymnz, Dr. vitéz Széchenyi Sándor Somogyi u. 20. I. em. 1.
Felhívjuk az ellenforradalom itt felsorolt
résztvevőit, hogy utalványaikat a Délmagyarország kiadóhivatalában (Aradi ü. 8.) haladéktalanul vegyék át.

^^ ^^ ^^ E®

A gáztűzhely bérbe vagy hosszú részletfizetésre
kapható.
Használata olcsó a háztartási tarifával
tllEFPM

felhívás az ellenforradalmi
ünnepség résztvevőihez

Modern jégszekrények, fagylaltgépek
jutányos árban részletre is:

A V**a 26 C
'A magyar kir. rendőrség szegedi révkapitánysága közli: a Tisza vízállása augusztus 5-én reggel 7 órakor 58; hőmérséklete 26 fok Celsius.

— Két hónapra ítélték Nyavalyát. Szombaton délelőtt alacsony, vézna férfi állt a budapesti törvényszék előtt: Nyavalya Mihály
gyárimunkás. Lopással, sikkasztással és azzal vádolta az ügyészség, hogy hamis nevet
használt Bűnügyéinek tárgyalása során Lup
ták Mihály néven jelentette be magát. Amikor
a biró emiatt felelősségre vonta, azt felelte,
hogy azért használ álnevet, mert valódi nevét
nagyon szégyenli. Sokszor volt már büntetve,
úgyis mint Nyavalya és úgyis mint Lupták. A
bíróság lopásai miatt kéthónapi fogházra, a
hamis név használata miatt pedig 10 pengő
pénzbüntetésre Ítélte Luptákot. Illetve Nyavalyát
— Magyar zsinórdíszítés. Kabók Győző színművész bemutatja édesapjának: néhai Kabók
Imre volt városi s levéltárosnak
„kéziratban"
lévő müvét: a Magyar Zsinórdíszítés cirnü 60
drb mintalapokon szakrajzait a magyaros riíhaviselet iránt érdeklődőknek. Elsősorban: magyarszabóiknak, szabónőknek, ruhatervezőknek, rajztanároknak, festőknek és mindennemű iparművészeknek. Belépődíj nincs. Augusztus 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor az ipartestület emeleti termében kerül sor a z é r d e k e s bemutatóra

Orttiopaeű és tiszti cipők,
csizmák
specialistája, az „OR1" és a \ln nn
DllgOV

Tiszti Ruházati Egylet szállítója V a l U « l nlCS-f£r

Darányi Kálmán
állapota
Budapest, augusztus 5, A Vöröskereszt Erzsébet Szanatóriumában a legutóbbi orvosi
konzílium megállapította, hogy
Darányi
Kálmán, a képviselőház elnöke állapotában
lassú javulás jelei mutatkoznak.
A kormányzó ur ismételten melegen érdeklődött a betegen fekvő Darányi Kálmán állapota iránt és kifejezte azt az óhaját, hogy
személyesen is meglátogatja. Mivel azonbaif
arról értesült, hogy a kezelőorvosok a látogatásra a jelen időpontot nem tartják még alkalmasnak, szándéka
megvalósítását
meleg
együttérzésének kifejezése mellett későbbié
halasztotta.
A család nevében H ó m a n Bálint vallásos közoktatásügyi miniszter délelőtt kihallgatáson jelent meg őfőméllóságánál cs megköszönte a magas érdeklődést.

,Autdsyphon" házi szódavíz készülék

Bruckner Vasudvarban?

TŐZSDE
Zürichi devizazárlat. Páris 11.75 egynegyed,
London 20.73 egynegyed, Newyork 443.—, Brüszszel 75.25, Milánó 23.29, Amszterdam 236.20, Berlin 177.75, Szófia 5.40, Varsó 83.10, Prága 15.17,
Belgrád 10 , Alhén 3.90, Bukarest 3.25.
Budapesti tcrménytőzsdezárlat .A készáru piacon búzában az irányzat jól tartott volt. Bejelentett kötések változatlanok. A rozs 5—10 fillérrel
gyengült. A takarmányárpa irányzata 25 fillérrel
drágult. Javult a tengeri 5 fillérrel. A határidős
üzletben egyenetlen volt az irányzat, a rozs 9—
11 fillérrel olcsóbbodott, a tengeri 11 fillérrel javult.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Ujbuza tiszavidéki kisalföldi 77 kg-os 19.50—19.65,
78 kg-os 19.70—19.85, 79 kg-os 19.90-20.05, 80
kg-os 20.00—20.15, dunatiszaközi 77 kg-os 19 40—
19.60. 78 kg-os 19 60—19.80, 79 kg-os 19.80--20 00,
80 kg-os 19,90—201o. Ujrozs pestvidéki 13 7o—
13.80 ujtakarmánvárpa
középminőségü 15.75—
16.30 zab uj 7 20—17.50. tengeri tiszántúli 1740
—17.50..
- :
, Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott
Okt. 64—64 egynyolcad, decemberre 64 ötnyolcad—
háromnegyed, márc. 65.75—hétnyolcad. Tengeri
jól tartott. Okt. 42 háromnyolcad, dec. 42.5, márc.
45 háromnyolcad. Rozs tartott. Okt. 40 ötnyolcad,
dec. 42 ötnyolcad, márc. 44 75
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K u l i Icánál
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Szeged o farlíaproMéntáK tükrében
Suliiosan vergüdih a halárváros Szeged Ipara — roiborllfa a kalkulációi, csökkenti a versenyképességei a magas tarifa - hüiön nehézségek a szenelfálás körül - Sürgősen el keil készíteni az uf,
lépcsőzetes ditszohási táblázatot
(A D álmagyar ország munkatársától.)
Szeged iparának és kereskedelmének régi, állandóan visszatérő panasza, a tarifakérdés. Szeged
helyzete tarifális szempontból rendkívül nehéz.
Á magas szállítási költségek számos iparágat
tettek versenyképtelenné és nagyban okai annak, hogy egyes budapesti vállalatok ma már
szinte korlátlanul telepedtek a piacra. U j ipartelepek, gyárak létesítését egészen kizárja a
szén és a fa, a legfontosabb energiaforrások, be.
-szerzési nehézségei.
A megoldatlan problémák eredményei
az
egészségtelenül Budapestre centraUzáJódott ipar
és nem utolsósorban
a határvárossá
lett és a kereskedelem útjából kieső Szeged
iparának súlyos
vergődése.
Áldozatai közé tartozik a szegedi fogyasztó is.
Ma a kétízben is megnagyobbodott hazában
a helyzet még súlyosbodott. A távolságok megnőttek, a tarifa pedig változatlanul igen magas
és ezért
tarthatatlan.
Az új piacok az új nyersanyagbeszerzési
források Szegedtől 500-J-600 kilométerre, a magas tarifa miatt pedig elérhetetlen
távolságra
vannak. Ez minden számítás rentabilitását felborítja.
Nagy mértékben jelentkeznek
a nehézségek
azonban országos viszonylatban
a kisebb távolságoknál is. Igy a tarthatatlan állapotok elhárítását előbb januárban a kassai, most júliusban pedig az ungvári tarifaértekezleten igyekeztek megoldani, azonban még sikertelenül.
Azzal az indokolással, hogy a leszállított tarifa
a MÁV-ot súlyosan megkárosítaná, minden maradt a régiben. Ennek ellenére azonban a MÁV
részéről megvan a jóindulat a probléma megoldására.
A tűzifa kérdése a legsúlyosabb. A tüzifapíaq immár hónapok óta a legnagyobb bizonytalansággal küzd, amit Szeged igen erősen érez.
A bizonytalanságot a MÁV-nak az a törekvése
idézte elő, hogy a tűzifára vonatkozólag érvényben volt fuvardíjkedvezményt megszüntesse.
Eredetileg úgy volt, hűgy a kedvezmény már
junius 30-án megszűnik, a szakma azonban rámutatott a nehézségekre, amelyek egyaránt
sújtják a hazai termelőket és a fogyasztókat s
a tarifa fölemelése révén maga a kincstág is
jelentősen károsodna, mert a kárpátaljai kincstári fát budapesti paritásban adja el. A MÁV
;tehát új díjtételeket hozott javaslatba; új tételek a fuvardíj és kövezetvám beszámításával
a. következők: 10.000 kilogrammonként 400 kilométernél a tarifa 136.0 pengő, 500 kilométernél
151,40 és 600 kilométer távolságnál pedig 163.40
pengőt tenne ki.
Szeged helyzete az új díjszabás miatt igen
kedvezőtlen lenne, mert még a Kárpátaljához
•kozelebböső fogyasztó piacoknál is a MÁV által javasolt díjtételek azt eredményeznék, hogy
a szállítási költségek — hozzászámítva a fuvarlevél, mérlegdíj, vagonbarakás és a feladóállomási útvám költségeit, amelyek tíz pengő körüli összeget tesznek ki — elérik az eladási ár
50 százalékát, a nagyobb távolságoknál pedig
a 60—80 százalékot. Kétségtelen, h ö g y í g y a
fönnmaradó összegből még a nyerstermelés
költségeit sem lehet fedezni.
Az Országos Erdészeti Egyesület
az eddig
(érvényben yolt kedvezményes díjszabásnak 1940.

