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Halifax:

Anglia folytatta a háborút
Az angol külügyminiszter rádióválaszában elutasította
Hitler felhivását — „Anglia tudja, hogy a küzdelemben
mindent elveszíthet, de nem adja föl a harcot és elutasítja az uj Európa tervét"

Romai telenfcs szerint a Churchill Kormány Kedden
headia lemondását
Hetvenkét óra telt el, hogy elhangzott Hitler
beszéde. Azóta a támadás frontján a helyzet nem
változott, a nemzetközi világ figyelme pedig Anglia felé fordult, nároin napig csak az angol sajió és rádió vclcmcnyc hangzott el válasz helyett,
mig a hivatalos Anglia hallgatott. Hétfőn este azután e l h a n g z o t t a z e l s ő a n g o l v á l a s z
és ezt a beszedet nem Churchill miniszterelnök,
hanem H a l i f a x lord külügyminiszter mondotta.
Halifax lord rádióbeszéde — amint az előzetes
hangulatverő közleményekből várni lehetett —
ugyancsak e l u t a s í t ó v o l t Hitler utolsó felhívásával szemben. Bár Halifax beszéde A n g l i a
h i v a t a l o s v á l a s z á t jelenti — tehát a háború folytatása, mellett döntöttek, igy pedig a
minden idők legnagyobb támadása közvetlen küszöbön áll.
Londonból olyan hirek is érkeztek, hogy Churchill külügyminiszterének rádióbeszéde után még maga is szükségesnek tartja, hogy

kedden válaszbeszédet mondjon,
Anglia tehát v i s s z a u t a s í t o t t a az ufol6Ó felhívást és a háború folytatása mellett döntött. Németország megvárta a hivatalos angol választ, de Berlinben már hétfőn megállapították,
hogy minden Angliával való tárgyalás előfeltétele
a Churehill-kormány távozása. Németország a
válaszra való várakozás napjait a támadásra
való további fölkészülés jegyében töltötte. Rómában is számoltak az angol elutasítással, hangoztatva, hogy londoni hirek szerint Churchill csak
abba n az esetben lenne hajlandó tárgyalni a békéről, ha biztosítaná az angol világbirodalom integritását és a Németország által elfoglalt országok szabadságának helyreállítását. Rómában e hírekkel kapcsolatban megjegyezték, Churchill bizonyára elfelejtette, hogy nem Németország veszítette el a háborút, — Az angol kormány válasza
után most már B e r l i n f e l e l e t e következik.

lialifax lord beszéde
London, julius 22. Halifax külügyminiszter hét- ország és különösen annak kancellárja ellen. Azfőn este az angol rádióban beszédet mondoit, zal vádol la, hogy Olaszországgal együtt hatalmáamelyben válaszolt Ilitler
kancellár
legutóbbi
ba akarja, keríteni a kontinenst, a Földközi-tenbeszédére.
,
gert és meg akarja szabni, hogyan éljenek a népek. Anglia kötelessége, hogy felvegye a harcotA többi között azt kifogásolta, hogy Ilitler
kancellár nem tett pozitív javaslatot, majd han- és minden erejéből harcoljon — mondotta.
goztatta, hogy egész Angliát a megingathatatlan— Az angol birodalom ós népei nem fogadják
bág érzése tölti cl.
el azt. az uj világot, amelyet Németország tervez.
— Az angolok tudják — mondotta —, hogy n
Az az uj rend, amelyért Anglia síkra szállt, a
küzdelemben mindent elveszthetnek, dc ugy érzik, szabad nemzetek egymás javára való együttműköhogy védelmezendő javaik minden áldozatot meg- dése. Anglia példát akar mutatni a többi népnek
érnek. Kijelentette ezután, hogy Anglia
nem •is és a jövőre gondolva, nem szabad csüggednie.
akarja a háborut és senki sem akarja, hogy a háHivatkozott az Egyesült-Államok
rokonszenború akárcsak ogv nappal is tovább tartson, mini
vére, amely nagy nép magatartásából Anglia báamennyire feltétlenül szükség van, de nem adja
torságot meríthet további küzdelméhez. Anglia és
fel a harcot mindaddig, amig saját és mások szaa tengerentúli koronatartomántyai szilárdan clbadsága biztosítva nem lesz.
lentállnak és előre mennek, látva a feladat nagyt
ságát és veszedelmeit. (MTI)
Ilalifax ezután heves támadást intézett Német-

Röma:

24 órán belül lemond a Churcbill-Kormánu

Róma, julius 22. A Tribuna a következő, Bázelen át érkezett értesülését közli:
— Az angol főváros semleges sajtókörcibeD
nyillan beszélnek arról, hogy a Churehill-kormány
lord Halifax hattyúdalának elhangzása után 24
órán belül beadja lemondását. Azt beszélik, hogy
e jelenlegi minisztériumot parlamenti manőverrel kényszeritenék lemondásra, hogy elkerüljék
ezt a látszatot, mintha a kormány bukását Hitler
legutóbbi beszéde idézte volna elő. A manőver
a következő volna:
— Kedden Sir Kingslcy Wood kincstári kancelfár óriási háborús költségvetést terjeszt az elsóbáz elé. Ebben a költségvetésben 1132 millió fontsterling hiány fedezéséről van szó. Az alsóház
megtagadná az előterjesztés megszavazását, amivel lemondásra kényszerítené a kormányt. Az uj
angol kormánynak azután módjában állna elfogadni Hitler felhivását.

Ostromállapot Gibraltárban
Madrid- j ú l i u s 23. G i b r a l t á r megerősítése
Hohamos tempóban folyik. A z angol katonai

parancsnok elrendelte, Hogy a parti
tüzérség
közelében lévő épületeket lebontsák, hogy a tüzérség munkáját
megftönnyilsék.
Szombat óta
éjjel-nappal
repülőgép kering
az erőd
fölött,
hogy az esetleges ellenséges támadásról idejében jelt adjon. A lakosság nagyrésze az
utolsó éjszakát a szabadban töltötte, mert ellenséges légitámadástól
tartott. Ugyanakkor
a katonai hatóságok elrendelték a polgári lakosság eltávolítását.
Az első ezer kiköltöztetett ember vasárnapra virradó éjszaka lépte
át a h a t á r t Madeira felé. Tegnap egy további
Csoportot Tanger felé indítottak útnak. A kiürítési (rendelet a (városban lakó indiaiakra is
vonatkozik, akik minden h o l m i j u k k a l
együtt
elhagyták Gibraltárt.

Ilóma, j ú l i u s 22. A Giornale d'Italia madridi
jelentése szerint, az utóbbi napokban a gibraltári angol helyőrséget bőven ellátták
élelmiszerekkel. lőszerrel és léa vcdelmi berendezés-

XVI. évfoiuam 103. szám
sel. Egyedül j ú l i u s 18-án 2000 . angol katonát
raktak partra Gibraltárban, akikkel a gibraltári helyőrség lészáma 10.000 főre emelkedett.

Angol veszteségen
London, j ú l i u s 22. Á tengernagyi
hivatal
közlése szerint a „Salmon"
tengeralattjáró és
a „ B r a z e n " torpedóromboló
elveszettnek
tekintendő. A Brasen akkor süllyedt el, amikor
repülőbömbáktól találva, kikötőbe
vontatták.
A Salmon tengeralattjáró volt az, amely annakidején az Északi-tengeren
megpillantotta
a hazatérő „Breinent" és az északi akciók során megrongált két német cirkálót.

Bombatámadások skOl városok
ellen
London, j ú l i u s 22. A közbiztönságügyi minisztérium jelenti:
— Hétfőn reggel ellenséges
repülőgépek
bombákat dobtak le Délkeletskócia két városára. Ugyancsak bombázták Északnyngatskó^ja
egy városát is. K o m o l y kár nem esett. Gyújtóbombákat dobtak le, a keletkezett tüzeket gyorsan elfojtották. A segédtűzoltók közül néhányan meghaltak; volt még néhány más áldozata is a bombázásnak. Az áldozatok száma
minden esetben nagyon kevés.

Olasz haditelenfés
Valahol Olaszországban,
j ú l i u s 22. Az olasz
főhadiszállás közleménye szerint nemcsak
az
Ark Royal repülőgépanyahajó ós a Hood csatahajót találták el a Földközi-tengeri csatában, de megrongálódott egy 31.000 tonnás Csatahajó, v a l a m i n t 2 cirkáló is- A z olasz légierő
tovább bombázott több északafrikai
támaszpontot, v a l a m i n t tevékenyen működött Keletafrikában. A z A s m a r a ellen intézett
angol
légitámadások nem okoztak kárt.

A voll négus Báriumban
Lisszabon^ j ú l i u s 22. A német t á v i r a t i iroda
jelenti: A Daily Telegraph és a Daihj
Mail
kairói jelentése szerint Halié Szelasszié Kartumba érkezett, hogy tevékenyen lépjen föl
Olaszországgal szemben.

Ausztrália es Deiafrika csapatokat hiild a kenyai frontra
London, j ú l i u s 22. Délafrika
kormánya katonai erőket küldött
a
Kenyában
harcoló
britt hadsereg megerősítésére.
Ausztráliából
és Ujzélandból
hasonlóan csapatok vannak útban kelctafrikai angol kikötők felé.

A nemet rádió felfüggesztette
a musorcseret Amerikával
Berlin, j ú l i u s 22. A német rádióállomások
az amerikai rádiótársaságokkal
minden müsoresere- és közvetítési kapcsolatét felfüggesztenek addig, a m í g Németország kielégítő magyarázatot nem kap, hogy m i okból szakították félbe Hitler pénteki beszédének az Egyesült-Államok részére lekötött közvetítését.

Baakon nem mond le
Osló, j ú l i u s 22. Az emigrált Haakon k i r á l y
üzenetet küldött
a
storting több t-agjáhoa.
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amelyben kijelenti, hogy nem hajlandó lemondani. Neki joga volt az országot elhagyni és
nincs olyan törvény, amely arra kényszerít-

heti© volna, Hogy a háború ideje alatt ottEon
maradjon. Üzenetében végül kijelenti, hogy
meggyőződése szerint Norvégia gazdasági életének a Németországgal való együttműködés
csak árthat.

Gafencu — moszkvai követ
B u k a r e s t ! cáfolat egu állítólagos m o s i h v a l követelésre
Bukarest, julius 22. A Stefani-iroda jelenti:
Román hivatalos körök cáfolják azt az angol
forrásból eredő hírt, amely szerint a Szovjetunió azt követelte Romániától, alakítson baloldali kormányt, fizessen hatalmas kártérítést
a besszarábiai ipartelepeken okozott károkért
és bocsássa szabadon a Romániában elitélt
kommunistákat. Időközben
jelentették, hogy
G a f e n c u volt külügyminisztert
kinevezték
moszkvai követnek és most várják a szovjet-

kormány beleegyezését a kinevezéshez.
Jól értesült bukaresti* politikai körökben
ugy tudják, hogy G a f e n c u volt külügyminisztert rövidesen moszkvai román
követté
nevezik ki. Gafencu lemondása napján hivatalos közlemény jelent meg. amely m á r akkor
közölte, hogy Gafencut
fontos
diplomáciai
küldetéssel fogják megbízni. Ugy látszik, hogy
ez most megvalósul,

A Dalfí államok klhfrdelték a szovfcfközfársaságot
Stockholm, július 22. A három balti állam: |
Litvánia, Lettország és Észtország törvényhozása vasárnap kikiáltotta a szocialista szovjetköztársaságot.
Az államelnökök formális lemondása is megtörtént, az államfői hatalmat
a miniszterelnökök vették át. 'A nemzeti lobogókat bevonták az államfők palotáján, gépesített orosz csapatok vették át az örséget.
Sürgősen összehívják* a Szovjetunió főtanácsát, amely formálisan elhatározta, hogy a
balti államokat, mint egyenrangú szövetségi
köztársaságot, fölveszik a Szovjetunió kötelékébe.
Rigából jelenti a német távirati irodg?
parlament hétfőn délután
elhatározta,
vala-

mennyi kereskedelmi és ipari
nagyvállalatát
és bankot
államosítják.
Berlin, julius 22. A német távirati iroda jelenti: A három balti állam politikai ujjárendezésével a Szovjetunióba való felvételükre irányuló
kérelmükkel kapcsolatban illetékes német oldalról hangsúlyozzák, hogy az a kérdés, hogyan alakul a viszony a balti államok és Szovjetoroszország között, kizárólag ezeknek az államoknak cs
Szovjetoroszországnak dolga, miért is itt az a felfogás uralkodik, hogy ez a kérdés semmiképpen
sem érinti a német gazdasági érdekeket. Ezenfelül gondoskodás történt arról, hogy Németországnak és ezeknek az országoknak gazdasági érdekei és ügyei az uj viszonyoknak megfelelően
alakuljanak.
f

