Vasárnap, 1940. VIII. 10.
löDD magyar életet!
,,Ne oltassák ki az a magyar, 'élet, amelyik
még meg sem
született..."
Magyarország bíboros főpás'ztora beszólt a
könyörgő körmenet résztvevőihez s ez a beszéd
intelem az egész nemzet számára, útbaigazítás
s annak a célnak kitűzése, ami fejé most annak az egyetemes nemzeti kötelességteljesítésnek kell haladni, aminek politika, társadalmi
tevékenység, tömegnevelés mind Csak egy-egy
részletmunkáját vállalhatja.
Pogány és lélektelen követelés volt e.% amelyik azt tanította, högy vissza a természethez.
>— Vissza a Családhoz! — hangzik az igazi tanítás szava, vissza az embernevelés bölcsőjéhez, ahhoz az örök forráshoz, melyből a nemzedékek tagjai kisarjadzanak s aHonan magukkal hozzák az egész élet számára az élet örök
jegyét, az út örök irányát s a gondolkodás elnyűhetetlen
moralitását. Az elöregedett fát
vissza kell nyesni, högy ú j erőre kapjanak az
ágösonkok s fiatal lombot tudjanak kihajtani
fölfrissült erejükkel. Ezt a nagy visszanyesést
végre kell most hajtanunk a társadalom 6srengetegében is, a család törzséig Vissza kell
most nyesni, minden ágat amit elmúlt évtizedek alatt hajtott ki abban a fény és világosság nélküli világban, mely felettünk ködölt s
lélektelen szapörödásra késztette a fáradt sejteket. Le kell nyesnünk mindent, amit hamis
próféták tanításai
nyomán
öltöttünk
magunkra, amibe elapróztuk tékozló gondatlansággal a ránkbízott hatalmas erőket, el kell
vetnünk a példákat, melyek hináros útra csábítottak, ki kell oltanunk a lidércfényeket. melyek fertőbe vittek, de le kell csapolnunk a
fertőt is, ha azt akarjuk, hogy imbolygó fényei soha ne szédítsenek meg senkit, aki
fényre szomjazik.
Szemünk előtt dübörögnek el a p'éldák, melyek azt a tanítást harsogják fülünkbe, högy a
család történelmi erőforrássá emelkedett újra.
a nemzeti élet alapjává szélesedett k i s egyetlen örök forrásává vált az egymásután következő nemzedékeknek, melyeknek hivatása az.
Kogy egy téglasorral emeljék a falakat és szolgálják a tradíciókat, melyektől elszakadni
többé nem is akarhatunk. Az egyén jelentősége egyre Halványabb' lesz, a Család történelmi, nemzeti és morális jelentősége egyre
nő. Kiöregednek, harcra, küzdelemre, alkotásra cs helytállásra fáradtakká válnak, ha
lazítják a Család kötelékeit, mert minél jobban lazítják ezt a talajt, annál inkább törlaszolják cl azt a forrást, amiből megújul a
nemzet "organizmusa és ereje. Népes, egészséges, erőtől duzzadó Családokból álló nemzet
tudja Csak' elvégezni történelmi feladatait- sorvadó Családok sorvadó nemzetet alkothatnak
csak s a Családon kívül ninös megerősödés és
nincs felfrissülés- Nem tud a tudomány olyan
magaslatokra emelkedni, hogy pótolni tudja
azt a szünetnélküli regenerálódást, ami a Család hivatása. Á természet autonómiája óriási
számokkal dolgozik s ba nem avatkoztunk
Volna be a morális felfogással a nagy műhely
munkájába, bizonyára közelebb Volnánk etikai feladatainkhoz is, mint amennyire azt kevély gőggel s léha tetszelgéssel megközelíteni
reméltük.
Akinek látó szemo van, most láthatja, mit
Jelent a nemzet ereje s mivel fenyegetnek a fatradt ölek s a bűnös, gyilkos hajlandóságú kein velem. Amit eddig lelkes papok, buzgó köz-
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Németország bejelentette
a korlátlan tengeri blokádot
Ahnamezóhhel rahták fele oz Anqiia körüli vizeket, o nemei repülöaepeh minden Anglia fele tarló halói megtámadnak, - Jegyzek a
semleges államokhoz
Bukarestben szövegezik a román választ — Hétfőn:
második tárgyalás Turnu-Severinben - Bulgária visszakapja egész Déldobrudzsát