deeembeg 31-ig történő meghosszabbítását kéri,
minthogy a visszakerült kárpátaljai részek erdőgazdaságai az ez év őszén esedékes termeléseiket csak akkor tudják megfelelő erővel megindítani, ha az értékesítés lehetőségét a megfelelő
vasúti fuvardíj engedélyezése biztosítja. A kedvezményes fuvardíj azonban nemcsak a termelő, a fogyasztó és a kereskedelem érdekeit szolgálja, hanem a nagyobb forgalom révén a MÁV
bevétele is növekedne és a látszólagos yeszteségek hamar eltűnnének.
A szén vasúti tarifája a háború Utáni Szeged állandó és égető problémája. A szegedi gyárak számtalan esetben fordultak a kedvezményes tarifa érdekében az illetékes miniszterhez,
mert
a magas tarifa minden
kalkulációt
felborit és a versenyképességet
a
minimálisra csökkenti. Az egész országban Szeged és a Tiszántúli vidék tan a legrosszabb helyzetben a
szénellátás
terén, annak
ellenére,
hogy a harmincas évek eleje, a gazdasági válság kezdete óta, a tarifa
olósóbb lett.
A rosszabb gazdasági viszönyok között, azonban az arány országos és főként budapesti viszonylatban nem változott. A szén tarifája »
hazai barnaszénbányáktól Szegedig a kétszeresét teszi ki a Budapestig való szállítás költségeinek.
A harmincas evek elején, amikor a legjobban érezhető volt a tarifális teher, adódik a legkirívóbb példa. A szubakillói barnaszén ára ab
bánya 82 fillér, a bánfalvai pedig 74 fillér volt,
a tarifa ezzel szemben 112, illetve 121 fillér. Az
arány ma salamivel Csökkent, de Budapesthez
viszonyít 7a, a bányától történő szállítás költsége Szegedre 30—50 százalékkal nagyobb ma is.
A magas széntarifa miatt
számtalan szegedi gyár állította la.
te üzemét az Utolsó tíz évben,
megdöbbentő mértékben mutatva az ipag viszszaesését Szegeden.
A szegedi ipari termékek elhelyezésének új
lehetőségeit és a mindig jelenlévő tarifális nehézségeket jól mutatja a következő példa. Főként a kassai, de más felvidéki városok kereskedői is, azzal a kéréssel fordultak a szegedi
szappanfőző üzemekhez, hogy tegyenek
ajánlatot a sitgedi háziszappan
nagybani
szállítására, mert
Jfelmlős mennyiséget
tudnak annak
kiváló minősége folytán
elhelyezni
a felvidéki
piacon.
Indokolásul azt hozták fel, hogy a felvidéki nehéz víznik jobban megfelel a szegedi, főként
állati zsiradékból kés-'ült szappan, mint a budapesti nagy gyárak növényi eredetű zsírokból

késztilt szappana. Azunban a szállítási költségek jelentős terheket rónak a szegedi szappanra, amely legfeljebb 0 fillér fuvart bír el kiprogramként és ez a szállítás csak Budapestig teszi lehetővé. A budapesti gyárak, tehát
a minőség ellenére is, jelentős előnnyel indulnak a versenyben.
'
Ezekből a példákból jól láthatjuk,
a szegedi ipar is kereskedelem
hátrányos helyzetét,
jelentős
tarifális
nehézségeit.
amelyek a távolságok növekedésével még jobban megnőttek.
Ami azonban Szegednek eddig állandó sérelme volt, most országos kérdéssé lépett elő s
az egész tarifarsnd&eT
megváltoztatását fogja
előidézne.
Á MÁV készséggel indította meg a tárgyalásokat új és egészségesel b rendszer felállítására
és ezzel példát mutatót* a többi intézménynek,
hogy a Trianon által kicsire szabott keretek
megbontásával a kis magyar rendszerről a. nagyobb magyar kereihen
és
elgondolásokhoz
kell
alkalmazkodni.
A most érvényben iévo tarifák a Trianont
követő időkben kele keztek. A tarifa készítői
kénytelenek voltak a k:s ország összesűritett
vasúti hálózatára fölépíteni a kjlometrjkus
egységtételeket. Oly kis távolságokat futott be
a ír agyar árú (átlag 126—130 kilométert), hogy,
kezdetben egységes tarifát akartak bevezetni,
a bevált békebeli lép&őzetes tarifarendszerrel
szemben. Végül azonban nem nagyon meredek,
lépcsőzetes egységrendszert állapítottak meg,
amely három övből úTl 1—100 kilométerig,
101-tői 300 kilométerig és végül 301 kilométeren:
fölül. A? első övben legnagyobbak a tételek, a
harmadikban pedig a legmérsékeltebbek. A barnadik öv tételei azonban nagyobb távolságoknál már nagyon megdrágítják a szállítást. Ma,
már 800—900 kilómét? res távolságokra is keli
számítani.
Sürgős tehát az új, lépcsőzetes dij*
szabási táblázat
elkészítése.
ti földrajzi helyzettel kapcsolatban azonban
nem kell a sötétben tapogatózni, mert
egyetlen megoldási lehetőség a jól,
bevált békebeli
tendssen
alkalma*
üáíö.
A 400 kilométeren főiül i távolságokra igen ala
ösi.ny díjtételeket kall megállapítani, 15—20
százalékkal alacsonyabbakat, mint a ma érvénybán lévő harmadik övben. Ezáltal a nagy távolságek megrövidülnek és
a távoli vidékek egymásközti
ker.es
kedelme intenziven
megindulhat,
% kérdés megoldását^ m á i megtették az első
kezdeményező lépést, ami az egész ország fontos érdeke; a kis magyar úrtól a nagy magyar
út felé vezet.
A z alacsonyabb tarifa EülŐn jelentőséggel
bWna Szeged szempoútjából, mert általa Szeged a kereskedelem és ipar terén
elfoglalhatná
azt a helyet, amelyet az ország második
városa jogosan
elvárhat.

Festékek, lakkok parkettbeeresztő, káliszappan, kefe, ecset,
seprők és mindenféle házi tisztogatási anyagok, vegyszerek,
a legjobb minőségben, legolcsóbban

Haraszthy
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Országos gyiimöícskiállifás! és
értékesítési ankétot rendeznek
ősszel Budapesten
Budapest, augusztus 5. A Gyümölcstermelök
Országos Egyesülete G y ö m ö r e y György országos elnök vezetése mellett a legutóbb megtartott igazgató-választmányi ülésén véglegesen megállapította a tavaszra tevezett, de különböző okok miatt elhalasztott országos gyümölcstermelési ankét időpontját.
Az elmúlt év telén sorozatos vidéki értekezletekkel előkészített ankétot október első hetében tartják meg az országos gyümölcskiállitással kapcsolatban, amelyet ugyancsak ezévben szeptember 30- és október 9-ike között
rendeznek meg. Mivel ezidőben már a magyar
gyümölcstermesztés nagy része — az alma kivételével — értékesítésre került, igy bőséges
tapasztalat áll majd a kongresszus" rendelkezésére. A kongresszus munkája igy bizonyára
jelentős eredményeket hoz.
—o(~)o—

400 hQíőhocsira
van meg szükség
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
idei nyáron már súlyos akadályként jelentker.ett mind a belföldi, mind a kiviteli forgalomban, az a körülmény, hogy az államvasutak
nem rendelkeznek elegendő hűtőkocsival. A
MÁV hütőkocsiparkja jelenleg 200 darabot tesz
ki. Szakértők véleménye szerint azonban
gazdasági életünknek legalább még
á€0 kocsira lenne szüksége, mért a jelenlegi állapotban a normális
termés
elszállítására
sem rendelkezünk
elegendő
hűtőkocsival.
Az ideihez hasonló nagy termes esetén pedig
ismét válságos helyzet állana elő, aminek a jövőben nem szabad "megtörténnie.
Tekintve azonban, hogy
egy hütőkocsi
megépítésének
költ
sége 10.000 pengő
körüli
összegbe
kerül,
a '400 darab" új kocsi körülbelül 16 millió pengőbe kerülne. Erre az államvasútaknak nincsen
pénze. Á helyzet könnyítését kölcsönkocsikkal
igyekeznek megoldani. Belgiumból és NémetOrszágból vesz a MÁV fokozatosan 50 hűtőkoosit kölcsön. Eltekintve attól, hogy ez az intézkedés nem oldja meg a kérdést, jelentős devizamennyiséget emészt föL Egyetlen megoldás
tehát, pénzügyi alapot teremteni és a fokozatos
beszerzést lehetővé tenni.
—oOo—
)( Árncsereforgalom Magyarország és a protektorátus között. Magyarország és a cseh-morva protektorátus között az árucsereforgalom
kompenzációs alapon két csoportban kerül lebonyolításra. Az első csoportban sertés vihető ki
koksz behozatala ellenében. A pénzügyi lebonyolítás, az exportált és importált áru ellenértékének kifizetése a Magyar Általános Árucsereibrgahni KFT utján történik. A kivitelhez ,K-jelü,
zöldszinü tanúsítványt kell használni. A tanúsítványt a Magyar Nemzeti Bank csakis az emiitett
társaság előzetes láttamozása esetén szolgálttaja
ki. A többi áru behozatalának és kivitelének lebonyolítására a Magyar Arucsereforgalmi Intézet
kapott megbízást. A kivitelhez ugyancsak K-jeíü,
zöldszinü utalvány kell, amelyet a Magyar Nemzeti Bank- az utóbb említett társaság
előzetes
láttamozása esetén szolgáltat ki. A behozott áruk
ellenértékénfek kiutalására vonatkozó igényléseket továbbra is a Külkereskedelmi Hivatalnál
kell benyújtani..
)( LcngjcI bojkott a nemet áruk ellen. A német külkereskedelem Lengyelországban az első
helyet foglalja el mind a bevitel, mind a kivitel tekintetében. A lengyel importban és exporthsts. Németország egyharmad résszel áll az. élen