„A magyar célok napról-napra
lobban beérnek44
Hiába Románia kétszínű politikája a „Pester Lloyd" erélyes
válasza a bukaresti rágalmazásra
Feltűnést keltő cikk jelent meg vasárnap a j juk'- mire alapítják a románok ezt a bizonyosPester Lloydban, a magyar
külügyminiszté- ságukat, azt az egyet azonban jól tudjuk, hogy
rium félhivatalos lapjában. A vezércikk azzal sem Hitler, sem Mussolini nem ajánl fel majd
garanciaszerződést Erdély védela román
politikai
taktikával
foglalkozik) Romániának
amely a tengelyhatalmak győzelme után Ro- mére.
A következő erélyes figyelmeztetéssel zámániát mint Németország és Itália
állandó
„barátját" akarja feltüntetni, ugyanakkor Ma- rul a cikk;
gyarországot válogatott rágalmakkal szeretné
„A románoknak csak azt a tanácsot tudjuk
befeketíteni. A cikk első fele pontról-pontra adni, hogy hagyjanak fel végre elhibázott takmegvilágítja Románia kétszinü
politikáját.
tikájukkal. A magyar, célok napról-napra job— A müncheni konferencia után, amely ban beérnek, a magyar akarat napról-napra
Németország, Olaszország és Magyarország keményebb és azok az erők, amelyeket Céljaink'
Céljainak és felfogásúinak azonosságát az egész szolgálatába tudunk állítani, napról-napra havilágnak megmutatta, Románia még mindig
talmasabbak lesznek. Románia ezzel szemben
nem határozta el magát, hogy felszámol versail- olyan helyzetben vau, amelyben komoly erőlesi örökségével — irja a Pester Lloyd. —
próbát nem bir ki, ha esetleg arra szánná el
Ehelyett újra meg ú j r a a rágalmazás régt magát, hogy szembeszáll Európa újjárendezcfegyveréhez nyúltak. Minden támadás abban scvcl. München után egyetlen pillanatra sem
a kijelentésben éri el tetőfokát, hogy Románia férhet kétség ahhoz, mi/yen sorsa lesz
sohasem fogja visszaadni Erdélyt! Nem tud-
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L o j o s - f c c r u t i ingatlancsere
f$özgyii!é$ elé terjeszti

, (A
Délmagyarország
munkatársától)
A'
Szent István diáktemplom akciójával kapcsolatos vezércikkünk nagy visszhangot keltett
Szeged társadalmi és egyházi köreiben. Némítsak az érdekelt iskolákhoz tartozó növeudéi e k szüleiné] s az iskolák vezetőinél, de az
egyházi és világi hatóságoknál is nagy érdeklődésre talált a diáktemplom fölépítésének
ügye. > szor»almazás ideje most. valóban elérkezett: hiszen a diáktemplom fölépítésécek
terve Immár harmadik éves és ennek ellenére
jmég mindig akadnak tényezők, akik a tem-

Ügyéi

plomépítés szükségességén gondolkoznak.
A Szent István-diáktemplom ügyében kéfdést intéztünk Pálfy György dr. kulturtanácsnokhoz- aki kijelentette, hogr a templom fölépítését igen fontosnak és szükségesnek tartja.
Pálfy György dr. érintkezésbe is lépett az
ügyben vitéz Máriaföldy Mártonnal, az egyik
érdekelt gimnázium
igazgatójávalPálfy
György djr- kulturtanácsnök közölte, hogy a
templomépítés céljaira a Tisza Lajos-körűt 11.
szám alatti telek volna a legalkalmasabb, ez a
telek azonban a pénzügyminisztérium tulajdo-

na. Már megindultak az átengedésre vonat£oz<5
tárgyalások és a pénzügyminisztérium hajlandónak mutatkozott a házastelek átengedésére,
csupán azt kötötte ki, hogy a város ugyanolyan
értékű ingatlant adjon Cserébe,
— Az ingatlancsere kérdését már a legközelebbi közgyűlés elé visszük — mondotta a kulturtanácsnök — és a református templom céljára átengedett telek mintájára a város csereingatlant bocsájt a pénzügyminisztérium
rendelkezésére. így valószínűnek látszik, hogy a
diáktemplom
építkezési előkészületei még ebben az esztendőben
megindulhatnak.
Beszélgetést folytattunk a
diáktemplom
ügyében Takdts Endre dr.-ral, aki, mint az
egyik érdekelt gimnázium hittanára, valláspedagógiai szempontbó világította meg a diáktemplom fölépítésének fontosságát:
— Ez az igazi katolikus akció! — mondotta
—, Szeged összes egyházközségei összefognak,
hogy a, diákságnak templomot építsenek. Hiszen tarthatatlan is az az állapot, hogy a diákok esőben, hóban, fagyban, sárban félórahoszszat ácsorogjanak a templom előtt, amíg be.
juthatnak. És amikor végre bejutnak, állva, valahol hátul, vagy eldugott zugokban hallgatják végig a szentmisét. Pedagógiai szempontbó ez rendkívül hátrányos, a gyermekek nem
tudják követni a szentmise aktusait
és így
nem vesznek részt tulajdonképpen a szentmisén. Ml, hittanárok, arra szeretnénk nevelni az
ifjúságot, hogy egész lelkével, aktív módon
vegyen részt az istentiszteleten s a minél gyakoribb áldozáshoz szoktassuk őket, de ez csak
úgy lehetséges, ha a diákok nem megtűrt elemek a templomban, hanem értük is éppúgy folyik a szentmiseáldozat, mint a felnőttekért...
Ugyanilyen véleményen van Krámer Tamás pápai kamarás, esperes is, aki ugyanabban a gimnáziumban tanított hittant, ahol
most Takáts Endre dr. oktatja vallásosságra
az ifjúságot. Krámer Tamás esperes, a tanyai,
középiskolába járó ifjúság érdekében Csatlakozik a diáktemplom akcióhoz, mert lehetetlen
állapot az, hogy a diákok ne vehessenek részt
a szentmisehallgatásban azért, mert a felsővárosi tefuplöm szűknek bizonyul 1200 diák befogadására.

Bácsi Prinz Eugen-diiat ftapoff
Schmidt Henrik professzor
Bécs, julius 22. A bécsi egyetem Prinz Eugendiját, amelyet a délkeleteurópai németségre vonatkozó gazdasági, kulturális és művészi teljesítmények előmozdítására és kitüntetésére szoktak
kiosztani, az 1910. évre dr* B a s c h
Ferencnek
(Budapest), az 1941. évre pedig megosztva dr.
H u s s Bichárd tanárnak
(Debrecen) és dr,
S c h m i d t Henrik szegcdi egyetemi tanárnak
itélték oda.

Letartóztatták a dobrudzsal
bolgár kisebbség vezetött
Belgrád, július 22. A moszkvai rádió hétfőri
német híradásában a következő hírt közölte?
— Mint Bukarestből jelentik, a bukaresti
bolgár követ tiltakozást jelentett be a romániai bolgár kisebbséggel szemben tanúsított
rossz bánásmód miatt. TA dobrüdzsai bolgár
kisebbség vezetőit néhány nappal ezelőtt letartóztatták. Dobrudzsa területén pedig oly kegyetlenül foganatosították
a
Tekvirálásokgt,
hogy a bolgár parasztok képtelenek a termést
betakarítani.

Bulgária követelései
Szófia, július 22. Filov miniszterelnök Tirnovóban beszédet mondott és a többi között
kijelentette, hogy Bulgária a béke és semlegesség politikáját
követi
Bulgáriában olyan
rend és nyugalom uralkodik, aminőt aligha lehet másutt észlelni. A miniszterelnök hozzáfűzte, Bulgária reméli, hogy követeléseit nem
háború és fegyverek útján, hanem b'ékés eszközökkel és megállapodások létesítésével
tudja
elérni.

n polgármester táviratban kért búzát
a szegedi malmok részére
Megakad a sütés a szegedi pékmühelyekben, mert kés k a falura küldeménye
(A Délmagyarország
munkatársától)
Hétfőn délben a szegedi sütőiparosok szakosztályának küldöttsége kereste föl Tóth Béla dr.
helyettes polgármestert Csehó Károly szakosztályi elnök vezetésével. A küldöttség tagjai előadták, högy

zet az, hogy a malmok nem őrölnek,
A helyzet ismertetése utáu a küldöttség azt
a kérelmet terjesztette előj

járjon cl a helyettes polgármester
illetékes helyen, hogy a Futura a
szegcdi malmoknak búzát utaljon ki
a sütőiparosok
liszt szükségletének
kielégítésére.

'c szegcdi sütőiparosoknak
elfogyott
a lisztkészletük.
Hat szegedi pék hétfőn már nem fűtötte be kemencéjét, a többieknek pedig csak éppen anynyi egységes típusú kenyér lisztjük van, hogy
fedezni tudják belőle szükségletüket.
'K továbbiakban azt adta elő a küldöttség,
h'ögy a szegedi malmokban már, napok óta
úgyszólván leállott az őrlés, de próbálkoztak a
környékbeli városok malmaiban, Makón, Hódmezővásárhelyen, Orosházán, — ott is hasonló
a helyzet, ott sem tudtak vásárolni egységes
típusú kenyérlisztet. A liszthiánynak az az oka,
hogy a malmok nem kapnak kellő időben őrölnivalót A zár, alá vett búzakészletek ugyanis
fisak a Futura útján kerülhetnek forgalomba, a
Futura útján kell a malmoknak is vásároluiok.
Minthogy pedig a Futura kiutalása a malmok
igénylésére napok óta késik, a pillanatnyi hely-

Szegeden 60 sütőiparos van, ezeknek napi lisztszükséglete 150 mázsa egységes
kenyérliszt.
Kérelmüket azzal egészítették ki, hogy amenyuyiben nem sikerüluo kieszközölni a megfelelő
mennyiségű liszt kiutalását, kérje a polgár,
mester; illetékes hely hozzájárulását, hogy engedjék meg a pékeknek 0-ás lisztkészletük földolgozását.

Tóth Béla dr. helyettes polgármester telefon útján nyomban érintkezésbe lépett a szegedi malmokkal és miután meggyőződött róla,
hogy a helyzet így áll, táviratot intézett a földművelésügyi miniszterhez és kérte a szegedi
malmoknak örölnivaló búzához
juttatását.
A helyettes polgármester közbenjárásának
eredményét érdeklődéssel várják a szegedi sütőiparosok.

A képviselőház itélöbizottsága

kimondotta Hubay és Vágó
összeférhetetlenségét

és megfosztotta őket mandátumuktól
Déli fél 12-től este fél 8-ig tárgyalt a zsűri, a szavazás
eredménye: 11:1
Budapest, júliüs 22. Az ismeretes Hubay—
Vágó-féle nemzetiségi javaslat miatt tett összeférhetetlenségi bejelentést hétfőn tárgyalta
a Ház, majd a kisorsolt zsűri. Délelőtt fél 11
órakor zsúfolt padsorok előtt nyitotta meg az
ülést Tasnády-Nagy András elnök. A zsűri
ítélő tagjaiul Korláth Endrét, Malasits Gézát,
Fr.icke Valért, Kossuth Pált, Quirin Leót,
Horváth Istvánt, Tildy Zoltánt,
Szentiványi
•Józsefet, Buttlcr, Elemér bárót, Szakáts Pált,
Matolcsy Mátyást, Csizmadia Andrást, Petró
Kálmánt és Egry Zoltánt sorsolták ki. Szakáts Pál és Matol&sy Mátyás nem yolt jelen az
ülésen. A 12 tagú zsűri három póttagja, Kövér
János, Bajor, Miklós és Baky László lett. Ezután a bizottság tagjai és póttagjai az ülésterem közepére vonultak és letették az esküt,
majd elhagyták az üléstermet és azonnal megkezdték a tanácskozást. Az elnök indítványára
a Ház tudömásulvette, hogy a legközelebbi
ülés kedden délelőtt lesz.
Az itélöbizoHság
a í I. számú bizottsági ülésteremben nagy érdeklődés mellett kezdte meg tárgyalását.. Á bizottság ülését Egfy Zoltán korelnök nyitotta
meg, majd titkos szavazással az ítélőbizottság
elnökévé Pctró Kálmánt
választották meg,
jegyző Fricke Valér lett.