Turnu-Sverinböl egyelőre a várakozás csöndje
hallatszik, a »Zsófia« nyugodtan várakozik a kikötőben, a delegációk visszamaradt tagjai kiránduláson vettek részt. Turnu-Severin, a » második Komárom* Bukarest válaszát várja. A román delegáció szombaton bemutatta a királynak a magyar
javaslatokat, vasárnap elkészítik a román választ és P o p Valér visszatér Turnu-Severinb?,
ahol h é t f ő n ü l n e k
össze
érdemleges
tárgyalásra a delegációk.
Nyilvánvaló,
hogy még a hétfői tárgyalásokon sem kerül sor
szakértők bevonására, a tárgyalások folytatására
azonban igen jelentős előkészületeket tettek, amit
az is igazol, hogy a > R e g e l e C a r o l * nevü román jacht a kikötőbe érkezett, a fedélzetén kapnak szállást a román delegáció tagjai és a kül-

földi sajtó képviselői. Hir szerint ugyancsak hétfőn kezdődnek a b o l g á r — r o m á n tárgyalások
— most már S i l i s t r a és B e l e s i k jegyében —
Crajovában.
A londoni körzet tegnapi bombázása után, a
szombati nap eseménye az a német hivatalos közlés, amely k i h i r d e t t e a t e l j e s b l o k á d o t
A n g l i a ellen, bejelentette a t o t á l i s
tengeri
háboru
minden
eszközzel
v a l ó k e r e s z t ü l v i t e l é t . Ezzel uj szakasza,
ba lepett az Anglia elleni támadás. Hetedik napja
tart a történelem legnagyobb Icgi csatája, amelyről ujabb és ujabb drámai részletek kerülnek nyilvánosságra. Most már tehát nem kérdés többé tó
A n g l i a e l l e n i t o t á l i s t á r a a d á s mostani
módszere.

Pop Valdr— meghatalmazol!
miniszter

BlaskovicH Miklós, a bukaresti magyar követség titkára Tnrnti-Severinben maradt és a
Zsófia hajón várja meg Bárdossy László bukaresti követ visszatérését.

Bukarest, augusztus 17. Pop Valért augusztus 16-án kezdődő érvénnyel a külügyminisztérium jogi tanácsának tagjává nevezték ki meghatalmazott miniszteri rangban,

A második szakasz

Türnu-Severin, augusztus 17. Hóry András
rendkívüli követ, a magyar delegáció vezetője
fogadott több újságírót a Zsófia hajó fedélzetén és hosszasan elbeszélgetett velük. Pénteken
éjfélkor érkezett meg Turnu-Severinbe a Regele Cáfol királyi jacht. A jachton lesz a román bizottság szállása, ha visszatér Bukarestből, itt kapnak szállást a külföldi tudósítók is.
Szombaton délelőtt 11 órakor a magyar delegáció Hóry András vezetésével, Crucescu budapesti román követ és több román előkelőség
kíséretében gépkocsin kirándulásra ment és
megtekintette a Turnn-Severintől mintegy 50
kilométerre fekvő tismanai
régi
kolostört.

Genf, augusztus 17- A Neue Züricher Zeitung a turnu-severini értekezletről szóló jelentésével kapcsolatban azt írja, hogy valószínűleg ugyanolyan jelentőségű lesz, mint a két év
előtti komáromi
tárgyalás, amely Felső-Magyarország visszaszerzését vezette be. M á r a
magyar küldöttség összetételéből is kiderül,
hogy Turnu-Severinben még nem lesz szó részletkérdésekről.
Vezércikkében arról ifi a svájci lap, hogy
második szakaszába
lépett a trianoni
békeszerződés felszámolása. Románia, amely 1920ban a legnagyobb területet kapta az Utódállamok közül, ma annyira meggyen güt és Besszarábia átadása annyira megrázkódtatta, hogy
akarva, nem akarva tárgyalásokat
kell folytatnia a magyar revíziós követelésekről. A kö-

igazgatási tisztviselők társadalmi tevékenységére bíztak, azt ezentúl a nemzetpolitika első
feladatai közé kell emelni! U j népegészségügyi
cs eugenetikái közfelfogást kell teremtenünk s
kell köztudattá emelnünk s amit eddig a büntetőtörvénykönyv
megtürlására bíztunk csak
rá, azt egészségesebb közszellem, kiegyenlítettebb szociális rend, megalapozottabb gazdasági viszonyok s elsősorban? új, egészségesebb
és termékenyebb, vallásos áhítattal átitatott
moralitás uralma alá kell helyeznünk. S ha
azért harcolunk, hogy minél több magyar száraára biztosítsunk minél magasabb életszínvonalat. akkor a minél több magyar is legyen
cél és legyen postulátum. Egyetlen pillanatunk sem biztos többé, hogy erőfeszítés nélkül
megszerezhetjük, vagy megtarthatjuk azt, ami
a miénk. Pedig — s magasztos szavaiban ezt a
bíboros főpásztömnk is hangsúlyozta, — ncm'csak bölcsőnkel cs hajlékunkat kell védelmez-