A jelenlegi helyzet a politikai feszültség hatására valósziiiüreg jelentékenyen megváltozik, mert
mozgalom indult meg a német áruk bevitelének
leszorítására. A mozgalom Lodz-ból indult ki. A
kereskedők gyűlésén a kereskedelmi szervezetek
képviselői a német áruk kiszorítására lellek javaslatot. Csupán gyógyszerek, kemikáliák és festékok, valamint néhány nélkülözhetetlen iparcikk
bevitelét akarják lehetővé tenni. A mozgalom
azóta számos lengyel városra átterjedt s hatására a konkurrens külföldi cégek varsó képviselői
már számos ajánlatot tettek.
)( Aggasztó a textilipari kivitel hanyatlása.
Kimutatást olvastuuk arról, hogy a mostani gazdasági év tizenegy hónapja alatt milyen löltünően és nagymértékben hanyatlott az ország ipari
kivitele. 1938. julius 1-től 1939. május végéig, főleg a valutaszerző export esett vissza. A külföldre kivitt textilipari cikkek értéke 1937-ben 23.4
millió vot, tavaly pedig csak 15,4 millió pengő.
Különösen csökkent a kivjtel a nyomó-, a jutaés kenderiparban, továbbá a konfekciós iparban.
Ha ez igy folytatódik, akkor az exportból származó devizabevételek csökkenése előbb-utóbb a
nyersanyagbeszerzésben is érezhetővé válik és
megnehezíti azokat a föladatokat, amelyek máris
súlyossá teszik a termelő munka folytatását.
)( Megkezdik az alkalmazottak munkalöltételeinek ellenőrzését. Értesülésünk szerint országszerte megkezdik az arra kijelölt közegek
az
egyes kereskedelmi cégeknél a helyszíni vizsgálatot az alkalmazottak munkaföltételeinek ellenőrzésére. Riszálnak az egyes kereskedőkhöz- és
vizsgálják a munkarend kifüggesztését, a maximális munkaidő és minimális munkabér betartását és az erre vonatkozóan előirt nyilvántartásokat. Az ezzel kapcsolatos teendőkről részletes
tájékozást nyújt a kizárólag kereskedők számára gykkorlati alapon irt „A kereskedelmi 1 alkalmazottak fizetése, munkaideje, szabadsága" cimü kézikönyv, amelynek második kiadása a március óta életbelépett módosításokkal bővülve,
most jelent meg. Közöl a könyv a tudnivalókon
hívül egyesitett nyilvántartási és munkaidőrendi
mintát és mellékletként adja a kifüggesztésre "elő
irt MUNKABÉRHIRDETMÉY-t a MABI—OTT
kereseti adó levonások föltüntetésével. A könyvet 120 P levélbélyieg ellenéhen küldi FöOdes
György, a Pécsi Kereskedők Testülete titkára.
Pécs, Perczel-utca 8.

MEHESZHT
A tartaléklépek megóvása a víasznw'yok ellen
Azt hisszük, hogy ennél időszerűbb téma
most alig lehet a méhészek számára, hiszen az
ilyen nagy meleg kiválóan kedvez a viaszmolyok szaporodásának. Elég csak néhány napig
gondozatlanul hagyni a lépeket, hogy azok alapos megrongálásával nagy károsodás következzék be. Hogyne, hiszen egyetlen egy lepke ivadéka 1 kg lépet pusztít el kifejlődéséig, illetve
a bebábozásig. Hogy fogalmiunk legyen a viaszmoly szaporaságáról, elmondjuk a következőt:
Tudósok megállapítása szerint egyetlen lepke
ivadékait, kukacait, ha kifejlett állapotukban
összeraknánk egymás mellé, 16 métert tennének
ki. Igy aztán nem lehet csodálkozni azon a
nagy pusztításon, amelyet imitt-amott tapasztalhatunk, éppen a méhészet lelkét képező vagyonban: a lépek között. Különösen a kezdő,
tapasztalatlan, nos meg a régi fölületes méhészek között; elegendő tartaléklépjeik soha sincsenek, hiszen ezek évről-évre a molylepkék
martalékává válnak. Ahol pedig szép és elegendő lép nincs, ott méz sincs, vagy sokkal kevesebb, mint lehetne. Ilyeneknél aztán még megfelelő idő esetén sem hasznotliajtó a mébészkedés, hanem csak bosszúságok, kellemetlenségek
forrása. Nagyon fontos-tehát, hogy a drága
árón szerzett lépjeinkot megóvjuk sok, de különösképpen éppen a legfőbb ellenségétől: a
viaszmolytól.
A tudósok nagyon sokféle szerrel kísérle-

teznek: megfigyelik hatásukat n molyok" petéire, hernyóira, bálijaira, valamint a kifejlett
molylcpkókrc. Koresik a legolcsóbb, legegyszerűbben kezelhető, minél hosszabb ideig ható
szert. Hisszük, hogy rövidesen meg is találják.
Addig is, amíg ezek a hosszadalmas kísérletek
befejeződnek, használjuk az ezidőszerhit legolcsóbbat: a kcnezcst.
Hos-v történik ez? Zárt ládába v a g y szekrénybe rakjuk a megkénezendő kereteket. S
mivel a kén elégetéséből keletkezett kéndioxid
a levegőnél nehezebb, a keretek tetejére tegyük
a cseréptányért; v a g y bádogedényt, amelyben a
ként. elégetjük. Vigyázzunk azonban arra, hogy
az égő kén sem a láda, szekrény tetejéhez, 6em
pedig a keretekhez közel ne essék, nehogy meggyulladjanak, avagy a melegtől elolvadjanak
a keretek. A kénvirág (poralakú kén) a legolcsóbb, de nehéz meggyújtni, ezért meggyújtás
előtt egy kis denaturált szeszt öntsünk rá. A
kenrúd valamivel drágább, de könnyebben kezelhető. Nyitott lépesmézet lehetőleg ne kénezzünk, mert a mézben lévő víz a kéndioxiddal
kénessavvá alakul, ez pedig káros a méhekre.
Tudnunk kell még azt, hogy egyszeri kénezésre mennyi ként égessünk el? Egyes szakértők állítása szerint egy köbméter nagyságú
szekrényben 200 gr, azaz 20 dkg ként kell elégetni. E g y nagyobbfajta szekrény űrtartalma körülbelül 1 köbméter, amelyben legalább 7 lapozó, v a g y BoCzonádi-fekvőkaptár lépkészlete
fér bele. Ha azt látjuk, hogy a kéndioxid fehér
füstfelhő alakjában távozik a repedéseken, azokat tapasszuk be. Kénezés után 1—2 napig
hagyjuk a lépeket a szekrényben anélkül, hogy
az ajtót kinyitnánk. Tíz nap múlva a kénezést
ismételjük meg, hogy a petékből ezalatt kikelt
kis álcákat, kukacokat is elpusztítsuk. A kéndioxid ugyanis nem árt a petéknek.

INGATLANFORGALOM
Szeged város
területén 1939 julius
29-től
augusztus 5-ig a következő ingatlanok cseréltek
gazdát:
Vitéz Papp Orbán eladta Gáspár Sándor és
nejének az Alsónyomás dűlőben lévő 300 n. öl
földjét a Szondy-utca 22 számú házzal 1250 pengőért.
Fürtön Máté és társai eladták Zöldi Ernőnek
a Ballagitó dűlőben lévő 30 n. öl földjüket 0.13
K kat. tjövedelemmel 51' pengőért.
Tóth István és neje eladták
vitéz Kerényi
Géza és nejének a Csonka-utca 5 számú házukat
187 n. öles telekkel 5000 pengőért.
Csányi József eladta Kónya Ferenc és nejé.
nek a Balástya dűlőben lévő 14 hold 106 n. öl
földjét 56.15 K kat. tjövedelemmel 10500 pengőért.
Ifjú Volford István és neje eladták
Szűcs
Adám és nejének a Röszke 957 számú házukat
250 n. öles telekkel 3500 pengőért.
Varró Antal és neje eladták ifjú Szél János
és nejének a Francialiegy dűlőben lévő 263 n. öl
földjét 3.98 Ií kat. (jövetelemmel 565 pengőért.
Kéri József eladta Hajdú Józsefnénak a Ta'ri
dűlőben lévő 860 n. öl földjét 9.15 K kat. tjövedelemmel 903 pengőért.
Császár. Antal eladta Kertész Keszég Józsefnénak a Fekéteszél dűlőben lévő 2 hold 51 n. ÖJ
.földjét 54.85 K kat. tjövedelemmel 7152.20 pengőért.
Csányi Ferencné eladta Katona Antalnak a
Bojárhalom dűlőben tevő 706 n. öl földjét 3.39 K
kat. tjövedelemmel 67070 pengőért.
Zalka Rudolf eladta Mojzes Sándornériak a Somogyi-telep 13 számú házát 3000 pengőért.
Ábrahám Ferenc cs neje eladták Baár József
és nejének a Berlini-köiut Sb. számú 119 n. öl
házhelyüket 4000 pengőért.
Katona Balázs eladta Szabó Antalnak a Lengyel dűlőben lévő 151 ti. öl
földjét 4 80 K kát.
tjövedelemmel 250 pengőért.
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Részletes leírásokat Budapest, VII,
Dob-utca 27. IV. 5. Székely János.

Mas V a s u t a s - O U E a t o r ó n t á l i t é r i u s z o d á b a n
EtSmeccset a két együttes második garnitúrája játszik
(A Délmagyarország
munkatársától.) B!ár
kedden már a második forduló keretében szerepelt a Vasutas I. B)-osztályu
vizipőlőcsapata,
vasárnap mégis az első fordulóhoz tartozó mécsesét játszik a torontálitéri uszodában. Ellenfele
a kitűnő OUE (Orosháza). Ezen a meccsen dől
el ugyanis, hogy melyik együttes kerül a vizipólóhajnokság első Fordulójának az élére:
a
Vasutas, vagy az OUE? Annak ellenére, hogy a
Vasutas gyengébb, mint tavaly volt, tartjuk anynyira jobbnak, hogy nemcsak most, de minden

K

P W
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alkalommal is le tudja győzni riválisát. Abban
az esejben, ha a szegedi csapat legyőzi az orosháziakat, végleges elsőséget
aligha lehet tőle
már elvenni még akkor sem, ha majd Orosházán esetleg meglepetés éri, mert az OUE vereséget szenvedett a KAC-tól.
A nagy érdeklődéssel várt találkozó 17 órakor kezdődik a torontálitéri uszodáiban. Ezt megelőzően a Vasutas II.—OUE II- méri össze erejét a II. osztályú bajnoki küzdelmek keretében.

rádió, gramofon, varrógép o cső árban, részletre is.
Alkatrészek, nagy javítóműhely, írógép javítás

D é r y G é p á r u h á z K l s s u.