Deivdrosí mozi
,„

Fricke Valér ismertette a képviselőház június 11-i ülésének naplóját, amely szerint a
képviselőház elnöke megállapította a Hubay
Kálmán és Vágó P á l nyilasképviselők által
benyújtott törvényjavaslatról, hogy az ország
államiságát alapjaiban rendítené meg és indítványozta, a javaslatot a képviselőház ne tárgyalja. Fölolvasta ezután a miniszterelnöknek
a képviselőházban elmondott beszédét, amelyben összeférhetetlenségi indítványt terjesztett
a Ház elé.
Nagy figyelem közben ismertette az össze
férhetetlenségi ügyek tényállását Benkő Géza
előadó. Bejelentette, hogy Vágó P á l
Milotay
Istvánt, Hubay K á l m á n Angyal Pált ós Magyar y Zoltán egyetemi tanárokat jelentette be
szakértőként. Megemlítette az előadó, hogy a

Ali a bál

m

«

javaslat állandóan délszláv, nemzetiségről beszél, nálunk azönban ilyen nemzetiség nincsen;
vannak szerbek, horvátok, bunyerácok és takácok, de délszlávok nincsenek. Utalt a n á z elnökének arra a kijelentésére, hogy
a javaslat a magyar államiságét alapjaiban támadja meg.
Megállapította az előadó, hogy a javaslat a
magyar nemzetet szét akarja, darabolni.
Az előadói előterjesztés háromnegyed -órahosszat tartott. Egynegyed 2 órakor
Hubay
Kálmán terjesztette elő védekezését, amelyet
fölolvasott.
Hubay Kálmán többek között azt hangoztatta, hogy a miniszterelnök bejelentéséből hiányzik a jogi alap, mert a házszabályok szerint
kétségtelenül meg kell állapítani, hogy a magyar hazához és magyar nemzethez való köteles hűség elleni vétség fönnforog-e.
Ezután azt mondotta, hogy a javaslat a magyar történelmi hagyományok nemes értelember' vett továbbfejlesztését és ezen történelmi
Magyarország ügyeinek szolgálatát célozta.
Délután 3 órakor^

,

amik'of! Hubay K á l m á n már egy és báromnegyed órája felolvasta védekező memorandumát, Petró K á l m á n elnök felfüggesztette a
tárgyalást. Az ebédszünet egy órahosszat tartott, négy órakor Hubay K á l m á n
folytatta
védekezését Azt hangoztatta, hogy a javaslat
nem ellenkezik a magyar alkotmánnyal és erőszakosan magyaráznak bele ilyen tendenciákat.
Törvényjavaslatuk 11. paragrafusa, amely a
népcsoportok
anyakönyveinek
felállításáról
szól, nem akadályozza meg a további asszimilációt. Legalább is nem a belső lélekből fakadó
asszimilációt, de megakadályozza az úgynevezett látszatasszimilációt Hiszi, hogy jogi és
morális alapon sikerül megcáfolni a v á d a t —
mondotta, — mintha a haza és a nemzet iránti
köteles hűség ellen vétett volna. H a sikerül a
meggyőzés, akkor boldog, ha nem, akkor, foszszák meg mandátumától.
Hubay közel két és félórás beszéde után
Vágó P á l hangoztatta, hogy veszedelmes precedenst jelent az ellenük irányuló eljárás, majd
azzal folytatta, hogy a törvényjavaslattal a
haza érdekét kívánta szolgáiul. Idézett Makkai
János kényvéből, amely szerint az 1919-i béke*
rendszer nem oldotta meg a nemzetiségi kérdést és ezért rossz béke volt és hivatkozott
Apponyi Albertre, aki a háború után különböző jogok megadását sürgette a nemzetiségek
számára.
Vágó P á l beszéde közben öt órakor megjelent a bizottsági teremben Teleki P á l gróf miniszterelnök Zsindely Ferenc államtitkár kíséretében.

A miniszterelnök beszéde
Vágó Pál egy órahosszat adta elő védeke- kat a képviselőházban szóvátegye, ezekpek új
zését. Utána
I
törvényes szabályozását kívánja. EzZfcl egyTeleki Pál gróf
szersmind válaszoltam arra a kérdésre, hogy
országgyűlési képviselő beszélt, mint aki az szabad-e másnak, mint a kormánynak a nemösszeférhetetlenségi bejelentést a két képviselő zetiségi kérdéssel foglalkoznia.
— Hubay képviselő úr védekezésében igyeellen megtette. A miniszterelnök beszéde közel
ötnegyedórahosszat - tartott és abban fenntar- kezett úgy az 1914/K-as világháború előtti,
mint a világháború utáni idők államférfiaira,
totta összeférhetetlenségi bejelenlését.
történészeire, tudósaira ós közíróira hivatkoz— A MUP-ben a nemzetiségi kérdésről mondott beszédemben kijelentettem, nem diffikul- ni. Itt van például Kossuth föderációs gondotálom egyetlen képviselőnek a jogát sem, hogy
a nerneztiségi kérdéssel összefüggő problémá-
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lata. Kossuth elgondolásai nem fedték kortársainak és a nemzetnek felfogását. A
dunai
konföderáció terve — mondja Szekfű Gyula —
Kossuth bizalmasának, H e l f y I g n á c n a k indiszkréciója folytán 1862-ben a m a g y a r közönségnek tudomására j u t v á n , országos
felháborodást
keltett Kossuthtal szemben, aki egyet-mást tett
a nemzetért. De no felejtsük, hogy
Kossuth
nemcsak emigráns, hanem liberális is volt. A
nemzetiségi
jogokat éppen liberális
yolta
hangsúlyoztatta vele. A m i k ö r a liberális korszak államférfiai külön német, r o m á n , rutén
stb. népajkúnkról, m a j d nemzetekről beszélnek
és ezek számára jogok biztosítását követelik,
sohasem gondolnak arra, hogy a nemzetiségeket zárt testületként fogják fel, m i n t ahogyan
a Hubay—Vágó-féle javaslat-

— Eötvösre. Appönyira,
Deákra és másokra
flsaJc az hivatkozzék — folytatta Teleki — aki
egész világnézetüket,
fölfogásukat
vállalja.
'Ami végül a h á b o r ú u t á n i időszakot és az elszakított véreinket és jogaikért való küzdelmet
illeti, ismét lényeges különbség áll fönn. A mi
nemzetiségeink bosszú évszázadokon keresztül
éltek velünk. Nagyön kis részben találtuk itt
őseiket. A nemzetiségek nyelvüket megtartották és hosszú évszázadokon át a magyarsággal
közösségben éltek. Elszakított
véreink helyzete
egészen más. Ezek" sehova sem vándoroltak be,
hanem egyik napról a másikra otthonaikkal,
tehát apáik
és ősapáik sírjaival
helyezték
őket idegen uralom alá, amellyel semmiféle,
sem történelmi sem érzésbeli, sem életförmabeli kapcsolatuk nem volt— Méltóztassanak visszaemlékezni a chlopyi
fiad parancsra, amely „ m a g y a r néptöfzsröV
beszélt u g y a n ú g y , m i n t itt népcsaládról
beszélnek. A Héderváry-bormány nyilt ülésen bukott meg és Ferenc József őfelségének rektifikálnia kellett azt a bizonyos hadparancsot.
— összeférhetetlenségi bejelentésemben azt
is állambontónak
mondottam, bögy a javaslat
szerint a nemzetiség (Vezetője választási okm á n y á t be kell ugyan, hogy mutassa, az államfőnek azonban sehol sincs statuláva az a
joga, hogy a jóváhagyást, v a g y megerősítést
megtagadja. Súlyosan kifogásölom azt, hogy
a törvény javaslattervezet
első paragrafusa
kimondja figyan azt, hogy a népcsoport vezetője a. m a g y a r alkotmányra esküt tesz, ennek az
eskütételnek azonban ninCs jelentősége,
mert
a népösoportvezető a javaslat szerint semmiféle államhatalmi
tényezőnek nem felelős.
— H u b a y képviselő ú r a
törvényjavaslat á n a k kérdéses szakasza ellen az én kifogásom
nemösupán az. hogy a nemzetiség, v a g y népCsoport jogszabályait az állami
törvények
szintjére emeli, hanem főként az, hogy ezt a
kormányzati
és államigazgatási
ügyeknek
olyan széles területein feszi, hogy ennek következtében az országos jogalkotás körébe tartozó
ügyek igen jelentékeny része a
nemzetiségi
jogalkotás körébe tolódnék el és ezáltal az egységes magyar, törvényhozás
mintegy
atomizálódnék. Avval, a m i t H u b a y képviselő u r zöld
füzetében védekezésében az önkormányzat mivoltáról mond. nem igen érdemes vitába szállnom. Csak ennyi megjegyzést: a nyelvi jőgok
biztosításához nem kell önkormányzat, a nemzetiségi nyelveket oktató
iskolákhoz szintén
nem kell, de legkevésbbé kell hozzá közjogi
személyiség és közjogi testület. Ahhoz, högy
minden
a néppel érintkező köztisztviselő a
nép nyelvét beszélje, — m i n t ahogyan
kell,
hogy beszélje —, mindehhez nem kell önkormányzat. H a pedig az önkormányzat
mindezekre az állami és törvényhatósági
hivatalnokokra és alkalmazottakra kiterjeszti, akkor
az állam és a nemzet helyébe a népközösség és
a népközösségi terület, lép 'és a fölbomlást eredményező hélium tfmntüm 'contta omnes állapot áll elő,
Itt van még az anyakönyvezés kérdése —
mondotta ezután. Ez
a legcllcntélesebb nemzeti
sunkkal és természetünkkel,

felfogáamellett

a javaslat szerinti elgondolásban a legantiszoeiálisabb gondolat.
— A 11. paragrafus azt mondja, hogy »a népközösségi szervezet a népközösség tagjainak pontos számbavétele nélkül el sem képzelhető*. Ez
annyit jelent, hogy a népközösséget nem
az
együttérzés, hanem a kényszer, a kataszter tarthatja csak össze, benne tehát nem szabadon társulnak, hanem egy bizonyos valamikori népszámlálás alapján kényszeríttetnek bele. Ezért hirdetem én magam is régóta, hogy minden a névmagyarosításra irányuló társadalmi és még inkább
hivatalos presszió egyaránt magyartalan és oktalan eljárás, de abból, hogy ne magyarosifsunk
tűzzel-vagsal, nem következik az, hogy bilincsekkel lekössünk mindenkit és utódaikat is egy ad
libitum népszámláláskor adott bevallás mellett,
mert ez még magyartalanabb és még sokkal oktalanabb lenne.
A védekezés azt mondja, hogy ez a rendelkezés ncin akadályozza meg a lelki asszimilációt,
az egyéneket és a családokat feltétlenül megakadályozza, mert csak az egész népcsoport asszimilálhatna egyszerre.
— fin, aki ennek az országnak sorsáért a felelősség igen nagy részét hordom,

Ien és mondhatnám, majdnem frivolitáesal kezelni, amint ez ebből a nyilatkozatból kicsendül.
Malasits
Géza, Fricke Valér, Tiidy Z o l t á n
és Seentivdnyl
József intézett kérdést a panaszolt képviselőkhöz,

Petró K á l m á n elnök ezután a
tárgyalást
befejezettnek nyilvánította és elrendelte a
szavazást
A' bizottság tagjai előbb az érdemes szavazatokat helyezték cl egy szavazószekrenyben,
m a j d a megmaradt cédulákat tették bele ogy
m á s i k szavazószekrénybe- E z u t á n az elnök öszszeszámlálta a. szavazatokat.
11 bizottsági tag igennel, egy bizottsági tag nemmel válaszolt a feltett
kérdésre.
A másik szavazószekrényben elhelyezett cédillák összeszámlálása u t á n az elnök enünciálta,
tekintettel arra, hogy Hubay K á l m á n és Vágó
P á l ellen tett összeférhetetlenségi bejelentési
ügyében
«z itélöbizottság az összeférhetetlenség fennforgását mondotta ki, Hubay
Kálmán és Vágó Pál képviselői megbízatását megszűntnek kell nyilvánítani.
nemcsak elitélem, hanem mélységesen
'Az
elnök
a
szavazás
alapján felolvasta *
sajnálom, hogy ilyen dolog történhebizottság ítéletét. Közölte, hogy két. lepecsételt
tett a magyar országgyűlésben és
ilyen törvénytervezet terjesztetett elő
borítékban
helyezik el a szavazócédulákat a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.
A
jegyzőkönyv,
és amidőn Hubay képviselő ur védekezését, a
felolvasása és hitelesítése u t á n az elnök m é g
zöld füzet magyarázatait olvastam, mindaz, amit
bejelentette, hogy az itélöbizottság által h'oaz összeférhetetlenségi bejelentésemben
mondotzo't
ítéletet a képviselőház elnökének tudom'átam, csak megerősödött bennem, mert nem szasára hozza. Az ülés ezután fél 8 órakor vébad az ország legkényesebb és és legfontosabb
ügyeit olyan kevés ismerettel, olyan felelősségte- I get ért.