nünk, hanem az Istenanya örökségét is, amit S
gondviselés jutalmazó és elkötelező
hivatásként. bizott ránk és hűségünkre.
H a kioltatnak a meg nem született életek",
könnyebben kioltható lesz a megszületett élet
s eltiporhatják a nemzetet, melynek határai
most újra kitágulnak az igazság fényében és
igazolásában. Nemcsak jobb, különb, szebb, öntudatosabb és éberebb, de több magyar életre
van szükség. Nekünk az a kötelességünk, hogy
a történelmi határokat magyarsággal
töltsük
ki, nekünk bele kell nőnünk azokba a határokba, melyek nem véletlen játékból adtak természetes védelmet a zivataros
századokban.
A mai idők elébünk vetítik a tennivalók sokaságát s a mulasztások jelentőségét. A feladatot
bibliai szavak tárják elébünk s nekünk nem
lehet más kötelességünk, csak az, hogy az engedelmesség készségében emelkedjünk fel a,
parancs jelentőségéhez és súlyához.

A „Zsófia 'melleit a „Regele Carol"

•
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•Vetkezővel fejezi be a l a p Cikkét? „A közvetlen
megértés kétségkívül nagy nehézségekbe ütközik. A z erdélyi nemzetiségek kérdése rendkívül
bonyolult. Magyarország h a t a l m i helyzetének
kiépítése szempontjából igen nagyjelentőségű
Erdély visszaszerzése. D ö n t ő szerepet játszan a k tehát Délkelet-Európa j ö v ő h a t a l m i megoszlásában azok az alapelvek, amelyek 6zerínt
a revízió létrejön."

neiiőn:

cratova

Bukarest, augusztus 17. H é t f ő n kezdődnek
O a j o v á b a n . — a m i n t a Cufenfal
jelenti, — a
bolgár-tomán
tárgyalások. Cretianu
volt államtitkár.
Cfuceséu meghatalmazott miniszter, H o r i a Grigorcscu konstanzai polgármesfe?
a tagja a román küldöttségnek.
Löndoni jelentés szerint ú g y t u d j á k , a Teg-

újabb" tárgyalásuk eredményeképpen a román
k o r m á n y beleegyezik Silistra és Balcsik
Bulgáriához való
átkapcsolásába.

Az T912-ŐS határok
Belgrád, augusztus 17. A Pravda feltűnő Lelvén számol be szófiai tudósítójának jelenléséről, hogy hétfőre egybehívták Crajovába
a
bolgár—román küldöttségeket. A szófiai követ
a crajovai tárgyalások teljes rendiét m á r át
is adta F i l o v bolgár miniszterelnöknek. Kit ű n i k abból, hogy R o m á n i a kész teljes Déldobrudzsát és Silistra városát á t a d n i és így
az
1912. évi határokra vonatkozó bolgár követeléseket teljes mértékben elfogadja.

Gafencn Kálin Inntt
Moszkva, augusztus 17. Kálinin,
a" Szovjetfőtanács elnöke, szömbaton fogadta
Gafencu
ú j o n n a n kinevezett í o m á n követet, aki átadta
megbízólevelét.

angol gép lelövését felenfl
a szombati német hadilelentés
Londón augusztus 17. M é g m i n d i g a borzalmas a r á n y ú német légitámadás hatása alatt
'állanak a Londonban élő semleges tudósítók.
'A támadás következtében a londoni
kikötők
egy része lángokban áll. Helyenkint ötven lábnyira is lecsaptak a német zuhanóbombázók és
így dobták le bombáikat. Elpusztult az egyik
londoni pályaudvar.
Legnagyobb" a pusztítás
Tilburyban.
A német véderőfőpafanösnökság azt Jelentette, hogy szombatra virradó éjjel is folytak
a szigetország elleni légitámadások. A délkeletanglial, a London távolabbi környékén lévő
repülőtereket, légelhárítéütegeket, záróléggöm-

bökef, a középangliai hadifelszerelés! üzemeket. v a l a m i n t a eardiffi, a newpőrti és bristoli
kikötőket, rakparti építményeket bombázták a
németek. A Wight-sziget mellett egy
angol
torpedórombolót
süllyesztettek el.
A szombatra virradó éjszaka az angol repülők kevés k á r t okoztak a birodalöm területén; néhány lakóházat bombatalálat ért
két
polgári személy meghalt, több
megsebesült.
Pénteken összesen 89 repülőgépet vesztettek az
angolok és 27 záróléggömböt A németek 31
gépe nem tért vissza. A német tengeralattjárók
összesen 25.700 tonna ű r t a r t a l m ú
fölfegyverzett kereskedelmi hajótért süllyesztettek el.