A 45 pengős Né p r ű d i g előjegyezhető

Mecslf emeleti:
S z M - U l E m országos Hiúsági fufballDainohságérl
\ szegedi eyyttíies az FTC-f legyőző tizeneggyel áll hl a llia (eltérek ellen
(A Délmagyarország munkatársától.) Amikor
ismételten sajnálattal jelentjük, hogy a SzAK—
UTE országos ifjúsági futballbajnoki döntőt nem
Szegeden, hanem Kecskeméten rendezik meg ma,
vasárnap, tehát semleges pályán, ugyanekkor bizalommal bocsátjuk útjára a piros-fekete együttest. Ezen a meccsen
az ország két legjobb ifjúsági futball,
csapata áll ki a küzdelemre
és Ha valaki tisztában van a futballsporttal minden vonatkozásban, tudja, milyen nagy
súlyt
kell helyezni az utánpótlás nevelésére. Ha nem
lenne fontosabb mindennél az ifjúságiak nevelése, akkor már eleve le kellene mondani arról,
hogy a mai sztárok megfelelő helyetteseit megtaláljuk.
Meg kell végre értenie mindenkinek, aki egy
kicsit is szereti a sportot, hogy nem „cirkuszt"
akar a néző elé vinni, nemes értelemben
vett
sportot és a kicsi éppenugy sportol, mint a nagy
és sokszor a fiatalok küzdelme
élvezetesebb,
mint az idősebbekké, mert a fiatalok
minden
esetben szivüket, lelkesedésüket is beviszik a játékba.

vidéki urtkiziisséi
kedvenc hotelje az

""
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BUDAPEST, III. ZSIGMOND UCCA 38-40
Telefonok: 151-735, 151-738. 157-299.
Szemben a világhírű Lukácsfürdővel és Császárfürdővel, a Rózsadomb alján. — Teljes
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés. — A
Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra. A szálloda teljesen újjá alakítva, u j
vezetés alatt álL
ELSŐRANGÚ CAFÉ RESTAURANT,
GÁRI ARAK.
Qteső szobák pensióval, vagy anélkül.

POLHosz-

Biztosra vesszük, hogy azok, akiknek vasárnap alkalmuk lesz végignézni
Kecskeméten a
SzAK—UTE országos ifjúsági döntőt, ha
még
nem láttak futballt, hivei lesznek ennek a sportágnak, a többiek pedig ujabb lelkesedéssel folytatják szurkolásaikat a magyar futball fölvirágoztatása érdekében.
A szegedi együttes nem változtat
legutóbbi
összeállításán és igy áll ki a meccsre: Góré—
Tóth II., Széli-Gulyás, Horváth, V á g i - Kis IV.,
Mahala, Énekes, Rácz, Lakó.
Szeged sporttársadalma boldog volna ha a
bajnokságot a piros-feketék megszereznék, de
nem veszi rossznéven a SzAK-tól azt sem, ha
vereséget szenved, mert tisztában van azzal, a
siker erdekében mindent elkövet. Legföljebb nem
sikerül . * .

Vifőz OrdirTwMFC-bcn?
(A Délmagyar ország munkatársától.)
Amióta
vitéz ördöggel szerződést bontott a Szeged, azóta különböző hirek kerültek forgalomba a játékos elhelyezkedési terveiről. E g y évig mást
sem lehetett hallani. Csak azt, hogy ördög a
Móravárosba
megy, amelynek edzője volt, később szóbakerült a Vasutas is, azután egyszerre
nem beszéltek az ügyről. Most aztán azt a fel- j
tünést keltő jelentést kapuk Budapestről, hogy
vitéz ördög a fővárosban tartózkodik és ott
igyekszik elhelyezkedést találni- A jelentések
arról szólnak, hogy ördög már részt is vett a
W M F C edzésein és a csepeli csapathoz szóló
szerződése, v a g y igazolása befejezett tény.

Futball kánikulában
Amióta végetértek a bajnoki küzdelmek a 1
egyes osztályokban, azóta csak néha-néha jut
a közönség futballmérközéshez. Ila eldöntésre kerül is egy-egy meccs, azt vagy az osztályozásért játsszák le, vagypedig barátságos küzdelemben mérik össze erejüket az
együttesek. Tudni kell ugyanis, hogy a fut :
ballistáík a kánikula ellenére is
szívesen
rúgják a labdát, előzőleg azonban alaposan
kistrandolják magukat. Hogy a strand után
milyen képességeket árulnak el, arról
bölcsebb nem beszélui. KöztusJomásu ugyanis,
hogy a vezetők a játékosokat, amikor már
'megkezdődnek a küzdelmek, a legjobban a
strandolástól féltik, mert a nap, illetve a
viz mindent „kivesz" a játékosból. Ilyen körülmények között arról persze fölösleges is
beszélni, hogy a meccsek sok kívánnivalót
hagynak hátra; a játékos lusta és nem szívesen szaladgál a labda után, bármennyire
is kedve van a fulbalozáshoz. Ezeknek a
rendkívüli meccseknek is megvan a maguk
érdekessége. Nem egy derűs jelenetben van
része a közönségnek, hiszen a nagya hőségben jóformán alig tudnak mozogni a futballisták, a faultolás, sértegetés azonban ilyenkor ínég gyakoribb. Az egyik legutóbbi mecscsen történt, hogy az egyik játékost kizárta
a játékvezető, mert a futballista olyasvalamit mondott, amiért jogosan megsértődhetett.
A futballista a fegyelmi elé került és az
„Ítélőszék" annak rendje és módja szerint
vétkesnek találta a vádlottat és a szabályokban előírtak alapján megbüntette. A játékos
védekezett; nem azt mondta, amit
terhére
rónak és nem a játékvezetőnek adresszálta a
„megtisztelő" kijelentéseket. Hiábavaló volt
minden védekezés, a büntetés alól nem lehetett kibújni. Előzője® a „bíróság" mindent
elkövetett, hogy vallomásra birja a vétkest.
— Kérem szépen — mondotta a „vádlott"
én nem a játékvezető urnák' mondtam, amit
mondtam, mert egészen másképen áll az ügy;
a játékostársamat tituláltam a terhemre rótt
kitételekkel.
— Hogy téveszthette össze a játékostársát
a játékvezetővel ?
— Az ugy volt kérem — hangzott a merész válasz —, hogy az izzadságcsöppek bclegurultaik a szemembe, nem láttam rendesen és azt hittem játékostársam áll mellettem.
A védekezés mindenesetre ötletes volt, az
Ítélet azonban jogerős maradt.

—oO<>—
x Vasutas-sportolók vasárnapja vidéken. A
Vasutas-sportolók közül vasárnap vidéken szerepelnek a kerékpárosok, akik Budapesten állnak rajthoz, az ökölvívók, akik
Debrecenben
szállnak a ringbe és a teniszezők, akik a szeghalmi országos versenyen vesznek részt.
* Éremhullás a szegedi asztali-teniszezőknél.
A? országos pirig-pongszövetség fennállásának
16-ik évfordulója alkalmából az asztali-tepiszsport felvirágoztatása terén szerzett
érdemeiért több szegedi játékost is kitünteteti Aranyérmet kapott Csányi András dr., ezüstöt £)óezi
László és Singer Sándor, bronzot Rosmann Béla.
A kitüntetéseket a szövetség megbízásából Csánvi András dr .adta át meleg szavak kíséretében.
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Felvilágosítás és jelentkezés: a Délmagyarország
8. és a Menetjegyirodábar