Tárgiralások Hódmezővásárhely - Szentes—
Csongrád bekapcsolásáról a szegedi villamos
távvezetékbe
(A Délmagyarország
munkatársától)
Múlt
vasárnapi számában foglalkozott a Déhnagyarország azzal a vásárhelyi mozgalommal, amely
azt célozza, hogy Hódmezővásárhely szakítsa
meg az idők folyamán Szegeddel kötött természetszerű gazdasági és kulturális kapcsolatait
és ehelyett észak felé orientálódva, Szentessel
szövetkezve, keresse a boldogulás és érvényesülés ú t j á t . A' mozgalom kezdeményezői szer i n t a Szegeddel való kapcsolat m i n d i g Hódmezővásárhely k á r á r a ütött ki. M i n t konkrét
javaslatot említi a mozgalmat kezdeményező
vásárhelyi újságcikk", hogy Hódmezővásárhely
közvilágítását, amely most eléggé b i á n y ő s és
rendkívül n a g y terhekkel s ú j t j a a várost és
polgárságát egyaránt, Szentessel karöltve kell
megoldani.
Szentes és Hódmezővásárfiely
közvilágításának közös alapon való megoldásáról Csakugyan folynak tárgyalások, de nem Szeged ellenére, sőt ellenkezőleg, Szeged
bekapcsolásával.
A m i n t értesülünk ugyanis, tárgyalások indultak meg abban az irányban, hogy Hódmezővásárhelyt, Szentest, és Csongrádot kapcsolják be
a szegedi villamoscentráléba,
I g a z Ugyan, hogy
az ilyen irányai kezdeményezés nem Vásárhelyről, hanem Szentesről i n d u l t ki. U g y látszik,
Szentesen tisztában v a n n a k vele, hogy a környező városokra Csak haszon származbatik a
szegedi kapcsolatokból.
A szentesi kisgyűlés foglalkozott a várősi
képviselőtestületnek
azzal a
határozatával,
amely zártkörű versenytárgyalást í f ki Szentes' v i l l a n y á r a m m a l való ellátásának biztosítására- A képviselőtestület az i p a r ü g y i minisztertől azt kérte, h'ogy engedélyezze a. villanytelep átalakítását és a mostani gázolaj gépeket
barnaszén tüzelésű gőzüzemekké
alakíthassa
át. Ezáltal jóval olcsóbbá válik az üzem fönntartása. A z i p a r ü g y i minisztei* a kérés teljesítése elöl nem zárkózott el, de utasította a váröst. hogy előzőleg kísérelje meg. nem tudná-e
táwezetékű áramszolgáltatás révén biztosítani
áramszükségletét s nem volna-e ez a megoldás
a legolcsóbb. Ilyen körülmények között a képviselőtestület elhatározta, hogy a következő há-

rom Centrálét h í v j a föl ajánlattételre. .... 1. H u n g á r i a Villamossgái Rt., Budapest; 2.
Központi Gáz- és Villamossági Rt., Szeged; 3.
Békés-Csanádi Villamossági Rt. Orosháza.
'
A kisgyűlés j ó v á h a g y t a a képviselőtestület
határozatát. Vitéz Szendfey László főispán ezzel kapcsolatban érdekes bejelentést tett. Elmondotta, hogy a minisztérium
közbenjöttével
tárgyalások
folynak, hogy Szentes
Hódmezővásárhellyel
és Csongráddal
együtt kapcsolódjék be a szegedi Centráléba, ami
a. közbeeső
községek világítását
Is lehetővé tenné. Hódmezővásárhely bizonyős anyagi természetű követelésekkel hátráltatja
a
megegyezést.

BevezetiU a petróleum
utalványt
Budapest, julius 22. A Budapesti Közlöny keddi szániában jelent meg az adóköteles petróleum
fogyasztásának szabályozása tárgyában
a minisztérium 5230—1910. számú rendelete. Az ország
gazdasági helyzete szükségessé tette, hogy világítási, főzési és üzemi célokra szolgáló adóköteles petróleum fogyasztásának csekély méretű korlátozását és ezért a rendelet bevezeti a petróleumutalvány rendszert,
A petróleumutalványokpt a községi elöljáróságok fogják az igényjogosultak rendelkezésére bocsátani. Fűtési célokra petróleum nem igényelhető. Az utalvány kiadását a fogyasztók városokban a polgármestertől igényelhetik és az igényléseg beérkezése után ott vehetik majd át az utab
ványokat.
A mezőgazdasági üzemi, léhát nem a fenti célokra szolgáló petróleum forgalmát a rendeletek
nem érintik, vagyis az úgynevezett adómentes, illetve most már kisebb kincstári részesedéssel
megterhelt petróleum fogyasztása . korlátozás alá
nem kerül.
— A természetes »Ferenc József* keserüvis
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött szék-rekedésnél és annak mindenféle káros következe
ményeiíiél; biztos, eryhc és gyorsan ható hashajtó, mely számos bciecségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát 1

Küldöttséget vezetnek Varga
miniszterhez

Újszeged csetornahálózaténak kiépítése érdekében
(A Délmagyarofszág
munkatársától)
A szegedi vízbajok egyik akut problémája az újszegcdi helyzet, amely az idei sűrűn megismétlődő esőzések következtében jelentősen súlyosbodott. Ebben a városrészben jelenleg is úgy
áll a dolog, hogy a szuterén lakásók még mindig vízben állanak. Az újszegedi víz eltüntetését csak csatornázás útján lehetne gyökeresen
megoldani. A m i n t ismeretes, az ujszegediek
többízben kérték m á r a .várostól a városrész
Csatornahálózatának kiépítését, a város azonban fedezet hiányában érdemben nem foglalkozott a kérelemmel, annak ellenére, hogy a
Főfasortól balra eső, tehát a népesebb városrész 155 háztulajdonosa közül 110 fölajánlott a
csatornázás költségeihez 42.000 pengő hozzájárulást. Tartottak ugyan az ügyben egy bizott-

sági ülést, Itt azonban Csak a zöldkeresztes
védőnőképző intézet épületének csatornázását
határozták el.
Azok a háztulajdonosok, akik a tetemes
hozzájárulási összeget fölajánlották, nem elégedtek meg ezzel a határozattal és most olyan
lépésre szánták el magukat, amelytől kérésük
teljesítését, vagy legalább is annak előbbrevitelét várják. Elhatározták, hogy népes küldöttséget vezetnek Vafga József dr. ipari és
kereskedelmi miniszterhez, Szeged Országgyűlési képviselőjéhez és megkérik, hasson oda,
hogy Újszeged Csatornázásának keresztülvitele
lehetővé váljék. A küldöttség, amely most v$n
szervezés alatt, a jövő héten utazik Budapestre.

Senki többet, harmadszor...
Oreg biciklik alkonya a juliusi, árverésen, „stafirung" 48 pengőért, lemaradt
szőnyegek és hócipők — Árverési sztár: a textilholmi és az ékszer
(A Délmagyarórszág
munkatársától)
Élénk
ísiböngás szűrődik ki a Városi Árverési Csarnok nyitott ajtaján. A zsivajon vezérszólamként keresztülcsendül a kikiáltó hangja:
— Egy gyermekkábát,
férfi pülloverek 50
pengő! Senki többetf . ..
Árverési nap volt hétfőn a csarnokban, amely
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Három zálogház árvereztetett:' a Városi Zálogház, a
Nemzeti Hitelintézet és Simon György dr. zálogháza. A lejárt zálogcédulák „anyaga" fiserélt gazdát s ezenkivül megbízásból is árvereztek el közszükségleti tárgyakat, hasznos és
kevésbbé hasznos holmikat.
Ebben a helyiségben az árverés tartama
alatt a tárgyak éltek s nem is az emberek . . •
A kikiáltó csengőjének hangjára megszólalt a
tárgyak lelke s csöndben, hangtalanul elmondta, milyen mult áll mögötte, mennyit ért egykor a. gazdájának s mennyit a zálögházi becsüsnek, vagy az árverési hiénának? Harmhiá
bicikli került például árverésre, egyik még
büszkén nyelni tudja a kilométereket, a másik
lestrapált, kiszolgált jószág, nem kell többé a
hűtlen tulajdonosnak, de nem kell a vásárló,
közönségnek sem . . .
A
harminc bicikliből
alig nyolc, kelt el, a többi visszamaradt szomorúan, szégyenkezve . . .

Vevők...
Fáradtarcú munkásemberrel találkozunk az
ajtóban- Az éppen megvásárolt kerékpárt tolja
magaelőtt, büszkén és boldogan, hogy
végre
.paripája" van, I g y nevezi a jókarban lévő
biciklit és a kérdezősködésekre elárulja, hogy
J2 pengőért vette.
A munkásember nyomában kifelé tologatnak egy varrógépet.
— Hogy örül majd neki az anyjuk . . . —
dicsekszik egy nagybajúszú bácsi és fölcsillan
a szeme, amikor kis taligára helyezve tolhatja
magaelőtt a varrógépet . . .
K é t Varrógép, egy fényképezőgép, fehéfneműek, kabátok, cipők kerültek árverésre m á r ;
a közszükségleti cikkek többnyire az ,,árverési
hiénák" kezébe jutottak. Ott ülnek az első
padban, arcukon lázas, megfeszített figyelemTöbbnyire asszonyok, „ócskás nénik*, (némelyik példaként szolgálhatott volna Dosztojevszkij jellemalakjainak megrajzolásához.
— Tizenhárom darab vegyes fehérnemű! —
harsog a kikiáltó s a 13-as szám legkevésbbé
sem riasztja vissza az első padban ülőket,
mohón kapnak a fehérneműhalmaz után. Rózsaszínű, lila és sárga női hálócuhák gmlauak

szét az árverési asztalon, lenge könnyű Holmik összegyömöszölve, beleférnek két tenyér
közé . . . Félszemű, öreg néni markolja össze
mind a 13-at. K i s szentimentálizmussal azt
hinné az embef, hogy ifjúkorára gondol, amikor ő is viselhetett volna ilyen holmikat, ha
divatos lett völna . « .
'A 13 darab fehérneműt másik" idősebb aszszony vásárolta meg 51 pengőért. A" félszemű
öreg néninek nem volt bátorsága tartani az
árat . . .
Aukciós tárgyak következnek. Férfiingkelmék', darab-szövöttárúk', maradékok" és végül
finom, fehér, pamutvásznak. A legnagyobb kereslet gyapjú- és pamutáruban Van. A vászonnemű végszámra, igen j ó áron kél el: 23 métef
sitfont 35 pengőért vásárolt egy jómegjelenésű
asszony, majd 30 méter finom ágyneműváezon
48 pengőért kelt el.