Ntmef válasz:

Telles tengeri zárlat Anglia ellen
nedhezdödOU

a

totális

Berlin, auguszus 17. A német távirati iroda jelenti: Hivatalosan közlik:
l
Anglia a háború kitörése öta egyre nagyobb
mértékben sértette meg a tengeri hadviselés nempetközi szabályait. Először is az emberiesség legelemibb törvényeivel ellenkezőleg dugáxunak nyilvánított minden élelmiszert Felfegyverezték
az
angol kereskedelmi hajókat, hogy a német tengeralattjárók ellen támadó fegyverül
használják,
majd visszaéltek a semleges lobogóval, stb. Németország válasza ez volt:
1. Elzárta a keletre irányuló angol kereskedelem útját és az európai és ázsiai területek élelmiszereinek és nyersanyagainak jelentősebb kiviteléi, a német gazdasági élet javára biztonságba
helyezett minden fajta hatalmas tömegű nyersa n y a i t az ellenségtől megtisztított európai országokban.
2. A német haditengerészet és légi erő segítségével elsüllyesztette Angliának ötmillió tonnányi kereskedelmi hajóterét. Ezenkívül repülőbombákkal megrongált további másfélmillió tonnányi
jhajóterét.
n.
* Anglia egyre embertelenebb módszerekhez folyamodott. Ezt bizonyítja a kővetkező tény: oszó.•ikn.ik lerakása, kereskedelmi hajók nyilt és lep'ezett felhasználása háborús cselekményekre, halászhajók álcázása tengeralattjáró csapdák céljára, a legsúlyosabb csapást azonban a következő
intézkedéssel mérte Anglia a semleges
hajózásra:
1. Elrabolta a norvég, dán, holland, belga és
francia kereskedelmi hajókat, hogy az óriási hajóürveszteségeket legalább részben pótolhassa. A
hajók elkobzása óta arra kényszeríti e hajók tulajdonosait és legénységét, hogy Anglia
részére
bühéresi munkát végezzenek.
2. Minden eszközzel megkísérli, hogv az egész
•emleges kereskedelmi hajOzást ellenőrzése
alá
vonja. Igv Anglia különböző tengerrészeket, miként legutóbb a Grönland és Anglia közötti területet és Délanplia körül bizonyos területet is alcmákkaf lát el és a semleges hajózást angol ellenőrző kikötőkbe befutásra kényszeríti. Most meg-