Kiadóhivatalában Aradi u.
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* A SzUÉ vizipólócsapata Szentesen. A SzUE
vizipólóegyüttese ma, vasárnap Szentesen vendégszerepel és ellenfele a SzTE II. csapata. A
mérkőzésnek a szegedi csapat a favoritja.
x A DLASz ügyvezetője megalakította a játékvezetői szerveket. Gyarmati Mihály, a DLASz
ügyvezetője a miniszteri biztos rendelkezésének
megfelelően megalakította a Játékvezetői Testület szerveit. Eszerint a játékvezetőküldő bizottságnak Lázy István, Martonosi József, vitéz Savanya Ferenc dr. a tagjai, jegyzője Kiss Andor.
Tntéző-egyesbiró: Juhász János dr., jegyző: Pataky Sándor, fegyelmi egyesbiró: Hévézi András
dr., jegyzője: Pisz'ár János dr. A DLASz ügyvezetője közölte az egyesületekkel, hogy a miniszteri biztos a játékvezetőkkel szemben, a klubok
által a múltban gyakorolt törlési jogot megszüntette. Ennek ellenére jogukban áll az egyesületeknek az idény kezdete előtt az egész bajnoki évre kifogással élni az igazolt, működő játékveeztőkkel szemben. A kifogást a játékvezető
ellen Írásban kell benyújtani az alszövetséghez
és abban föl kell tüntetni, hogy az egyesület miért tiltakozik valamelyik játékvezető kiküldése
ellen. A mullban erre nem volt szükség. A kifogásokat Gyarmati Mihály ügyvezető bírálja fölül, akinek döntése ellen jogorvoslatnak helye
nincs.
A játékvezetők igazolása
tekintetében
szombatig dönt a miniszteri biztos.
x Magyar-francia uszómérkőzés Párisban. A
magyar vizipólóválogatoft Hollandiából
Franciaországba Utazott, ahol ma vasárnap ismét
a franciákkal méri össze erejét.
A magyar
együttes a Horthy Kupa küzdelmekben 3:0 arányban legyőzte a franciákat, ezért ennek a mérkőzésnek revansjellege van. A vizipólómeccset a
magyar-francia 4x200 méteres gyorsuszóstaféta
találkozója vezeti be.
x Kerékpáros verseny. A Szegedi „Remény"
Kerékpáros Egyesület ma, vasárnap reggel 6
órai kezdettel 100 kilóméteres versenyt rendez a
budapesti országúton a bajnoki
küzdelmekkel
kapcsolatos készülődés keretében. A rajt a Legyes-csárda előtt lesz és ide is térnek vissza a
kerékpárosok fél 9 óra körül.
x Az E-betüsök edzése. A bajnoki szezonra
való készülődő KEAC ma, vasárnap délelőtt 10
órakor edzást tart az egyetemi stadionban. Az
edzésen a főiskolai táborban levő é s ° vidéki
futballisták nem vesznek részt.
x SzAK—Sylvánia a teniesvnriköruti sporttelepen. A SzAK, amely úgyszólván szünet nélkül
edzésben van. ipa, vasárnap 17.30 órakor barátságos mérkőzést játszik a Sylvániával a temesváriköruti sportelepen. A játékot a két együttes
tartalékcsapataiiiak a találkozása vezeti be 15.30
órakor. A Sz A K-nak ez lesz az utolsó meccse a
Munkács-csal szembeni mérkőzése előtt, mely a
jövőhéten kerül eldöntésre ugyancsak a temesváriköruti pályán.
x Szövetségi ellenőr a SzAK—DTE mérkőzésen. A Kecskeméten vasárnap
megrendezendő
SzAK—UTE országos ifjúsági bajnoki flutballdöntőre a szövetség Barcsay Jánost
delegálta
ellenőrként.
x pálinkás verseny nélkül. Budapestről jelentik: Azzal, hogy Hádát szabaddá tette a Ferencváros, Pálinkás, a volt szegedi kapus
konkurrens nélkül maradt az együttes kapusa, b á r
egyesek szerettek volna másik kalpuvédöt is
szerződtetni. A Ferencváros vezetősége ugy döntött, hogy nem szerződtet kapust, mert Zentai,
mint tartalék rendelkezésre áll szükség esetén.
x Szombaton megkezdődött az SzTK országos
jéllövőversenye. Az SzTK országos céllövőverseny a Pálfly József-vtándordijért
szombaton
megkezdődött az egyetemi stadionban. Szómba
ton csak selejtezők volak, a döntőkre ma kerül
5or. A küzdelmek már reggel megkezdődnek.

RHEIJMA,
töszvény, csuz, ischias,
g y ö g y i l t a s s a

izületi fájdalmait
Budapesten a

HUNGÁRIA FÜRDŐ
alkoholos törköly fürdőiében.
VIL, Dohány u. 44.
Orvosi felügyelet
Olcsó pausáló árak. Ellátás é s szobákról
gondoskodunk az épületben levő

C o n í l n e n i á l

szállóban.

ismertetőt küldünk.

C S E R Z Y

A nagy

B E L A :

paioc

Sj z e g e1a e n

.

(Mikszáth Kálmán szegedi ujságiróskodása)

„A helyi Naplóban Mikszáth 1\. ur, a SzeMikszáth Íróasztalához ült e s negyedóra kerke-féle francia
kitüntetésre
irányzott
múlva már átadta Enyedinek a Híradó ré- „perdü" indítvány s illetve az érről közlött
szére megirt válaszát.
cikkünk alkalmából, szemünkre veti, h o g y
— Olvasd csak, Lukács — nyújtotta f e - hajhásszuk a polémiát. N e m hajhásszuk, sőt
léje a kutyanyelveket.
örülünk, ha békességben lehetünk; d e igenM o h ó kíváncsisággal olvasta a következő is hirlapirói kötelességünknek tártjuk, minsorokat Enyedi:
den oly hiba é s ferdeség ellen fölszólalni,
„A Híradónak
amiből Szeged közönségének
morális kára
kár válig hajhászni a polémiát. Valaki alap- származhatik. Ezt tettük csupán é s n e m
talanul elhitette vele, h o g y ő abban erősebb mást. Ezenkívül M. K. urnák m é g e g y mámint egyebütt.
sik ráfogását kell visszautasítanunk. N e m
Pedig a polémiákból igen kevés haszna
érti, úgymond, h o g y a Hiradót miért boszés g y ö n y ö r ű s é g e van a közönségnek.
szantja a franciák érdemeinek
kiszinezése.
H o g y polémiát kezdhessen a Hiradó, a Mi m e g azt n e m értjük, h o g y lehet ily botegnapi számában inkább együgyünek teteti
torságot beszélni. Hanem, h a M. K. ur tudmagát, elhiteti magával is, h o g y a Rosenni akarja, h o g y cikkében mi volt, s mostam?
berg-féle indítvány a tisztelettudás elvén s fölszólalásában is mi a bosszantó, hát m e g a francziák kitüntetése végett született, mig mondjuk neki: az, h o g y ő akarja S z e g e d
ellenben Szekerke indítványa csak
légből
polgárságát a franciák iránt lelkesíteni s
kapott állítás. Holott a Rosenberg-féle inmegtanítani arra, h o g y becsületbeli kötelesdítvány — mint azt mindenki tudja — e g y e - ségét miként kell lerónia. E z ellen irányult
nesen a Szekerke indítványának kiparirozáminden fölszólalásunk; tehát csak
maradsára lett inscenirozva. S eszerint a Szeker- junk ennél é s n e csürjük-csavarjuk el a dolke tervbe vett indítványa nélkül Rosenberg got!"
indítványa teljesen elmaradt volna s e z a z
A lap e g y más helyén pedig reflektált a
ü g y talán szóba s e m jön.
Szegedi Naplóban előbb megjelent
vezérMinthogy személyekről van a szó, n e m cikkre, amelyet ugyancsak Mikszáthnak adf e s z e g e t e m tovább a dolgot, daczára, h o g y resszált név m e g i e l ö l é s e nélkül; e z volt a
nagyon jól tudom „ki" vetette el ennek a vezércikk, amelyet Mikszáth félig elkészült
„cosmopolitikus" gondolkozásnak
magvát,
álapotban felolvasott János urnák.
mely e különben lényegtelen
ügyben a
Mikszáthnak ezekre adott másnapi válaközgyűlést uralta. — D e hát iszen majd rá- sza a következő volt:
kerül a sor: fölrovom annak, akit illeti
„A Híradónak!
A legfurcsább dolog az, h o g y a „Hiradó"
kár váltig hajhászni a polémiát. Valaki
most kezd hozzászólni ehhez a kérdéshez, alaptalanul elhitette vele, h o g y 5" abban
mikor annak már v é g e , mikor azon már vál- erősebb, mint egyebütt.
toztatni nem lehet s mikor annak f e s z e g e Pedig a polémiákból igen kevés
haszna
téséből csak kellemetlenségek származhatés g y ö n y ö r ű s é g e van a közönségnek.
nak, mert az az udvariasság ténye
akart
Ma ismét a „Töprengések" cimü
cziklenni.
kemből néhány szójátékot kap ki (s u g y teszi magát, mintha n e m értené!) s a z elleni
Én hozzászólottam
e h h e z a kérdéshez
azért, h o g y azt á lapban szőnyegre hozzam, polemizál szokott modorában.
Pedig tulajdonképen ha igazán polemizáls avval a franciák iránti lelkesedést ébren
tartsam é s hozzászólottam
okkor, mikor ni akar a királyi biztosság általam fölsorolt
m é g senki, s mikor m é g valamit el lehetett mulasztásai ellenében, annak t e v é k e n y s é g é re é s működése tényeire kellene utalnia.
érni a hozzászólással.
D e fájdalom é n most a Hiradó czikkének
Elmondtam a magamét; az illetékes f ó rum nem u g y döntött, a h o g y mi szerettük megjelenése óta s e látom mit cselekedett a
volna, s ezzel v é g e , nekem többé
s e m m i királyi biztos. És a publikum s e látja.
szavam hozzá.
Hát ez aztán egészen olyan polémia, aminincs
H o g y a Hiradót bosszantja a francziák ből nemcsak h o g y a publikumnak
érdemeinek kiszinezése, azt n e m értem — , haszna é s gyönyörűsége, d e a királyi bizhanem az e n g e m n e m alterál é s meglehet a tosnak sem.
A m i e n g e m illet, fölvettem tegnap a pofrancziákat s e .
Egyébiránt utólagosan beszélni m e g a lémiát a franczia dologban, d e már mikor
lapban a közgyűlési dolgokat, n e m
n a g y ma (mielőtt e l v é g e z t e m volna az egyiket)
uj polémiát kezd ismét a Hiradó — arra,
virtus.
Mert, h a valaki "az idén csinálná a tava- h o g y két polémiát s esetleg holnap talán
lyi kalendáriumot, a z bizony olyan
n a g y m é g e g y harmadikat vigyek, nem vállalkotalentum lehetne, h o g y a z időjárást is pon- zom, mert az időmnek sokkal jobb hasznát
is v e h e t e m .
tosan eltalálná".
Enyedi, amikor befejezte a z olvasást, miInkább beösmerem tehát, h o g y mindazt,
előtt véleményt nyilvántihatott volna, Mik- amit a „Hiradó" megirt, u g y kellett megírszáth kérdést intézett hozzá.
nia, a h o g y megirta.
L e g y e n egyszer igaza abban a „Híradó— N e válaszoljak esetleg hurkolt formának",
h o g y soha s e m „lehet" igaz".
ban Stessernek is?
Mikszáth válasza alá n e m irta a teljes
— E g y szót s e m irj többet. Ez teljes é s
nevét, hanem „—th—n'" szignót jegyezte. .
tökéletes.
A következő napon szignóját cimnek szeMásnap azután szószerint e z a kéziratrepeltetve kapta m e g a Hiradó válaszát.
s z ö v e g jelent a Szegedi Naplóban.
fFolvt. k-öv.)
Ezen a napon a Hiradó redakciójában is
összeült a kupaktanács.
Részletesen m e g tárgyalták a Mikszáth
Kálfrtánnak
írandó
választ. Másnap azután a következő közlemény látott napvilágot a Szegedi
Hiradó kaDhafó a D É L M A G Y A R O R S Z Á G kiadóhivatalába o
hasábiain:
/J

MaHutmiuva

Vasárnap, 1939. augusztus 6 .