„Stafirunenak lesz..
Csínos, fiafaí, szőke leányka és feketeruhás
hölgy, — nyílván az édesanyja — jelentkeznek
a vászonért. Az anya leszámolja a pénzt és a
16 évének üdeségében sügárzó szőke kisleány
gyönyörködve nézi a fehér, írisszagú vászonvéget,
— Stafirungnak
lesz . . . — mondja az anyja halkan, de bármilyen halkan mondja, a kisleánynak elénk pír szalad az arcába . . .
Aztán ismét a kényszereladásra kerülő árverési dolgökon a sor. Használt, ócska férfiruhák, női kabátok", gyermekruhák kerülnek az
árverési asztalra és egyre-másra szól a Cüangő, a legszomorúbb tárgyak gyorsan és elég
jó áron kelnek el. E g y hosszú, szürke, kopottas férfikabát láttára fölcsendül fülünkben . a
„Bohémek" kabát-áriája s magunk előtt látjuk, amint egy szellemi inségmunkás, vagv
munkanélküli kis padlásszobájában örökre búcsút mondott ennek a „jobb napokat megért"
öreg kabátnak • . .

— A városi zálogház kényszerárverésre került tárgyai kétszeres, sőt néha háromszoros
áron kelnek el, — mondja Lapu Lajos zálogházi igazgató, aki az árverésen „elnököl". —
A szabályrendeletben benne van, hogy vigyáznunk kell a közönség érdekeire, Ugyanis a zálogcédulán megjelölt kölcsön és az árverésen
elért ár közötti differenciát a tárgyak tulajdonosa kapja meg, csupán a kamatokat és a
csarnókbért vonjuk le a külöYnbözeti összegből.
Erre a szociális szempontra ügyel az árverésen B i a c s y Béla dr. tb. tanácsnok, az iparhatóság képviseletében.
A jó árakról csakhamar meggyőződhetünk.
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Egy vörös berliner-kendő, paplanhuzat, hat
konyharuha, egy törülköző 30 pengőért kelt el
s a kölcsön, amit kiadtak rá, összesen 6 pengő
volt . . . Hogy ilyen alacsony a becslési értek,
annak tulajdonitható, hogy a városi becsüs minden zálogtárgy értékéért teljes felelősséget vállal, úgyannyira, hogy ha a becslési értéken aluJ
árverezik, akkor köteles az értéket megfizetni és
saját maga adhatja el az árut, ha tudja . . . Ilyenformán a város nem károsodik cs végeredméin
ben a zálogcédula boldogtalan tulajdonosának is
hasznot jelent akkor, amikor háromszoros áron
eladják a holmiját, amiről már régen, örökre lemondott . . .

Szőnyeg és a hócipő nem cikk . . .
Hatalmas szőnyeget hoznak, nagyon silány
áru, nem is zálogházi dolog, hanem megbízásból
adják el. 80 pengő a kikiáltási ára és senki sem
ad többet, sőt nem is akad árverező, ugy, hogy
leengedik 70 pengőre, dc ugy sem kel).
— Az ilyen, úgynevezett >olasz< szőnyeg nem
cikk — mondja Várady Lukács városi becsüs. —
Annál inkább keresik a magyar perzsát, sokszor
igen értékes példányok kerülnek árverésre.
Ami mindig kelendő, az az ékszer. A szombaton délután lefolyt ékszerárverésen igen sok gyűrű, fülbevaló, aranylánc, aranyóra és egyéb értéktárgy került eladásra. Brilliánsokat nem árvereztek, még egy hónapig előzékenységből víszszatartja a Városi Zálogház, mert igen gyakran
megesik, hogy a tulajdonos csupán elfelejtkezett a
lejárati napról és rendkívül hálás, amikor — an
árverés után egy hónappal is — az ékszert viszszakaphatja, vagy a lejáratot meghosszabbíthatja.
A téli holmik ilyenkor, kánikula idején nem
cikkek. A kabátokat azonban most veszik, mert
a textiláru drágább lett, de a hócipő ilyenkor <t
legéhesebb árverési hiénának sem kell . . .
Amikor távozunk a csarnokból, hatalmas perzsaszőnyeget árvereznek.
— 760 pengő, senki többet? — kérdezi a kikiáltó fáradt hangja. A szőnyeg-eset ugyanis reménytelen. 900 pengőt adott rá az egyik zálogház, de — kinek van ma perzsaszőnyegre 900,
vagy akár »csak« 760 pengője? Azok, akik a délutáni melegben itt összegyűltek, Valamennyien
szegény, egyszerű emberek, akik téli tartalékruházatukat, legfontosabb szükségleti cikkeiket
szerzik be az árverésen s hozzá egy kis színes
illúziót: 180 pengős kerékpárt szereztek 90 pengőért, vagy egész életre szóló staffirungot vásároltak 48 pengőért . . . S a legszebb, ami az embernek piég megmaradt, az illúzió. Még akkor is
értékes, ha árverésen vásároljuk meg.
(cs. p.J

Ezrek tüntetése
Erdélyért az Országzászló előtt
Budapest, julius 22. Vasárnap az Országzászlónál ezrek jelenlétében adta át az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága a SzEFHB nemzeti viseletben kivonult századának az elismerést jelentő
zászlóérmét. Ezalkalommal lelkes tüntetés folyt
le Erdély és a magyarság nagy külföldi barátai
mellett. Az Országzászlónál sokszáz főnyi csoportban helyezkedtek cl Erdély és a Székelyföld
elszármazottai nemzeti viseletükben. A Himnusz,
Bákóczi-induló és a Hiszekegy alatt megtörtént oa
őrség kicserélése, a székely zászló meghajolt a a
Országzászló előtt, majd az EOMB nevében J a v o r n i t z k y Jenő igy szólt a székelyekhez:
— Fájdalommal, dc reménykedéssel tekitünlf a
Hargitán túli ősi magyar nép felé nia, amidőn fokozott éberséggel virrasztunk a magyar jövő utján. Talpig munkában, kemény akarattal, bízva
saját erőnkben és nagy barátaink megértésében,
dolgozunk, hogy méltók legyünk a nagy feladatokra, melyek megszüntetik a trianoni béke szörnyű igazságtalanságait. A zászlóérme a magyar
összességért való munka jutalma, nem egyént
tüntet ki. Ezt érdemeltélek ki, melyet feltűzök'
zászlóitokra.
Ezután a sokezer főnyi tömeg szűnni nem akaró éljenei közben feltűzte .Tovimiczky Jenő a székelyek zászlójára sí magyar Szent Koronát
é*
Nagvmagyarnrszágot ábrázoló zászlóérmét, majd
a székely himnusz szavaival fejezte be beszédét:
— Ki tudja, merre, merre visz a végzet, göröngyös Uton, sötét éjjelen, vezesd mégegysze*
győzelemre néped, Csaba király e csillagősvg.
nyen.
Könnyezve állott a nagy tömeg. Majd a zenekar a Szózatot játszotta és néhány magvar-székelv
dalt adott elő, melv után a székelyek elvonultak
az Országzászló előtt.

A kistemplomtanyai rokkant
trafiikos öngyilkossága
Eredménytelenül járt Pesten, a váróteremben megírta búcsúlevelét és a gyorsvonat elé vetette magát
(A Dclnmgyarorszíig munkatársától)
Beszámolt a Dclmayg"rország arról a megdöbbentő öngyilkosságról, amely szombaton délelőtt játszódott lc a kiskumlorozsniai állomás mellett, S i m o n Ferenc 57 eves kistemplomtanyai hadirokkant traiikos a budapesti gyorsvonat ele vetette
magát, A vouat kerekei valósággal lefejezték a
szerencsétlen embert, a kerekek még magukkal
vonszolták a tejet mintegy 50 méternyire, a borzalmasan megkínzott lörzset pedig a vasúti átjárónál az úttestre dobták a kerekek. A borzalmas
öngyilkosság színhelyén percek alatt hatalmas
tömeg verődött össze, a megérkezett rendőri bizottság vezetőjének
a borzalmas öngyilkosság
szemtanúi drámai szavakkal mondották cl a történteket. A tanuk vallomásaiból kilüiit, bogy a
háborúban megrokkant Simon Ferenc a vonat
megérkezése előtt már órákkal készült az öngyilkosságra. A kora reggeli órákban már a vasúti
töltés oldalán sétált, majd amikor a budapesti
gyorsvonat feltűnt, eldobta mankóját és niielöt!
a közelben tartózkodók megakadályozhatták «oloa, a vonat elé vetette magát.
A rendőri bizottság az öngyilkosság színhelyén egy börtáskát talált, amelyben különböző
kérvények, Hadirokkantságot igazoló okmányok
voltak. Ugyanebben a táskában találtak egy gyűrött levelet i.-, amelyben Simon Ferenc kusza betűkkel elbúcsúzott hozzátartozóitól.

HIREK
— 600 látogatója volt vasárnap a városi
strandnak. A most m á r gyors i r a m b a n apadó
Tisza jóvoltából a városi
strandfürdő igazgatósága végre abba a helyzetbe került, hogy
vasárnap megnyithatta a városi strandfürdőt.
A partszegély egyrésze ugyan még m i n d i g viz
alatt áll és a fölszabadult rész meglehetősen
iszapos, süppedékes. E z azonban nem gátol (a
a slrandolókat, bogy m á r vasárnap
nagy
számban keressék föl az ujszegedi Tiszapartot.
'A megnyitás n a p j á n 600 látogatója volt a városi partfürdőnek.
— Dr. Dcbrc Péterné halála. Vasárnap este
R órakor a városi közkórház egyik különszob á j á b a n öt hónapi szenvedés u t á n meghalt dr.
. D e b r e Pétcrne, a városi közkórház igazgatófőorvosának felesége. Dr. Debre Péterné ismert
budapesti családból származott, mintegy
20
esztendővel ezelőtt került Szegedre, ahol hamarosan ismertté és általánosan becsültté tette nevét. Nemes egyéniségét általános szereiéi vetle körül, elsősorban és mindenekelőtt
családjának szentelte önzetlen éleiét,
de
a
"meleg otthonon kivül is, m i n d e n ü t t ott volt,
ahol segíteni kellett. Mintegy öllióq'appal ezelőtt súlyos betegség támadta meg, amellyel tehetetlennek bizonyult a mindent
megkísérlő
orvostudomány. Á közkórház cgvik kiilönszo •
b á j á b a n ápolták, ahol azután vasárnap esle
bekövetkezett halála. Dr. Delire Péterné holttestéi a közkórház halottnsházában ravatalozzák fel. ahol az egyházi heszentelést H e n n v
Ferenc dr. püspöki tanácsos végzi, m a j d a be szente.lés u t á n a holttestet Budapestre szállítják, ahol a családi sírboltban helyezik örök
•nyugalomra- 'Az elhunytat férjén és 18 éves
leányán kiviil számos rokon, széles baráti kör
gyászolja. Dr. Debre Péterné halála általános,
m é l v részvétet kellett Szeged valamennyi társadalmi rétegében.
— Orvosi hír. W . dr. R r e n e r Ncllv értesiti betegeit, hogy szabadságáról hazaérkezett
és rendelését uiből megkezdte Takaréktár-utca 6. szám alatt, telefon 28-11.
— A természete? »Fereno József* Kesrriíviz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenfele káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan haló hashajtó, mely 'számos betegségnél az emésztést jal^itja és az élvágyai fokozza. Kérdezze meg orvosát!