tengeri

h á b o r ú

kísérli, hogy az egész semleges hajózásra a hírhedt navicert-rendszeit (angol kémszervezetek által semleges országokban felállított kereskedelmi
ellenőrzés rendszere) rákényszerítse. A navicert
nélküli hajókat zsákmányként kezeli. Anglia ily
módon akarja elérni, hogy az egész semleges kereskedelmi hajózást a maga háborús céljai szolgálatába állítsa. Anglia a német haderő napról-papra érezhetőbb nyomása alatt a tisztességes hadviselésnek utolsó szabályain is tulteszi magát így
C h u r c h i l l ur néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy Anglia ezentúl lelövi a Vöröskereszt
védelme alatt álló fel nem fegyverzett német tengeri mentőrepülőgépeket Az angol légi haderő
nyomban eleget is tett a gyilkosságra való eme
cinikus felszólításnak.
3. Németország hónapok óta figyelemmel kísérte ezt abban a reményben, hogy az észszerű
meggondolások talán mégis visszatartják majd az
angol hatalmon levőket attól, hogy tovább haladjanak ennek a bűnös hadviselésnek utján. Ez a remény hiábavaló volt. Anglia visszautasította a
Führer utolsó felszólítását. Ezzel szemben a birodalmi kormány most elhatározta, hogy az angol eljárásért ugyanolyan eljárással fizet és katonai hatalmi eszközeit ugyanazzal a kíméletlenséggel alkalmazza az Anglia körüli hajózás ellen. Az
ostromlott erőd ma már nem Németország, hanem
az angol szigetbirodalom. A német asszonyok és
gyermekek ellen irányuló kudarcot vallott angol
éfcségzárlattal Németország most szembe helyezi
a brit szigetek teljes tengeri zárlatát, amelyet
ezennel kihirdet.
4. Németországnak meggyőződése, hogy a brit
szigetbirodalom teljes blokádjának kihirdetésével
további döntő lépést tett a háború befejezésére és
az érte felelős mai brit hatalmon levők eltávolítására.
A véderőfőparancsnokság hadműveleteinél teljes mértékben ki fogja használni azt a kedvező
hadászati helyzetet, amelyet a biseajai öböltől az
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Északi fokig terjedő kontinentális partok uralma,
valamint a német fölény az Anglia körüli tengeri
és légi térben nyújt a német haderőknek. Német*
ország ezzel egész Európa érdekében cselekszik.
Németország, amely a semleges országokat óva
intette attól, hogy hajóikat az Anglia körüli tengervidékre küldjék, most jegyzékben még egyszer
felszólította ezeknek az államoknak kormányait,
hogy tiltsák meg hajóiknak a német—angol hadiövezetben való közlekedést. Ezeknek az államoknak saját érdekük, hogy ennek a felszólításnak!
minél hamarabb eleget tegyenek. A birodalmi kor*
mánynak a maga részéről mindenesetre meg kell
állapítania a következőket:
— A tengeri háború az Anglia körüli terttletea
teljes mértékben kitört. Nevezett területet telerak*
tuk aknákkal. Repülőgépeink minden hajót meg*
támadnak. Ezért semleges hajó, amely a jövőben
ezen a területen jár, kiteszi magát a uiegsemini*
sités veszélyének. A birodalmi kormány ezentúl
minden kivétel nélkül elhárítja magától a le la*
lősséget bármilyen kárért, amely ezeken a terű*
leteken minden fajtájú hajót, vagy személyt ér. A'
semleges államok azzal, hogy minden
hajójukat
távoltartják a brit szigettől, a maguk részéről is
a legjobban hozzájárulnak a bonyodalmak elkerü*
léséhez és*a háború gyors befejezéséhez. Ily mó*
don Churchill és hasonló érdekeltek számára a
jövőben is bajos lesz, hogy ujabb »Athénia esetett
idézzenek elő, azaz: bogy egy harmadik állam hajóját saját tengeralattjáróikkal
megtorpedózta ssanak és azután Németországnak tulajdonítsák az
elsüllyesztést abban a reményben, hogy ezzel az
illető állam közvéleményét Németország ellen
uszíthatják és háborúba kergethetik. Németország*
nak meggyőződése, hogy a mai brit kalózkodás
végleges eltávolításával nemcsak Európának, ba*
nem minden semleges államnak is történelmi jelentőségű szolgálatot tesz. (MTI)
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lázadás o weimari
Goethe-ház ellen
Berlin, augusztus 17. A német távirati iroda
jelenti: Az elmúlt éjszaka angol repülők kisebb
támadást intéztek sok más thüringiai helységeken
kívül Weimar ellen is. Itt nemcsak a Vöröskereszt szolgálati helységét próbálták bombázni, hanem megtámadták Goethének a városi parkban
levő világhíres kerti házát is. A bombák 20—30
méteres körzetben csapódtak be a ház körül.
A külföldi sajtó is többször kiemelte, hogy a
német csapatok a nyugat: előrenyomulás
során
ismételten hadászati nehézségeket vállaltak, hogy
művészetileg és kulturális szempontból értékes
építményeket megkíméljenek. Az angol repülők
azonban nyilván nem riadnak vissza attól, hogy
puszta rombolódühhői német nemzeti szentségeket
támadjanak meg.

Az olaszországi bombázások
Róma, augusztus 17. A z északolaszországí
angol bombázásokkal kapcsolatban az olasz lapok közlik a bombázás áldozatainak
számát.
E szerint a halottak száma mindössze
három.
akik m i n d polgári személyek. Ugyancsak polgári személyek a sebesültek is, akik között sók'
asszony és gyermek is van. A z olasz lapok
fényképfelvételeket közölnek a Fiat- és a Caproni-terepekről. A fényképek világosan mutatják. hogy a n a g y olasz gyárak teljesen sértetlenek és a m u n k a zavartalanul fölyik.

Az amerikai torpedórombolón
Netcyork, augusztus 17. A Newyork
Times
szerint Roosevelt közölte ChurchilleL hogy a
legmagasabb tengerészeti körök ismeretes ellenzésével szemben is megadja neki a kivánt
torpedórombolókat.

Kerékpárosok!

ElsörendU kerékpárokat engedményes árb a n részletre adom.
Ramlka!
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árban kaphat
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Férfi-, fiu- és gyermekruhák felöltők, || J j J
télikabátok nagy választékban