Amerikai citromos
készítmények

II. K. 1- Előtte és utána zsiros kenőecsel kenje be. 2. Nagyon gyorsan és eredménnyel lehet
rajta segíteni.
Nyár." gimére levél ment

arcvizelt, krémek, olajok, púderek. Szeplő elleni
tényvédő jszerek.

Reiter

öszkárné kozmetikai intézete
szemölcsök,

APROHIRDETESEK.
h
Újra kapható harisnya, hernyóseiyemerösitóssel, leheletvékony

Szeged, Dusonics-iér 11. L em. Telefon 26—02.
Arcápolás. Szépséghibák,

28
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végleges eltávolítása, Fénykezolés.
Tanítványok kiképzése.
Olcsó bérletndszer.

KOZMETIKA
Szépségápolási fsnácsoK
A bor ápolása a nő legfontosabb napi föladatainak egyike. Ugy arctisztító krémmel, olajjal,
vagy arcvizzel nemcsak a fölösleges port, piszkot, zsirt, festéket szedjük le az arcbőrről, hanem az egész parányi, elhalt kis hámrészleteket is. A cleausing-krém használata után a bőrt
ajánlatos vizzel és a megfelelő szappannal megmosni, a langyos arcmosás után pedig
hideg
vizzel bőségesen leöblíteni. Akinek nagyon száraz a bőre és a szappanos-vizes
mosakodás
nem tesz jót, az a viz helyett az arcbőrének megfelelő frissítő arcvizet használjon, amelyet vattával dörzsöljön az arcbőrre.
*

Fontos a haj helyes ápolása, amelyet naponta
jól ki kell kefélni és hetenként
olyan szerrel
mosni, amely fényessé tes^i a hajat. Ha túlságosak száraz a haj, zsiros, olajos pakkolásokkal,
ha pedig zsiros, megfelelő szárító szappannal és
szántó hujvizzel kell kezelni. A beteges fejbőrt
minél elébb rendbe kell hozatni megfelelő ápar
fájssi, mert enélkül sohasem lesz szép az arc
bőre.
*

A szépségápolásnál rendkívül fdnfos szerep
jut a körmöknek is.
A divatos lakkok nagyon
kiszárítják a körmöt, úgyhogy az majdnem mindenkinél körülrepedezík. Ezért ajánlatos esténként a körömágyat, az egész körmöt zsiros kenőccsel bekenni, amely egy bizonyos mértékig
megakadályozza a köröm repedését, a körőmkörüli bőrt pedig széppé és puhává teszi.
*

A szemöldök egyik legfontosabb része az arc
szépségének. A szemöldököt ma már nem tépik
ki annyira, mint azelőtt, hanem csak szép, arányos, szabályos ivben igazítják ki. A szemöldököt kell kefélni és a kefélés után kenőcsöt kell
fölkenni. Ez a müvelet szebb növést biztosit a
szemöldöknek és a szálakat is selymesebbé, fényesebbé teszi. Az olyan szemöldök, amely valamivel hosszabb, mint maga a szem,
rendkívül
előnyös: az arcnak ovális vonalat ad, a szemet
pedig kifejezőbbé teszi.
*

Nincsenék csodák, amelyek egyik napról a
másikra széppé varázsolják a nőt. A szépség türelemnek, fegyelmezettségnek és rendszerességnek lehet csak az eredménye és csak akkor, ha
tényleg megfelelő, gondosan kiválasztott
szépségápoló szerek állnak rendelkezésünkre.
E. ©.
KOZMETIKAI ÜZENETEK
R Jolán. A száraz arcbőrt nagyon fontos ápolni és tanácsos is, annak későbbi súlyos következményei miatt kellő időben, amikor még csak
érezni lehet a bőr szárazságát, de nyomait még
látni nem. Mindent meg kell tenni
a hiányzó
faggyú pótlásának érdekében.
Előfizető.
Helytelenül végzik, mert kellő
szakértelemmel végezve, semmi fájdalmat éreznie nem szabadJanó egtaJan. A Zsiros arcbőrt
fehérítő kenőccsel pem fogja tudni helyrehozni. Az ilyen
arcbőrt megfelelő módszerekkel és
szerekkel
Zsírtalanítani szükséges.
b'zeplőjg. T. A kámfornak semmiféle fényvédő
hatása nincsen és az éhből a szempontból nem
jöhet számításba. 2. Házilag nem lehet előállítani.

YASÁRNAP, AUGUSZTUS 6.
BUDAPEST L
8: Szózat Utána hanglemezek. 8.45: Hirek.
9: Görögkatolikus magyar istentisztelet. 10; Református istentisztelet 10.55: A szegedi ellenforradalmárok nagygyűlése a Kormányzó Ur
Ölöméltóságának és Hitvesének magas jelenlétében a szegedi Széchenyi-téren. 12: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1A10: A volt
szegedi ellenforradalmárok- díszmemete Magyarország Föméltóságu Kormányzója előtt a szegedi
Klauzál-téren. 12.45: Operaházi zenekar. 13.50;
Egészségügyi Kalendárium. 14;
Hanglemezek.
15: A földmivelésttgyi minisztérium rádióelőadássorozata. 15.45: A Budai Mandoün Zenekar műsora. 16.80: öregek és fiatalok. Előadás. 17: Hírek szlovák és magyar-orosz
nyelven. 17.10: A
rádió szalonzenekara, 17.40: A segesvári csata.
18.10: Magyar nóták cigányzenekari kísérettel. 19
óra 15: Hirek. 19.25: Katonazene. 20: Sporteredmények. 20.45; A világ cserkészleányainak bucsn tábortüze. 21.20: Hanglemezek. 21.40: Hirek,
időjárásjelentés, sporteredmények, hirek szlovák
és magyar-orosz nyelven, 22.05: Magyar vonósnégyes. 23: Cigányzene.

apróhibás

Gombház
Csekonics-utca 3.

Kisebb bútorozott szoba, fürdőszoba használattal azonnal
kiadóMegtekinthető délután:
3—5-ig.
Zerge u. 25
szám, I. em. 3 ajtó.
Bútorozott szoba teljes ellátással kiadó —
Dáni utca 4.
Elegáns
GARZON LAKÁS
bútorozva a város szí
vében kiadó. Arany J.
u. 5, félemelet 1 szám.
Újszegeden a hid közeiéhen előszobás bútorozott szoba kiadóKállay u. 13.

BUDAPEST IL
11: Egyházi ének és szentbeszéd a Szent Domonkos-rendi templomból. 15.05: Pannónia Dalkör. 17.45; A rádió szalonzenekara. 19.30: A századforduló ízlése. Előadás. 20: Hirek, lóverseny,eredmények, hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. 20.20: MAriapócs, a magyar-oroszok bucsyp
járófaelye. Felolvasás. 20.50: Cigányzenei 21,85:
Idöjárásjelentés.
KASSA
10: G'örőgkatolikus magyar egyházi énekek és
szentbeszéd. 11.20: Hírek- 1} 40: Szent
István.
Előadás. 12: Hanglemezek.

jzIfeltiel/Mo
Kárász u. 8. $Iatt
5 SZOBÁS
belső terraszos medern
lakás kiadó azonnalra
is.

HÉTFŐ, AUGUSZTUS 7.

3 szobás komfortos I.
emeleti lakás
Pusztaszeri utca 9a, magánházban november
hó
1-ré kiadó.

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon:
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli harangszó, idöjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Időjelzés, időjárásjelentés. 14.30: Hirek, étrend, élelmiszerárak, 16.45: Időjelzés, idő járásjelentés.
BUDAPEST f.
12.10: Cigányzene. 13.30: Szalonzenekar. 16.15;
A rádió diákfélórája. 17: Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. 17.10: Messze, messze Csikorszagban. Útirajz. 17.30: Táncdalok és filmdalok
hanglemezről. 18.30: A sarki fény. Előadás. 18.44:
Ének zongorakísérettel. 19.15: Hirek. 19.25: Szalonötös. 21.05: Szimfonikus hangverseny Luzernbői. Közvetítés a luzerni zenei hetek piüsorából.
23.20: Cigányzene.
BÜDAPEST II.
19.30; Mezítlábas nábobok. Előadás. 29: Hirek
magyar, szlovák és magyar-orosz nyelven. 20.20:
Szalonötös. 31; Ahol éjjel süt a nap. Előadás, 21
óra 30: Tánelemezek. 22: Idöjárásjelentés.
KASSA
11.05: Milyenek a mai repülőgépek. Előadás.
1115: Hanglemezek. 11.40: Ilirek magyar és s?levák ityelven.
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kiadóhivatijJíban.hOpuvI f e r e s t i e g é s e h b e n es
t r s f i h o h b a n kaphatók

3 szobás modern lakás
nov l-re kiadó. Vásárhelyi sugárut 13.
3 szobás I. emeleti uri
ípkás Újszegeden novemberre ki^dó.
Iiorondj u. 5.