»lstcn veletek, bocsássatok meg, de nem tudtam tovább cini — irta búcsúlevelében Simon. Hiszek az Istenben, aki majd megbocsájtja az én
vétkemet, mert tudja, hogy nem cselekedhettem
másként* — fejezte he levelét az öngyilkos rok
kant trafikos. A rendőrség megállapította, hogy
Simon Ferenc, aki a világháborúban féUábát elveszítette, nemrégiben a rokkantsegelye mellett
trafikjogot kapott. A trafikot Kistemplomtanya
Horthy Miklós-utca 34. szám alatt nyitotta meg,
a trafik azonban nein ment jól, 17 pengős hadirokkantsegélycböl háromtagú családját nem tudta eltartani. Betegsége is állandóan kínozta, néha
rohamot kapott és ilyenkor öngyilkosságot akart
elkövetni. Öngyilkossági
szándékát
állandóan
hangoztatta, ugy, hogy hozzátartozói sohasem engedték magára maradni.
Csütörtökön
este Simon Ferenc elbúcsúzott
családjától cs Budapestre utazott, hogy nagyobb
rokkantsegélyt kérjen. Kérését valószínűleg elutasították, mert amikor szombaton reggel a hajnali vonattal visszajött
Szegedre, búcsúlevelét
már az állomás várótermében megírta. Ezután indult csak hazafelé, a kiskundorozsmai állomásnál megvárta a budapesti gyorsvonatot és szándékát végrehajtotta.
Simon Fcrcnc holttestét a vizsgálóbíró jelenlétében hétfőn boncolták fel a törvényszéki orvostani bonctani intézetben.
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árakor. I d ő j ó s l a t :
Mérsékelt
nyugati, északnyugati szél. Felhőátvonulások, több
helyen, tóként délnyugaton záporeső és zivatar. A
hőmérséklet lassan tovább 'emelkedik.

—
fiendbchozlák
a Kolozsvár!-teret a Mőravárosi Ifjúsági Egyesület tagjai. Jelentette
a Délmagyarország; a Móravárosi
Ifusági
egyesület elnöke, C s e r n e János dr. bejelentette T ó t h Béla dr. helyettes
polgármesternek, hogy az egyesület tagjai saját erejükből
rendezik a vizáradás alól
fölszabadult
Kolozsvári-teret. a móravárosi gyerekek játszóterét. A helyettes polgármester
köszönettel
vette tudomásul, a bejelentést, mivel a város
jelenlegi helyzetében nem tud áldozni a közterek rendbehozatalára. M i u t á n
a
helyettes
polgármester hozzájárulását adta a móravárosiak akciójához és megígérte, hogy a város
a rendbehozott térre kivileli a játszó- és tornaszereket, a móravárosi ifjak tegnap reggel
mintegy negyvenen ásókkal, kapákkal, talicskákkal vonultak ki a Kolozsvári-térre és délelőtt 10 órára rendbehozták az árvíz n y o m á n
használhatatlanná vált teret. Az utakat Föl domborították, a játszóhelyeket
planirozták,
megtisztították a szennytől és a gyermekek
testi épségére, egészségére ártalmas anyagoktól. A móravárosi ifjak lelkes áldozatkészsége
követendő példát jelent.
— A N Y A K Ö N Y V I HÍREK. Az elmúlt bétco
született 16 leány és 20 fiu: Házasságot kötöttek:
Bódi József és Bozóki Mária, Bezsenyi József és
Hegedűs Irén, Csáki József és Stika Karolina,
Budai András és Juhász Mária, Tóth Jenő és
Zombori Ilona, B. Nagy Fcrcnc és Kemenszki
Etelka, Gombkötő Péter és Antal Erzsébet. Kahlesz Zoltán és Ahraliám Ilona, Vajas József és
Sebők Jolán. dr. Téglás Jenő és Szemniári Gizella
Anna, Féterfv Imre Szilveszter és Juhász Vödrös
Anna, Pálinkás József és Kondola Erzsébe, Zércczki Géza és Papp Julianna, Keczer László és
Boruoh Magdolna. Elhaltak: ördög Sándor
55,
özv. Richter Rezsőné 57, Fodor János 74. Cscrvik'
Dezső 47, Németh József 10 hó, Bálint Ferenc 53,
Kasza István 88, özv. Juhász Istvánná 80, özv.
Halász Andrásné 73, Markó János 86. Bera Sándor 33, özv. Nagy Tivadarné 88, özv. Papp János*
né 60. Konkoly Ferenc 30, Gombos Károlv 8 éves,
özv. Kiss Gytiláné 85, Balázs Sándor 27 éves, Lázár Erzsébet 1 napos korában.

GAL FERENCNE

— Építik a debreceni fogászali klinikát.
Debrecenből jelentik: A debreceni egyetemen
folynak az u j fogászali klinika felállításának
és berendezésének m u n k á l a t a i . Ennek a klinikának az igazgatója C s i 11 é r y András, a
debreceni egyetem u j tanára. A szemészeti
klinika épületében á l l í t j á k fel a fogászati intézetet, amely az ország egyik
legmodernebb
k l i n i k á j a lesz. A felszerelést Csilléry András
tervei alapján készítették el. A z u j
klinika
szeptemberben
nyilik
meg. Arról egyelőre
nincs hir, hogy m i k o r kezdődnek meg a még
h i á n y z ó szegcdi egyetemi épületek építkezései.

Polgári Iskolai tanár Oyors- ás Oápirá
Szakiskolája szeptember hó 1-én nyilik meg. Beiratkozás hétköznaponkint 10—12 óra között Alföldiutca 3, alatt, a bölcsészetkari egyetemi épület közelében.

A deszki halálos országúti szerencsétlenség. Halálosvégü
országúti
szerencsétlenség
történt a deszki országúton. A m b r u s József
28 éves deszki földműves kerékpárjával nekihajtott egy vele szemben jövő teherautónak.
A m b r u s az árokba zuhant, az autó tulajdonosa agyrázkódással
és koponyaalapi töréssel
Dcszkre szállította, ahol a földműves
anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, meghalt. A halálos országúti autószerencsétlenség
ügyében a deszki csendőrőrs folytatta le
a
nyomozást és megállapította, hogy a szeren— Marczali Henrik m e g h a l t Budapestről jecsétlenséget az országúton
dolgozó u t k a p a r ö
lenlik: M a r c z a l i Henrik ny. egyetemi iaidézte elő. Az utkaparó ugyanis a sepresscl
nár, a kiváló történeti ró, 85. éves korában elnagy port vert fel, körülötte porfelhő keletkehunyt. Marczali Henrik 1895-ben lett a budazett, amelytől azután sem az autóvezető, senl
pesti egyetemen a magyar történelem nyilváAsbrus n e m vették észre egymást. Megállapínos rendes tanára. Egyike volt
legterméketotta a csendőrség azt is. hogy az autó vezenyebb
és
legsokoldalúbb történetíróinknak. , tője egy m a k ó i kereskedővel azonos, aki jeAlig volt a magyar történelemnek olyan kor- "| lenleg katonai szolgálatot teljesít.
szaka, amellyel ne foglalkozott volna, dc főleg |
bécsi levéltári kutatásai és a kiegyezés korá— Halálozás. Vasárnapi
számunkban megjenak alapos feldolgozása tették nevét Európalent gyászjelentésbe sajnálatos nyomdahiba csúszerte ismertté. A forradalmak u t á n Marczali
szott, amennyiben tévesen jelent meg özv. dr. LeHenrik nyugalomba vonult, a m u n k á t azon- dere r Oszkárné — özv. dr. Lrderer Rezsőné heban nem hagyta abba, egyre-másra gyűjtögetlyett. Az elhunyt néhai Lcdcrcr Dezső dr.-nalc,
te a trianoni békeszerződésre
vonatkozó le- Szeged sz. kir. város tisztiorvosának
özvegye
véllé rí adatokat, amelyeknek
feldolgozására volt.
készült. Ezt azonban magas kora és súlyos
Miillcr Fát dr. öngyilkossága. Budapestről
betegsége mcgakadlvezták. Temetéséről még
nem történt intézkedés. H a l á l a az egész maJelentik: Szombaton délután a kerepesiuti temetőgyar tudományos élet vesztesége.
ben. a Müller-család sírboltja mellett háromszor
mellbelötte magát újlaki M ü 11 e r Pál dr. föld— Kibontotta a rendőrségi fogda falát é« irog.
birtokos, a Nagybátonyi Újlaki Téglagvár tulajszökött. Budapestről jelentik: A váci rendőrség donosa, a léglakartcll elnöke. Az 53 éves férfit
delekIírjei Sződligeten elfogták L ' i s c r á n s z k i
életveszélyes állapotban vitték körházba,
ahol
József pékségedét, akit különféle büncselekn.évasárnap reggel belehalt súlyos sérüléseibe. Még
nyek miatt már régen köröztek. Liseránszkit
a
nem lehetett megállapítani az öngyilkosság hátrendőrségi fogdában helyezték rl azzal, hogy másterét: búcsúlevelet nem hagyott hátra. Arra könap beszállítják a pestvidéki ügyészség fogüázá- vetkeztetnek
hozzátartozói,
hngv
pillanatnyi
ha. A péksegéd az éjszakát azzal töltötte, hogy a
idegösszeomlás adhatta kezébe a dúsgazdag emfogda ágyát széjjelszedte és vasrészeivel kibontotbernek a revolvert. Az utóbbi időben teljese®
ta a falat. így
szomszéd házon keresztül Sike- visszavonultan élt feleségével Logody-utcán Icvö
rült az utcám kijutnia és elmenekülnie. A reggeli
lakásában. Fia jelenleg Cambridgcben tanul. Sokórákban fedezték fel a szökést, majd Sződlivet
szor hangoztatta, hogy a háború kitörése óla aghatárában, rejteti helyen megtalálták
a szöke- gódik fia sorsáért. Lehetségesnek
tartják körvényt. Tlendöri fedezettel a pestvidéki ügyészségnyezetében, hogv cz őrölte' föl Miillcr idegeit anyre szállítottáknyira, hogy a revolverhez nyúlt.

A 7<Utű> ui&állÁsó,: 395
A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: A
Tisza vízállása julius 22-én reggel 7 órakor 375,
hőmérséklete 23 fok Celsius, a levegő hőmérséklete 21 fok Celsius.

Nemzeti Hitelintézet zálogháza

újonnan átalakított iroda és raktárhelyiségeivel előzékenyen áll ügyfelei rendelkezésére és minden igényt kielégít. Keifös bejárat. Kölcsey u. 7 b. Telefon: 12—79
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Házat

építenek

valahol

a szegedi

homokon

Házat építenek valahol a nemzetköziut mentén, Szeged közelében, Szatymaz és Felsőközpont
között, az árvizsujtotta területen, öten dolgoznak
8 készülő házon, az apa, két felnőtt fia, menyecskeszámbamenö leánya, meg egy szomszéd a másik
portáról. Reggel kezdik a munkát,
legtöbbször
hajnalban. Délben pihennek egy kicsit, azután este, amikor a nap korongja már alábbra szállott a
horizonton, abbahagyják. Fájó szivvel, de abbahagyják. Másnap aztán újra kezdik. Lassan haladnak, sok minden hiányzik, nincs rá pénz. A
mezőn is dolgozni kellene, sürgetőbbé válik az
aratás, a cséplés. Egy este azután a szegényes
vacsora után meggyújtják a petróleumos mécsest,
körülveszik az asztalt és az apa, ez a 60 év körüli
barázdásarcu földmüvesember, pipafüst közben
bejelenti, hogy a munkát abba kell hagyni. Muszáj. Nem okolja meg hogy miért, egyszerűen
csak annyit mond: muszáj.
Rosszul esik neki a szó, szivesebben bizná
másra. Lassan szótagolva mondja a szavakat, aztán gyorsan, hadarva. Szeretne túlesni rajta. Zavarát pipafüst mögé rejti, lopva figyeli azonban
az asszonyt, lesi a hatást. Várja az ellenérveket.
A kérdést, hogy miért. Ellenvetés nem hangzik
el, mert a család hozzászokott már ahhoz, hogy
az apa mindig ugy cselekszik, ahogyan kell. ö
tudja, mit csinál. Háborúban is volt, idegenországban is járt. Azután meg néha az esti veesernye után a plébános ur is elbeszélget vele
Az apa földműves ember, hat elemit járt és újságot olvas. Tudákos ember, igaz, nem iparos, de
a képviselőtesületnek is tagja, majd csak elintézi a házépítés dolgát is. Ezt gondolja az aszszony, azután leszedi az asztalt, megveti az ágyat.
Tudat alatt él benne a kíváncsiság, egy ideig
még hallja a tücsköt, azután elalszik. Hamar, altató nélkül. Egész nap dolgoztt, fáradt.
Egy év előtt én is házat építettem sokszáz kilométernyire a Salzach mellett, a Münchener
Haupstrassén. Sokan építettük a házat, vagy százan. Hosszan, kitartóan, lélektelenül. Legtöbben
németek, de voltak közöttük csehek is, meg szlovákok, magyarok. Másnak építettük, nem magunknak, nem siettünk vele, mégis elkészültünk.
Egy nap énekeltünk, néhányan magyarok. Ütemes
magyar nótát, szívhez szólót. Társaink néztek
bennünket, hallgattak, de másnap válaszoltak, pohár sör mellett. A válasz imigyen hangzott! Könyryü nekünk énekelni, a mi földjeink puhák, feketék és termékenyek. Könnyen szalad benne az
eke, könnyen érik meg benne az aranyos kalász.
Mi magot vetünk és aranyat aratunk , . .
Eszembe jutnak most mindezek, mert odakint
-f mezőkön aratnak, suhognak a kaszák és verejtékezik hajnaltól késő napestig a magyar paraszt.
Aratnak odakint a termőföldeken. Megdolgoztak
érte ősztől tavaszig. És az idén nemcsak aranyat
arat a magyar paraszt, szomorúságot, meg gondokat is. Az aranyos buza- és rozsszemekből az idén
tégla, meg malter, meg cserép válik. Épület,
amelyben lakni lehet, meg terveket szőni a jövőre. Aludni és álmodni. Kis kertes házról álmodni,
muskátlival az ablakban, nagvobb fertály földről és mosolygós arcú gyermekekről. Házat építenek, amelyben álmodni lehet. Arról, ami egyszer a miénk volt — miénk lesz — Erdélyről . . ,
k . f.
—t>oo—
— Kéf baleset műnk aközben. Hétfőn délután
Vét szerencsétlenség tőrtént az ujszegedi kendergyárban. D é t á r i Mihály Szőreg, Sziv-utca 82.
szám alatt lakó gyárimunkásnak kátrány csapódott a szemébe. A kihívott mentők az elsősegélynyújtás után a szemészeti klinikára szállították
— K o e z i á n Piroska 18 éves gyárimunkásnőnek munkaközben a gép elkapta a kezét és egy
ujját leszakította. 'A mentők a sebészeti klinikára
szállították.