Amerikai-német fegyzékváifás
az „American Légion" gőzös uitáról
Berlin, augusztus 17. A z Egyesült Államok | illetékes német tényezőket értesíteni a Hajónak
k o r m á n y a a berlini amerikai nagykövetség Petsamoból való elindulásáról és a tervbevett
szóbeli jegyzéke ú t j á n augusztus 9-én közölte menetirányról.
a német birodalmi kormányai, hogy az ameAugusztus 14-én a bifodalmi k o r m á n y körikai hadsereg ,,American Légion"
csapatszál- zölte az Egyesült Államok berlini nagykövetlító hajója augusztus 16-án Petsamo finn kiköségével, hogy az amerikai h a j ó
menetiránya
tőből elindul Newyork felé, hogy amerikai és nagy mértékben érinti az Anglia körüli katom á s állampolgárokat az Egyesült Államokba
nai hadműveleti
területet és ez az út rendkívül
szállítson. A z amerikai k o r m á n y szóbeli jegy- veszedelmes.
Azt a sürgős tanácsot
adták,
zékében kifejezést adott annak, elvárja,
Kogy
hogy az „American L é g i o n " kevésbbó veszedela hajót nem tartóztatják
fel és nem
zavarják
mes útvonalon térjen vissza.
útját.
A z Egyesült Államok
nagykövetsége
A német figyelmeztetés ellenére közölték,
ezenkívül szabad kíséret megadását kérte. A
hogy a hajó az először jelentett útvonalat könémet birodalmi k o r m á n y erre azt válaszolta, veti. A német külügyi hivatal erre leszögezte,
hogy nincs ok a szabad kíséret megadására, az
hogy el kell hárítania
magáról a felelősséget.
m a g á t ó l értetődő, hogy a német haderők nem
b a a hajót ebből bármilyen hátrányok érnék.
t á m a d j á k meg egy semleges haderő h a j ó j á t
A felelősség kizáróan az Egyesült
Államok
A birodalmi k o r m á n y azonban h a j l a n d ó
az k o r m á n y á r a h á r u l

Az olaszok áttörték o szomáll földi angol vonalat
Róma, augusztus 17, A Stefani-iroda. jelenti?
Brit-Szomáliában megtört az angol
ellenállás,
A drótakadályokkal és beásott
géppuskaállásokkal bosszú idő óta megerősített védelmi vonalat az olasz csapatok áttörték és
nyomában
vannak a kifáradt angolóknak, akik egy sokkal gyengébb
vonalra húzódtak vissza- Ez a
vonal nem lesz akadály az olasz lendület előtt.
Berbefa kikötőjében angol h a d i h a j ó horgonyoz,
hogy Védelmezze azokat a bajókat, amelyek a
még megmenthető anyagot veszik" fel. Ezeket a
Hajókat az olasz légierő állandóan támadja. A z

angolok is számolnak Szomália
elvesztésével,
a m i egyébként Churchill kijelentéseiből is kitűnik. Az andalsnesi, dunkerqui és Salaisi menekülés n t á n egy ú j a b b angol
expedíciós sereg lesz kénytelen behajózni, ha lehet, veszteség nélkül. Az olaszok pedig újabb fényes győzelemmel gyarapíthatják a Cassalai és kenyai
sikereiket, mert itt is, ellenére azoknak a nehézségeknek, melyekről az angol pröpaganéh ís
beszámolt, siker fogja koronázni az olasz hadműveleteket.

Parragi Gvörey:

Katonai tehetetlenség,
hiányos vezetés, rossz fölszerelés
a betonfal illúziója mögött
A „Gringoire" a francia összeomlásról
Több' hónap óta nem került kezünkbe a nagy
példányszámú frtncia hetilap, a Gringoire. André
Tardieu, a páriskörnyéki bckék egyik megteremtőjének szellemi vezetése alatt jelent meg több,
tnint másfélmillió példányszámban a »Gringoire«,
amely büszkén és kihívóan viselte homlokán Foch
marsallnak, a világháború győztes antant fővezérének az azóta már eljátszott győzelem mámorában mondott szavait: »Franciaország a Rajna
nélkül mit sem ér, a Rajnával mindent elér*. A
lap a szélsőséges francia nacionalizmus szócsöve
volt, amely azt hirdette, hogy a békeszerződések
legnagyobb tévedése az volt, hogy Németországot
nem darabolták föl és hogy Franciaország nem
szállta meg a Rajna balpartját is.
Most, több hónap után ismét a kezünkbe került
a Gringoire. Szegényes köntöse, megváltozott
hangja beszédesen árulja el, hogy mi történt közben Franciaországgal
és hova szálltak
el a
francia sovinizmus egykori merész álmai a Rajna balpartjának megszerzéséről és a Németorszá-

ga RZÓPAW
Vasárnap 3—5—7 és 9-kor.

Hétlőn utoljára

D E R Ű — MOSOLY — KACAGAS!
P E R C Z E L ZITA — T U R A Y IDA
D E L L Y FERENC — B E R K I L I L I
KABOS — GÓZON _ PETHES és
GOMBASZÖGI E L L Á V A L

9 kölcsönkért kastély
Azonkívül:

got feldaraboló szuperversaillesi békéről. Nem
találjuk már homlokán Foch marsall
idézetét,
amelyet a német győzelem letörölt a lap fejéről.
Ehelyett ugy látszik, francia hivatalos részről sugalmazott cikket olvasunk a
Gringoire-ban:
•Chatiez responsables*. Büntessétek meg a felelőseket 1