Bérbeadó üzlethelyiség
lakrésszel azonnal
is
Maros u. 16.
Uj magánházban 2 szoba és
mellékhelyiségekből álló lakás —
szept. 1-ére kiadó. Szillén sugárut 38b.
Szoba, konyhás tiszta,
száraz lakást keresek
azonnalra. Kéttagú csa
Iád jeligére.
Szoba, konyhás,
előszobás lakást keresek
szeptember l-re. Biztos
fizető jeligére.
üzlethelyiség a város
legforgalmasabb
helyén november l-re kiadó- Tud. u. o. dr. Rósa ügyvédnél, Mikszáth
K. u. 4.
Egy üzlethelyiség lakással kiadó. Rigó utca^
Különálló épületben —
nagy szoba, konyha. —
Azonkivpl utcai szoba,
konyha mellékhelyiségekkel biztos fizetésű
egyéneknek szeptember
l-re kiadé. Alföldi utca 57.
Kitűnő kahbap

főúri

kiáilitásu

tartott

tisza-

parti LAKÁS: 5 szoba,
halos. részben vagy —j
egészben azonnal
át
adó. Cim a kiadóban.

Lakgs: szoba, konyha,
kamra kiadó. Nagy ese
rép kályha eladó. —
Gyöngytyúk u. 12.
LAKÁSOKAT
keresek ügyfeleim részére, minden nagyság-'
bari azonnalra és
novemberre.
Lakásügynökség, Dugonics tér
Telefon 25-47.
'

" -

i

Emeleti 2 szobás komfortos lakás november
l-re kiadó. Lediner tér
9 szám.
Háromszobás komfortos lakás november elsejére kiadó. Berzsenyi
utca la.
Forgalmas helyen levő
kis fűszer üzlet eladó,
Tud. Vajda,
Kossutbt
Lajos sugárut 109.
Minden
kényelemmel
felszerelt 4 szobás lakás Petőfi Sándor sugárut 41a.
november,
l-re kipdö.

OTTHONI MUNKA
viszonytag csekélv befektetéssel havi 120 K
kereseti tehetőség bár.
kinek. Állandó foglalkoztatás garantálva. —•
Anyagot szállítjuk, késs
árut atvfssziik. Kérjen
prospektust.
Phoenij:
Körkötőüzem Kft. Budapest, VIII., "Kisfaludy-köz 3^-5. sz. (Vá-»
laszbéiyeg).

Kárpitos
munkára van s z ü k s é g e ?
Forduljon bizalommal
hozzám!

szabsz
nandor
Ofoszlán-u. 8.

Ügyes tanuló" leányok
'felvétetnek. Bahinecz
riöi divatterem, Löyv L.
u. 1.
37 éves, tí középiskolát!
végzett
őskeresztény,
miuikaibirió, nyugdíjas,
szerény dÍjazással bár
milyen
elfoglallságu
állást keres. Megkereséseket a kiadóhivatal
Minden munlkát jeligére továbbit.
Perzsaszön yegkészités,
szőnyegjavitás
szakszerű vezetés melleit

Gabor-szdnyegszövij

Nemestakícs u. 30.

Tel. 20 36

TANONCOT KERESEK
fizetéssel viléz Gábor
József, Kállay Albertutca 2.
Tanoncot és kézinrunkást
felveszek.
—•
Scfovartz szabó.
Kárász u. 6, emelet.
Perzsaszőnyeg javítási
parkett súrolást és vasalást vállalok..
Padnyoszky Ferencné, Párisi körút 36, földszint
lő600 pengő
óvadékkal
házfelügyelői, gondnoki
álá?t vállalnék
Mégitishaté iparos jeligére.
Perjsasfőnyeg
készítés eredeti minták «->
Után, mijvészi javitág,
rojtozás. Fiseher A ládámé szőnyegszövőjében. Dugonics utca l t
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Ha aihaiai oaiei akar

családi kertes házakban, jövedelmező
bérházakban, szöllő, gyümölcsös, vagy szántó tanyásbirtokokban, ugy keresse fel Szeged legrégibb F. M.
f-ng.

lézer-né ingatlan irodáfát

(KULTÚRPALOTÁVAL SZEMBEN)
f i j családi ház 1 szoba, konyha, kerttel 2700 P .
U j családi ház 2 szoba, kouvhás kerttel 3500 P.
U j családi ház 2x1 szobás lakás, kerttel 4800 P .
U j családi ház magasföldszintcs 2x2 szobás lakással, kerttel 7000 P. Családi ház 3 szobás, fürdőszobás, nagy kerttel körúti laktanyánál 10.000 P.
Uj családi ház 3 szobás parkettás, fürdőszobás,
kerttel, bázmesterlakással 14500 P. Bérház 8 lakással jóoienetelü füszerüzlottel, kerttel, piac és
gyáraknál 15.500 P. Bérház 12 lakással 3000 P évi
jöv 16.500 P. Családi ház 1x3, 1x2 szobás lakással l'isza Lajos-körutnál 12 000 P. Uri családi
liáz 5 szojbás komfortos és 2 szobás
lakással,
kerttel Tisza Lajos-körutnál 32-000 P. Uri családi
ház 7 szobás, komfortos lakással, szép nagy kertlel, város legszebb uri részén 32.000 P. Bérház
üzletekkel, komfortos lakásokkal, nagy pincével,
belvárosi piacnál 40.000 P. Bérház kettőemeletes
komfortos lakásokkal, 5400 P évi jöv. 45.000 P.
Kétemeletes bérház komfortos lakásokkal 8600 P
évi jöv. 70:000 P. Uj adómentes bérház komfortos
lakásokkal 8500 évi jöv. 100000 P. 2 holdas mintagyümölcsös, csemegeszöllővel, villamos közelében 6500 P. 5 holdas szántó, akácos erdővel, állomásnál 2000 P. 5 holdas szöllő és gyümölcsös
tanyával, vasútnál 4500 P. 5 hold szántó Nagyfeketén Fertő dűlőben n. ölenkint 1 P 30. 12 h. szán.
tó, szöllő tanyával dorozsmai müuthoz közel 11
ezer P. 20 h. szántó, 6 h. szöllővel, vasútnál 14
ezer P. 20 holdas szántó, gyümölcsös, 4 szobás,
fürdőszobás házzal, ártézi kúttal, v á r o s alatt villamoshoz közel, alkalmi vétel, szegedi bérházért
is elcseréljük: 36 holdas szántó, szöllő tanyával,
alsótanyai müuthoz közel 26000 P. 48 h. bánáti
szántó tanyával, vasútnál 38000 P. 90 h. szántó
tanyásbirtok müutnál, vasútnál 60.000 P. 128 h.
szántó és erdő tanyásbirtok müut és vasút közelében 60.000 P. — Alkalmi vételekben
nagy választék.
M É Z E R N É F. M. ingatlanirodánál.
Horthy M. u. 2. (Kultúrpalotánál),

Keresek gyernnekszereIŐ kisasszonyt, ki a —
bézf^ rtíásban segédkezik. Idősebb jeiigére.

Nyomdásztanuló felvétetik a Szózat nyomdában, Kossuth Lajos sugárut 8.

Tanulóleány fizetéssel
Varróleány is női varrodába fölvétetik. Aradi utca 5, II. em. 10.

Könyvelő, v a g y , könyvelőnő, gyakorlattal, le
hetőleg
métrlegképes,
keresztény, szeptember
l - r e felvétetik. Leveleket Engros jeligére a
kiadóba kérek.

Házaspár
házmesteri
állást
keres.
Szives
megkeresést
Szorgalmas 3 jeligére a kiadóba
[Varróleány.
tanulóleány felvétetik. Kriener
divatterem, Vár u. 7.
Ügyes fiatal felsőruha
varróleányokat
felveszek azonnali belépésre
Jelentkezés
hétfőn. —
Dávid Pálné. B á r ó Jósika u. 21.

»nmjjau-:iu ,i i . ! . . ' • •
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HálJnga!Ia/i
ELADÓ
vagy bérbeadó
azon4 szobás összkomfortos
villa, közvetlenül
a
villamos
megállónál.
KIADÓ Széchenyi tér 3
s z a. egy udvari előszobás,
fürdőszobás
garzon lakás.
Érdeklődni lehet Széchenvitér 3 sz. házmesternél.

TANÍTÓNŐ
ZONGORA és NÉMET
TANÍTÁST
vállal. Teléfon 15-08.

Házhely 200 n. öl, köves uton eladó,
viz,
villannyal gutómegállónál. Érd. Vedres u. 4.

Tanulóleányok
felvétetnek Bajza u. 2, TI. 7.
Aíajorossyné női divatlermébe.

Betegség miatt 1 hold
300 n. öl örökbérlet beültetett gyümölcsös 776
n. öl örökösités házzal
az egész egy
tagban
minden
elfogadható
áron azonnal riadó kb.
860 gyümölcsfa, Újszeged, Tasnádi u. 6 s z ,
vámház mellett, Majortestvérek.

Keresztény
érettségizett urileány gépés
gyorsírásban
jártas,
állást keres. Kezdő jeligére a kiadóba kér értesítést
\sztalos segédet hoszszabb munkára sürgősen keresek. Schwárcz,
Bocskay u. 14.
Kifutófiu felvétetik —
Kertész bank. Feketesas u. 16.
Szabó tanonc
felvétetik Kosánvi István. —
Deák Ferenc utca 25.

Adómentes villa eladó
Újszeged, Balfasor 64.
Apácákkal szemben. —
ebédlökredenc is.
Ujszőregen egy kert,
házzal együtt eladó. —
vagy kiadó. Érdeklődni
háztulajdonosnál:
Rigó utca 8-

Z o n g o r á k , p l a n l n ö k , fcarmon l u m o k nagy választékban olcsó
áron. Kedvező részletfizetés.