SliMM - D i á k o k !

A MAJOR giiorsirószakiskolában
Horváth Mihály-u. 3. szünidei és államvizsgára
előkészítő modern irodai gyorsirási és gépirási
tanfolyamok kezdődnek. Keresztény jskola. Kiképez gyorsír ástar>L"'-vá. TáiÓkozMtfó. Vriefo* A9-1Ő.

Kél ponttal

kaptak
Vasárnap

ki úszóink

Táios

rekorddal

(A Délmagyarország munkatársától) Nagy érdeklődés mellett tartották meg Budapesten a magyar)—német usaómérkőzés második napját. A
versenyen nagy küzdelem alakult ki, végül is
21:23 pontarányban vereséget szenvedett a magyar csapat A második napon úszóink közül csak
T á t o s tudott győzni 1500 méteren, rekordidő
alaft. Eleméri a 100 méteres gyorsúszásban célbírói döntéssel maradt alul. Vizipólóban B-csapa-

a

németektől

győzött

tunk kitűnően játszott és 6:3 (5:2) arányban biítosan győzött.
A vasárnapi úszószámok eredményei: 100 m.
gyors: 1. Plath (német) 1:00.6, 2. Elemeri (magyar) 1:00.6, 100 m. hátúszás: 1. Schröder (német;
1:13.4, 2, Galambos (magyar) 1:14, toronyugiás:
1. Weiss (német) 124.03, 2. Hidvéghv (magyar)
123.24, 1500 m: 1. Tátos (magyar) 10:37.1, (országos rekord), 2. Plath (német) 10:57.2,

A Vasutas győzött, a SzUE kikapott a vasárnapi
vizipólóbajnoki fordulón
Vasutas—CsliE 7:1 (3:0), KAC—SzUE 4:3 (2:2)
(A Déhnagyarország munkatársától) A két
szegedi vizipólócsapat vasárnap bajnoki meccset
játszott az I. B.-osztályban. A piros-kékek Békéscsabán, a zöld-feketék Kecskeméten vendégszerepeltek. Előrelátható volt, hogy a Vasutas
még tartalékosan is győzni fog, a SzUE-tol viszont nem vártuk, hogy ilyen jól megállja a helyét. Minimális arányú veresége bizakodással
töltheti el a vezetőket.
A Vasutas Békéscsabán a CsUE ellen Rakita
— Bánfy, Gaál — Kiss, Berde, Tölcséry, Tariösszetételben 7:1 (3:0) arányban fölényesen győzött, A békéscsabaiak egy pillanatig sem voltak
komoly ellenfelei a szegedi csapatnak, amely
végig fölényben, több gólt is dobhatott volna, ha
kissé megerőlteti magát. A gólokat Berde (3),
Tari (2), Tölcséry (2), illetve Institoris dobták.
A bajnoki mérkőzésen szokásos 7x50 méteres
gyorsváltöuszást a Vasutas nyerte meg 3:45 perccel a 3:48-as teljesítménnyel uszó CsUE-val szemben.
A SzUE Halmos — Aradi, Balassy — Pleplár
_ Oláh, Borbély, Keméndy összeállításban 3:4
(2:2) arányban vereséget szenvedett a KAC-tól. A
szegedi csapatnak nem volt szerencséje az izga1
lomban bővelkedő küzdelemben. A gólokat Szemerei (4), illetve Pleplár, Keméndy és Borbély dobta
A 7x50 méteres váltót a SzUE nyerte 4:Q2-ős
idővel. A kecskemétiek 4:06 percet úsztak.

K e r n é n d y és Szalma

bajnokságot
az
versenyen

nyeri

ifjúsági

fölényesen győzött az STC ellen. A gólokat Lendvai II. (6), Sátori II. (2), Gregus és Király lőtte.
A játékot Tihanyi vezette.
X A Vasutas-kerékpárosok a pályabajmki
verseny ranglistáján. A MKSz most nyilvánosságra hozott ranglistáján az eddigi kerékpáros pályabajnoki versenyek alapján a Vasutas a II- osztályban 36 ponttal a kilencedik helyen fekszik.

Párisi Nagy Áruház Rt.
Szeged (Csekonics ésKíss-uica sarok!
HÁZTARTÁSI ÜVEGÁRU;
Gyermekpohár félfehér
<—18
Asztali sótrtó félfehér
—.22
Fogvájótartó fehér
—28, — £4
Asztali sótartó fogvájós
—.28
Sószóró
—.38, —.28
Füles pohár 3 decis félfehér
—38
Virágváza félfehér
—.38
Citromprés félíehér
—22, —.48
Citrom kancsó
—.48
Cukorszóró szines bakalit fedővel —.58, —.48
Füles pohár fél literes félfehér
—48
Favorit boros pohár 1/12-es 4 drb
—.64
Kerek cukortartó
—.78, —68
Préselt virágváza fehér
—.78
Harang, vagy Edison vizes pohár 1/8-os
4 drb
—.78
BOTOS pohár félfehér 1/12-es 6 drb
—.78
Málnás pohár 3 drb
—.98
Légyfogó üveg félfehér
'
—.68, —.88
Kerek vajtartó
—.88
Favorit 5, vagy 2 csikós vizes pohár
1/8-os 4 drb
—88

(A Délmagyarország munkatársától)
Vasárnap bonyolították le Kecskeméten a déli kerületi
ifjúsági bajnoki úszóversenyt, amelyen a szegediek is résztvettek. A szegediek a várakozásnak
megfelelően szerepeltek és közülük K e m é n d y
a 100 méteres gyorsúszásban, S z a 1 pi a a 200 méFelelős szerkesztő:
teres mellúszásban bajnokságot nyert.
Bártfai
Lászió
100 méteres gyors: 1. Keméndy SzUE 1:09. 2.
~oo°—
Szabó I. KAC 1:13.2, 3. Sipos KAC 1:14.8. 100 hát:
Kiadásért felelt
1. Benkő OUE 1:20.5, 2. Nátly SzUE 1:21; 3 Jollat
Berey Géza
SzVSE 1:25.2. 200 gyors: 1. Szabó T. KAC 5:50.2.
főszerkesztő,
2. Szüle I. C. MOVE 5:51.8 200 mell: 1. Szalma
SzUE 3:15.8, 2. Vetéssy OUE 3:17, 3. Szögi SzUE a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R l
ügyvezető-igazgatója.
3:27.2. 3x200 m. gyors váltó: 1. KAC 9:04, 2. OLT
—0o0—
9:14.
Szerkesztőség: Szeged. Aradi-utca 8. — Éjszakai
—f>Oo—
szerkesztőség: Kálvána-utca 14 — Kiadóhivatal:
Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség,
X Teniszezőink vereséget szenvedtek Zágrábkiadóhivatal és nyomda): 13-06.
ban. Vasárnap befejeződött Zágrábban a magyar
Kiadótulajdonos:
—horvát teniszmérkőzés. Vasárnap Asbóth legyőzte Puncsecot, Szigeti azonban kikapott Mitios- Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Bt.
töl és végeredményben 2:3 arányban elvesztettük
a mérkőzést.
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY
körforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14, telefon: 10-84.
X A -lég|»unyhö« futballcsapata vasárnap SánW f a l v A n vendégszerepelt es 10.0 (5:0) aránvban
Felelős üzemvezető Ablaka látván.
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A kedvezményes petróleum
ára

UPX9ÖQ9

ségben folytatott csépléscinéi, vagy amennyiben
most más helyen csépel, ezen a helyen hasonló
körülmények között a legáltalánosabban előfordult.
3. A bércsépicsért felszámitható iegmagasattb
cscplési rész az előző bekezdésekben tárgyalt esetekben sem haladja meg az alább meghatározott
legmagasabb cscplési rcszL
I. Magánjáró gépek:
1. ha az üzemanyagot a csépeltető gazda adja
(tüzelőanyag, vizhflrdás, stb.) 4.5 százalék.
•
2. ba az üzemanyagról a cséplögéptulajdonos
gondoskodik 6 százalék.
II. Nem magánjáró gépek:
1. ha az üzemanyagot a csépcltetö adja és a
vontatásról is az gondoskodik, 4 százalék.
2. ha az üzemanyagot a
cséplőgéptulajdonos
adja, dc a vontatásról a csépcltetö gondoskodik,
5.5 százalék.
Az előző pontokban megállapított cséplési rész
a bcrcséplő teljes részesedését jelenti és scmilven
cimen további felszámításnak helyen nincs.
A bércséplést végző gépekhez szerződtetett
munkások részére a hatóságok előtt megkötött
munkavállalási szerződésben megállapított járandóságot (Szeged törvényhatóság területéu a legkisebb részesedés 3 százalék (gépkezelő és fűtő)
4 2 személy részére élelmezés, a bércséplö az
előző pontokban megállapított cséplési részen kívül külön felszámithatja.
Abban az esetben, ha a szerződtetett munkáscsapat tagjai közül kerül ki az etető is, ennek járandósága a munkásoknak járó rész keretében a
3 százalékban) számolandó cl, abban az esetben
pedig, ha a cséplőgép nem szerződtetett munkásokkal dolgozik, az etető járandóságát a bércséplö fentebb megállapított dijakból viseli.
A gépkezelő fizetése a fentebb meghatározott
cséplési dijakban már benlfoglaltatik.
A cséplőgép kezelő személyzetének élelmezése
tekintetében az eddig szokásban volt gyakorlatot
a jelen rendelet nem érinti.
Nyomatékosan figyelmeztetem a bércséplöket,
hogy a gabonanemüek. munkálatainak elvégzéséért
nctn számithatnak fel magasabb részesedést, mint
amennyit hasonló munka elvégzésénél az 1939,
cvi cséplcsi idényben felszámítottak. A jelen hirdetményben feltüntetett százalékos részesedések
csak azokra a bcrcséptökre vonatkoznak, akik a
mult évben nagyobb részesedésért csépeltek.