Keserű vallomások
Mivel ez a cikk nemcsak' a »Gringoire« uj
hangjára jellemző, hanem visszatükrözi a jelenleg uralmon levő francia körök véleményét a háborús bűnösség kérdéséről, alább közöliük ezt a
cikket:
— A háborúra való föl nem készülés, a hadüzenet és a hadvezetés körüli mulasztások kérdésében a felelősségnek három osztályát akarják
egyesek megkülönböztetni: a katonatechnikai, az
állampolitikai és a közerkölcsösségi felelősséget.
Ezekről van tulajdonképpen szó. A különleges katonai felelősségről csal: óvatosan illik beszétei,
mivel e kérdésben az Ítélet joga P é t a i n marsall, W e y g a n d tábornok, valamint e kél férfi
ania munkatársainak hatáskörébe tartozik, akik a
jelenlegi háborúban világosan láttak. Azonban a
tisztán stratégiai megfontolásoktól eltekintve, jóSZSCHENYI MOZI
Vasárnap 3, 5, 7 9
Hétfőn 5, 7, 9
J Ó K A I MÓR legszebb regénye
a Senki szigetétől Komáromig

ARANYEMBER

KISS FERENC, CSORTOS, U R A Y ,
EGRY MARIA, MEZEY MARIA

f J | k é s z r u h a ü z l e t e Mikszáth K á í ^
m á n u. 12 (Valéria-tér sarok)

zan emberi ésszel is a következő vezetőgondolathoz jutunk el:
— Ha meg akarjuk érteni a történteket, ugy a
következő alaptényekhez kell tartani magunkat: A
mienk volt Európa legerősebb hadserege és tétlenül néztük, mikép kerekednek fölébe, önként kovácsoltuk a védekező fegyvereket, holott a háboru, amely előttünk állt, támadó háboru volt, Elvesztettük a csatát tankok, és repülőgépek hiánya
miatt. Pedig a lengyelországi hadjáratnak figyelmeztetésnek kellett volna lenni számunkra.
X
szeptemberi villámháború után ottani katonai bizottságunk tragikusan éleslátó jelentést küldött,
Erről a jelentésről azonban nem vettek tudomást.
Miért? Kik voltak azok az emberek, akik nem
akarták elismerni a lengyel hadsereg értékét és
hősiességét és akik elmulasztották levonni azt a
döntő tanulságot, amelyet ez a harc nyújtott, akik'
elmulasztották, hogy a hadsereget e harcokra begyakorolják és hogy kellő figyelmet
szentelje,
nek a fegyvergyártásra? 1940 április elején, vagyis hét hónappal a háboru megkezdése után ott tartottunk. hogy füzérséffi lövedékeink készletét sem
tudtuk megnagyobbítani. A helyzet teljesen világos volt: katonai tehetetlenség, hiányos politikai
vezetés.

Hamis illúziók
Csak a harcokban találták meg újra katonáink
fajtánk harci tulajdonságait. Ezt az érdemüket
nem szabad kisebbíteni. Másrészről a legénység
hiányosan volt felszerelve és kiképezve, ellenben
át volt itatva illúziókkal. Hogy a katonák vállalják ennek a háborúnak fáradalmait, azét a háborúét, amelyről D a 1 a d i e r egyszer jelentőségteljesen azt mondotta, hogy »reánk kényszeritettékc hivatalos propaganda hadjáratot
indítottak
el, amely azt akarta bebizonyítani a legénység
előtt, hogy a Maginot-vonal bevehetetlen. Ezáltal
a fejükbe tölcsérezték azt a kevésbbé dicsteljes
gondolatot, hogy ezt a háborút megnyerjük, egyedül azáltal, hogy a betonfal mögött silbakolunk.
•Száz közül ötven ember azt hiszi, hogy meg.
szerezzük a győzelmet anélkül, hogv harcolni fogunk.* — Ezt irta a mult télen egy első arcvonalbeli katona, aki megrémült bajtársainak gerinctelensége felett.
Némán megyünk el ama szinlc gonosz illúzió mellett, amelyet az Egyesült-Államok beavatkozásáról és a Szovjetunió
frontváltoztalásáróí
terjesztettek.

A két főhiba
— Némelyek azt állítják, hogy vereségünk oka
abban rejlett, hogy Belgiumban túlságosan előtörtünk észak felé. De legyünk tárgyilagosak'.
Nem kisebb ember, mint D u v a l tábornok, a kitűnő katonai szakíró nyiltan elismeri, hogy még
azesetben is, ha megkapaszkodtunk volna a belga határon, bekerített és elárasztott volna bennünket a német támadó, aki Szedánnál átlépte a
Maas folyót.
Két szarvashibát követtek el. A tétlenség
nyolc hónapja alatt nem építettük ki Charleroi-ig
a Maginot-vonalat, amely Montmédynél véget
ért. A Maason való őrséget Namurtól délre számbelileg és minőségileg elégtelen esapatokra híztuk, olyan csapatra, amelybe kétes elemek fészkelték be magukat és ahol Moszkva propagandája különösen erősen tevékeny volt.
— A katonai bizottság levéltárában ott fekszik Taittinger országgyűlési képviselőnek lesújtó jelentése a szedáni lyuk körüli katonai felkészületlenségről. Mi legven azonban a véleménvünlé
G a m e l i n tábornok május 10-i napiparancsa következő mondatához: »Az a támadás, amelyet október óta előre láttunk, ma reggel bekövetkezett.*
Rnnek ellenére nem voltunk felkészülve és ez az,
ami a legjobban érinti a francia népet.
Franciaország, amelynek nyomasztó adóterheket kellett viselnie, elégtelen és a harcokra megBELVÁROSI MOZI
Vasárnaptól keddig
Az utóbbi idők legnagyobb sikerű filmjei