Dr. Sebtih ferencné

zongora raktára
Szeged, Petőfi Sándor augárut 13.
Olcsó bérlet, csere.'
J ó magánházat vennék
3000 pengőig. Ajánlatot
özv Palkovits Mihályné tanítónő címére. Alföldi u. 57.
'Népkerlsor 13 sz. glatt
cca 100 négyszögöl telek részletfizetésre e}adó.
Magánház: 4 szoba, hal
los, kertes, közp
fűtéssel nov. t - r e kiadó.
Lakásügynökség.
Dugonics tér. Tel. 25-47.

Bentlakó mindenes főzőnő jó
bizonyitváiiynyal felvétetik bejárónő mellé. Horthy Miklós u. 7. s z Hungária
mellett, földszint, ügyvedek.
T a k a r í t ó leányt
felvesz ügyvédi iroda —
Berzsenyi u. lb. 8—9-ig
Önálló mindenes főzőnöt esetleg
azonnalra
felveszek. Szendrői, —
Vadász u. 4a.
Bejárónő szolid, lehetőleg főzni tudó, felvétetik.
Boldogasszonysugárut 35a. I.
Mindenes. főzőnőt azonnal felveszek. Szeged,
Tisza Lajos körút 46,
I. cm. 5 ajtó.

flDffj-vaa
Izzadás ellen

egy biztos szer van, a

PERPEDES

Évek éta bevált
szer
hónalj, kéz és lábizzadás ellen. Kapható a
készítőnél

Surjányi

gyógyszerésznél,
Kossuth Lajos sugárul
és nagykörút
sarok.
Olcsón adadó használt
ajtó, ablak diófa könyv
szekrény, fehér pávagalambok. Somogyi telap, II. u. 21.
Uri tolrász berendezés
eladó. Ugyanitt veszek
használt szoba és konyha bútorokat, könyv-tárakat és bélyeggyüjteményeket a
legmagasabb ndpi
áron, hi• vasra "házhoz megyek.
Balogh zsibárus, Mérei u. 6b.

Angóra nyulak
áthelyezés miatt olcsón eladók. Révai u. 5.

ROXAN

figyeljen e szóra,

ROXAN

. a legpontosabb óra,

ROXAN

egy egész életre,

ROXAN

M iilh off ernál

részletre
Széchenyi tér 9Divatos ékszerek legfinomabb kivitelben, a
legolcsóbban. —
Tört
arany, drágakő, zálogjegybeváltás
legmagasabb .áron. ,
Veszek és eladók f é r
fi és női ruhát; varróg'><et. Írógépet,
látcsöveket.
gramofont,
zálogjegyeket mindenről, Csehó, Attila u. 8.
NAPVÉDŐ SZEMÜVEG

napolaj,
szőrtelenítő,
izzadás elleni szer. hintőpor kimérve is kapható a VÉNUSZ drogériában, Mikszáth K. u.
5 Unió, Kalász érvényes.
Gyermek sport
koclsi
eladó. Kossuti
Lajossugárut 8. III. 6.
Táska,gramofon
(Homokord) és férfikerékpár olcsón eladó- Debreceni u. 10, délután
Fürdőkád eladó. Pusztaszeri utca 8. I. emelet 2, csak délelőtt.
Egy használt erős férfikerékpár eladó. Cim:
Ősz utca 33. Kovács.
Négykerekű kézikocsit
venék, csakis kifogástalan állapotban. Hauser Gyula.
Deák Ferenc utca 25.
Kézikocsi
négykerekű
olcsón eladóMegtekinthető Aradi n. 5 —
házmesternél.

Vegyészmérnökkel

CIAN0Z
SZABADI Köicsey-utca 8. sz
LakásBgynökség Tel. 25-47
ÚTLEVELEKRE
szerb, r o m á n
stb.
vízumot 2 P50 f-ért, 24
óra alatt garancia mellett megszerzem, vidékit is vállalok LÁZÁR
i j o d a : Attila u. 5.
MAGÁNNYOMOZÓ^
Kamarás
Lajos
ny.
rendőrtanácsos magánkutató irodája Dugó
nics tér 11, III. em. 18
lift. Megfigyel, infor
mái! Életmód és elő
életmegállapitás! Leszármazásra, állampol
gárságra és illetőségre
vonatkozó adatok nyomozása. Fogad délután
3 - 6 - i g . Telefon 27-88
Egv SINGER-féle billiárd soknak örömet,
a tulajjdonosnak örömön kívül
jövedelmet
jelent.
SINGER ANTAL' P S FTA

SZEGED ,
. BilÁRDGYARA
AL4MT7ÍT0TT SZ
IIMl

Kossuth Lajos s.-ut 31
IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgős esetben 10 perc
alatt készit Kozó fotó,
Mikszáth Kálmán u. 13.
3 drb gyorsfénykép 70
fillér. Felvételek este
is készülnek.
Stoppoltassa
ruháit a
„Budapesti" kézmüszövőnél. Eredeti
gyárt
beszövészek Üzlet: Há-.
gi sörkerttel szemben.
Lakásfertötlenitc Vállalat

C I Á N

irodája, Somogyi utca 10 sz
Tel. 31-77
Intellijgens iparos
és
kereskedő tőkével rendelkező ötven éven felüli női társat keres. —
mindennapi élelmiszerelőállitéláhozi Választ
Házasság
lehetséges
jeligére kérem.
Gyorsírást, gépírást a
Major
gyorsirótskolában tanuljon.
Szeged.
Arany János u. 7. Üzlethelyiség
Belvárosi
kézámunlkaüzlet elköltözés
miatt
.azonnal átadó.. Jelige:
Kézimunkaüzlet

Egv rádió eladó.
Újszeged. Tusnádi u. 13.
Egy uj. féderes
gyümölcsszállitó kocsi eladó Csongrádi sugárut
1 szám.

Építkezők figyelmébe!
Főúri ebédlő, szalon és
Vízmérőórák
előnyös
háló,
perzsaszőnyegek | árban jókarban eladók
márkás festmények, — | Szeged Báró .Jósika u.
pehelypaplanok. tolipár 1 34 sz alatt' Huszárnál
nák, divánvpári.ák. nőt
fehérnemüek,
nippek,
Egy
jókarban
lévő
ezüstök és bronzcsillámély. sötétkék gyééinek
rok, kerti székek
és
kocsit vennék. Cim a
asztal eladók. Budapeskiadóban.
ti felöltőáruház, KlauJégszekrény
kétajtós,
zál tér 7.
egészen u j állapotban
Eladó 2+1 hálózati —
eladó. Tisza Lajos körrádió.Francia u. 28
űt 55.. édényüzlet.
Tamássy. Érd. d. u. 4töl.
Villanymotor egyfázisú
féllóerős eladó a Szózat nyomdában.
Kossuth Lajos suaárut 3-

V a s á r n a p , 1 9 5 9 . a u g u s z t u s Q.
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Főzni tudó

intelligens

leány idősebb
pár támaszául

házasmerne.

ÁDÁM „KÉZIMUNKAHÁZ" uj helyisége —
Polgár utca 5, az udvarban. Olcsó előrajzolások. himzések.

KEHYiRE

Ízesebb lesz és nem
nyulósodik meg, ha a
sütéshez
speciális
a
komlós készítményt a
KOMPÁRT, használja.
Viszonteladóknak
árengedmény. Kapható:

Farkas Károiy

Szeged, Pál utca 6.
Br. Urbán "Péter k. ptizedes elvesztette szabadságos levelét, pénz
110—160 P, névjegyek,
szemüveg recept
küldendő- Blaskovich Fátérné.
Nagykirályhegyes, u. p. Gsanádpa^
Iota..
10 napos autó kiránduláshoz Felvidékre két
útitársát keresek. Kisbogár, Párisi körút 43
Jóforgalmu trafik betegség miatt
igényjogosultnak Belvárosban
átadó. Készpénzért jeligén kiadóba.
22" éves keresztény, —
szép barna leány meg.
ismerkedne Máv. vasutassal vagy postással
Nyugdijképes jeligérc.
Házasság céljából fneg
ismerkedne intelligens
jómódú, özvegy
intelligens úriemberrel. Intelligens jeligére.
A tanév idejére
jobb
család vállalna 2 kisdiákot vagy leányi lelkiismeretes
gondozás
mellett. A gyerekeket
a tanításban
elősegítem. Megkeresését —•
Dóm-tér jeligére.
Egyedülálló úriasszony
belvárosi 2 szobás lakását megosztaná dolgozó úrhölggyel. Szept
1 jelige.
Üzlettársat keresek. —
Nem anyagiak
miatti
hanem, mint segítőtársul a korom előrehaladottsága miatt.
Biztosíték 5000—10.000 pengőig. melyre garanciát
adok. Jelige: Legjobban bevezetett
magányos kereskedő.
KÁRPITOSMUNKÁT"
legolcsóbban és
legjobban készit
háznál
is Kristóf Lászió, Felhő
utca 19

Felelős szerkesztő:

BÁRTFAI

LÁSZLÓ

—oO°—
Felelős kiadó:

HUNYA

BENEDEK

DR

—oOo—
Szerkesztőség:

Szeged. Aradi-utca 8; telefon 23-33,
éjszaka: 10-84 — Éjszakai szerkesztőség Kálvária-utca 14
Fogadóórák: 1 1 3 0 - 1 3 óráig
Ki a d ó h i v a t a l :
Szeged. Aradi-ntra 8
telefon 13-06
Nyomatott A b l a k a G y ö r g y körforgogepén
Szeged, Kálvária-utca 14. Telefon: 10-84
Az üzemvezetésért felelős Ablaka Gvörsry

Olcsóbb

mini

a

fai

100 kgr. drb. kőszén P 3.20. Tűzhelyben és kályhában hamuvá ég Most szerezze bc a téli szükségletét Tegyen próbarendelést. BAÁR fa- é»
szénkercskedöncl. Somogyi utca 11. Ttanulóm-tér