A Budapesti Érlesilö jelenti: A pénzügyminiszter elrendelte, hogy mezőgazdasági célt a
ÚJSZEGEDEN:
u n a B H E a S ö
használt motorok hajtására szolgáló kedvez600 n. öles gyümölcsös
Üres
szólta
esetleg ményes festeti petróleumhoz
liusz százalék
háztelck ligetnél 4200 P
450 n. öles gyümólc-ös k o n'v h as zn á I a 11 a I vágyarányban nehéz benzint kell keverni. Ezzel
háztelek strandnál 5600 bútorozva kiadó. Mar- kapcsolatban ismét megállapították a kedvezP 147 u. öles villatelok git-utca 10. földszint 10. ményes petróleum árát. A kedvezményes petköves
útnál 4OO0 p
róleum alapára vidéken bármely vasútállomáCsaládi haz 2 szobás, 1 szoba konyhát, vágy son 23-85 pengő, amelyhez 14.65 P felár járul.
keresek
előszobás lakással szép iircs szobát
fáskamrával augusztus A nehéz benzin a kedvezményes petróleum
gyümölcsössel
ligclnél
6500 P. Adómrnlrs rsa- l-re. Magányos nő jeli- árúi inétcrmázsánkint 2 pengővel emeli.
géreladi ház, 3 szobás, tür
—oQo—
dőszohás strandnál 12
Egy
nagy
lakásból
hám
ezer P Adómentes villaépület 1 szobás, für- rom szoba és előszoba
dőszobás. sz.ép kerttel, üresen kiadó. Cini: Kárász u. 6. II. e. 6.
hidhoz közel 22.O00 P
Adómentes,
emeletes
nri i illa fi szobás, minBudapesti értéktözsdezárlat. A külföldi tőzsden komforttal, házme—
dék helyzetéhez hasonlóan ma is . változatlanul
u
Uíul
ter lakással.
kertiek
hidhoz közel 28 000 P. Az uj vasul i igazol- tarózkodó volt a részvénypiac hangulata. Mind a
kereslet, mind a kínálat igen csekély volt és küAlkalmi vételekj Nagy ványba előírásos
lönösen az üzletidő első fejében rendkívül üzletvála«zték!
iftni/képeK Simonviníi
SZEGEDI OLDALÚN: készülnek Széchenyi-tér iden volt a piac, nemi forgalom csak a Salgó, Kőszén és Rima rcszvéityekbcn volt kezdetben gyenHáztelkek körúton belül 6 és 10 ez.er P ár- 8 sz.. (Korzó Mozival gébb, majd jobb árfolyamokon. A többi papírok
jórészénél csak névlegesek voltak az árfolyamok.
ban Adómentes csa la- szemközt.
ti ház 2 lakással 6000 Gvakorolt
A tőzsde tartolt irányzattal, általában az alapP Adómenles
családi
árak-körül zárt. Zárlati árfolyamok. Magyar
ELARUBíTÖház 3 szobás, fürdőszoNemzeti Bank 1765, Kőszén 371.—, Ganz 15.4,
bás. kertes
Kálváriá- kisasszonvt felvesz Ar- Egyesült Izzó —.—, Szegedi Kenderfonó 56.—.
vav
cukrász
Apponyinál 12.000 P Bérház jóBudapesti hivatalos valutaárfolyamok.
Ansol
karban, erős épület 7 utca 15. szám.
lakással, évi 1100 p jö- Szőnvcgcsomózó
dán koleány font 12.70—12.90. belga frank
vedelemmel kenitersrvár
.
, dinár 7.60—7.90, dollár 314 10—
felvétetik. Topolya so r rona
nál 16 500 P.
Bérház 7-9. I. cm. 2.
35010. francia frank
——, hollandi frt —
jókarban. 9
lakással,
—.—, cseh-szlovák korona 11.45- 11.80. (20 K-nál
1.7X1 P jöv
IJj térnél Cukrászsegéd
azonnal nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 1145
15000 P Rzép, emelete?
felvétetik. Pap cukrász- —11 80 (20 K-nál nagvobb címletek kivételével),
ház 1. 2, és 3
szobás rla.
kanadai dollár 301—306. lej 3.20-3.40. leva 330lakásokkal, viz. villnnv
360. tira 17.40-1790 (csak 10 lírás bankjegyek és
Fietal. 3 gyermekes öz- érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég
van. alsóvárosi zárdánál 16.000 P. Nacv, eme vegy asszony vagyok, korona — — , svéd korona 81.70—82.70, svájci fr.
letes bérház, ii/let. mű- nagyon szépen és ol- 77.95—78.95.
hely és 5x2 cZohás la- csón foltozok és javíZürichi devizazárlat. Páris —.—, London 16.87.
kással. pincével fönlon
tok ruhanemüeket. —
Newyork 410.—, Milánó 23.20. Berlin 176.—. Szó30 000 P Családi ház 4 Nagy né. Tabán u. 3.
fia 5 50. Belgrád 10.—. Athcn 3.—, Bukarest 2.30.
Szeged, 1910. julius 20.
szobás komfortos laBudapesti terménytözsdezárlat. A készáru piakással belvárosban 2? Elsőrendű irodai gépprer P Belvárosi nagy írónő állást, helvcltesj- con névleg változatlanok maradtak a hivatalos
Dr. Biacsy B«Ta sk'.,
bérház 1800 P évi jöv
tésl vállal Irodai mun- árfolyamok. Nagyobb forgalom nem fejlődött ki,
városi aljegyző, tb. tanácsnok.
52 000 P Belvárosi bér- ka jeligére.
egyes kötések a magfélékben fejlődlek ki.
ház 7 komfortos lakásA budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése
sal 5500 P évi jöv 60 Ügyes tanulóleány fiezer P Belvárosi bér- zetéssel felvétetik Ró- Buza 77 kg-os tiszavidéki 20.25. 78 kg-os 20.75. 79
u. kg os 21.05. 80 kg-os 21.25. Pestvidéki rozs 16.60—
ház
11 000 P évi jöv. na-kötődébe Fodor
180 000 P
Adómentes 83). Ugyanott
ebédlő- 16 85. sörárpa kiváló 2260—22 85. takarmányárpa
j 18 50—18 75, zab 2080—21.05, tengeri tiszántúli
hp'rház komfortos laká- kredenc eladó.
27.50—27.75.
sokkal 7 százalék rielCsikágói terménytözsdezárlat. Buza
lanyha.
lo jöv ?„>0 0<)0 P Adó.
Juliusra 72 egy nyolcad—egynegyed, szepteniberer
nien(e« bérház knmforKEDD, JULIUS 33.
fortns lakásokkal 8 szá73 háromnyolcad—fél. decemberre 71 ötnyolcad —
zalék tiszte jöv 110.000
háromnegyed. Tengeri jól tartolt. Juliusra 63.
P Alkalmi vételek.
Jókarban
levő mély szeptemberre 60.75. decemberre 56.5. Rozs 12 cgyBUDAPEST l
gyermekkocsit
vesz"k
nvolcad. szeptemberre 43 hétnyolcad, decemberVass
cukrász.
Kos- re 45 bél nyolcad.
6.Í0: Ébresztő. Torna. 7: Hirek. Közlemények.
suth Lajos sugárut 6.
Étrend. Hanglemezek.. 10: Ilirek. 10.20: Hernád- t
parti legendák. Felolvasás. 10 45: Divattudósilas,
füs/eruzlet
P. M. Irodában. Horthy Jómenetclii
Szeged > z '
város tört éni hatósága.
Felolvasás. 11.10: Nemzetközi vizjelzöszolgálat.
gyár
közelében
eladó.
M. u. 2. (Kulturpalotá
21761/1910. kig. sz.
12: Harangszó. Himnusz. Idöjárásjelentés. 12.10:
Krd.: Rigó utca 17.
nál).
Tárgy: 1910. cvi bércséplcsi feltételek. Hanglemezek. 12.40: Hirck. 1.20: Időjelzés, időjáSzalongarnitura.
irórás- és vízállásjelentés. 1.30: A Cliappy-zcnekar.
asztal és fegyvertartó
2.30: Ilirek. 2.45: Műsorismertetés. 3: Árfolyamliieladó. Somogyi u. 22,
rck, piaci árak, élelmiszerárak. 4.15: Erdélyiek a
Az árcllcnőrzcs
országos
kormánybiztosa
fiftIV
földszint,
jobb oldal.
magyar közéletben. 4 45: Időjelzés, idöjárásjelen15.(KX)/19iO.
A.
K.
sz,.
rendeletével
az
1910.
évi
Megtekinthető: d. u. 2
Ptitorozott
szoba, pa
tésÜ hirek. 5: Hirck szlovák cs ruszin
nyelven.
bércséplcsi részesedést az alábbiakban állapította
rantáltan
féreínientes —8-ig.
5.15: Pertis Pali cigányzenekara. 5.55: El la tiriko
meg:
különbejáratu, fiirdöszo
bahasználatlal
kiadó. .Iókarban levő csóna1 A gabonanemüek bércséplésénck elvégzésé- de Alcksandro Petőfi. Eszperantó nyelvű előadás
kos varrógép
eladó.
hanglemezekkel. 6.15: A Rádió
szalonzenekara.
Attila utca 10. | cm.
ért
felszámítható legmagasabb cséplési rész, nem
Orgona-utca 6a.
7.15: Hirck. 7.25: H. Grötz Franci srammelegyütKovács.
lehet magosabb, mint az a cséplcsi rész, amelyet
használt
angol valamely bércséplö hasonló munka elvégzésénél tcse. 7.45: Nyári alakok. Előadás. 8.15: Dohnányi
Különbejáratu - elegán- Alig
Ernő zongorázik. 8.45: Rátran kell szeretni. 9.30:
san
berendez.dt utcai gyermekkocsik, pobely- az 1939. éii cséplési idényben felszámított. Ha pl. Hirek, idöjárásjelentés, hirck, szlovák és ruszin
paplan
kis
párnával
ela
mult
évben
a
szegedi
bércséplök
8
százalékért
szoba
fürdőszobával
úriembernek
azonnal adó Prlöfi Sándor-su- csépellek, melyből 8 százalék a géphez leszerző- nyelven. 1010: Közvetítés a Valéria-kávéházból.
dött munkásokat illette meg, a munkások bér- 11: Hirek német, olasz, angol, francia nyelven.
kiadó. Kárász u. S II. gárul 55.
2
cséplcsi százaléka ma is 3 százalék, tehát a bér- 11.20: Strauss Richárd: Don Quijote szimfonikus
költemény. Hanglemez. 0.05: Hirck,
cséplö 5 százaléknál magasabb részesedést nem
Különbcjáratu butoro
számit
fel.
Azon
cselben,
ha
munkásait
magasabb,
zott szoba csendes, igen
K O l Ő M f t f i f
pl. 8.5 százalék részesedésért szerződtette, ugy a
BUDAPEST i i .
kellemes ot1 ma, kapukulccsal kiadó. Kálvá- Elveszett egy drb fé- bcrcséplési százaléka csak 4.5 százalék.
5.20: Ruszin hallgatóinknak. 5.55: Tánclem*kéin kivágott női cipő.
2. Abban az. esetben, ha a béresé,ptő otvan
ria utca 45.
Jutalom ellenében ké- csépeltetőncl vállal bércséplést, akinél 4939.-ben zek. 6.45: A földművelésügyi minisztérium mezőBútorozott
szoba, ga- rem leadni Tcréz-u. 7.
bércséplést nem végzett és igv az. akkor felszámi- gazdasági félórája. 7.15: Magyar nóták és csárdárantálom
féregmr nlos.
vagyo- Ittll bércséplcsi rész megállapítása nem áll mód- sok hanglemezről. 8: Ilirek. iigolővcrsc.nyeredmékülöiibejáralu.
fiirdü- Fér jhezmenno
nyc.k. liirek szlovák és ruszin nyelven. 8.25: A
szobaliasználallnl
ki- nos. .71 éves csinos 'úri- jában. az I bekezdésben foglaltak alkalmazása
szempont
jáböl.
azt
a
r-.öntési
rrszl
kell
irányadóMária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. 1°:
asszony
főtisztviselő
adó Attila u. 16. I. c.
nak tekinteni, amely 1939-ben ugyanabban a köz
Idöjárásjelentés.
hoz Szentes jeligére.
Kovács,

TŐZSDE
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