A nagy
keringő

A METRÓ gyár világfilmje Strauss János csodaszép muzsikáival.
Főszereplők:
JEAN GRAVET
M I L I Z A KORJUS
Előadások hétköznap 5, 7, 9. vasárnap 3, 5, 7, 9

DÉLMAGYARORSZAG
[ V A S Á R N A P , 1940. augusztus 18.

felelően be nem gyakorolt légihaderö felett rendelkezett. A német páncélhadosztályok tömegével
szemben nem tudtunk mást felállítani, mint kőnynvü, mechanizált divízióinkat, amelyek csupán önműködő gépfegyverekkel és könnyű kocsikkal voltak felszerelve. Ugyanakkor hiányunk volt tankés légelhárító ágyukban is.
— Több, mint egy éven keresztül Montigny
képviselő állandóan követelte a kamara honvédelmi és külügyi bizottságai együttes ülésének
összehívását, hogy »megszerczzék az országnak a
megfelelő eszközöket ahhoz, hogy
külpolitikai
igényeit érvényesíthesse.* Hiábavaló volt.
Nemcsak hadianyagunk és muníciónk volt hiányos. Ugyanilyen volt a felszerelésünk is. Több
lap tudósítója megírta, hogy a katonák hiányt
szenvednek a legszükségesebbekben, igy bakkaur.snkban és takarókban, bogy az élelmezés nein
elégséges, hogy számos egység alig ismer rendes
reggelit, ugyanakkor embereink arról értesültek,
hogy ellenfelünk jobban van felszerelve, jobban
van felruházva, mint ők. Hogy az ő egyenruhájuk
posztója különb, mint a mienk. Azt a bizonyos
*erzatz*-ot, amelyről a buta fecsegők és felelőtlen
tréfacsinálók annyit gúnyolódtak, a németeknél
egyáltalán nem lehetett megtalálni. Nálunk ellenben május elején a repülők hiányt szenvedtek sisakokban, szijjakban és más felszerelésben. A
francia légihaderő körüli okmányok egy szép napon nyilvánosságra fognak kerülni. A dossier már
elkészült és egyenesen borzalmas. Fonck őrnagy,
a világháború legnagyobb légi hőse, aki hetven
győzelemre hivatkozhatik, a hires légivadász taktikus kijelentette: »A franeia aviatikát klszolcálfntták a legszemérmetlenebb rablásnak*
végződk a Gringolre cikke.
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a legújabb divaiu derékfűzöl I
megérkeztek.
UJ s z a b á s , 1
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SZOMBATI SPORT
kettős magyar
vízipóló győzelem
Budapest, augusztus 17. A MUSz szombaton
délután a margitszigeti uszodában rendezte a bajnoki úszóverseny első részét, valamint az olaszmagyar és a magyar B.—német válogatott vizilabdamérkőzéseket.
200 m. gyorsuszóbajnokság: Bajnok Tátos FTC
2:15.4, 2. Eleméry MAC 2:168, 3. Gróf UTE 2:16.8
Nagyszerű küzdelem, kitűnő idők. Az első négy
versenyző ideje jobb, mint a 4x200 méteres gyorsyáltóuszás európai csúcseredménye.
200 m. mrllúszóbajnokság. Bajnok: Fábián MAC
2 50.4, 2. Angyal UTE 2:54.7, 3. Vágó UTE 2:59.6
200 m. hölgy ifjúsági melluszóbajnokság. Bajhok: Szekeres Szeged 3:28.8 (Déli kerületi csúcseredmény), 2. Széky FTC 3:29.4, 3. Koltay UTE
3:33.
Az olasz—magyar—német
vizilabdamérkőzés
szombati versenynapjának eredménye:
Magyarország—Olaszország 5:1 (1:1). Az elsö
gölt az olasz Maionni dobta a 3. perc 40 mp-ben.
majd két olasz játékos kiállítása után Kislégi kiegvenlitett. A második félidőben a magyarok technikai fölénye mindjobban kitűnt, különösen Halasy kitűnő játéka révén. A magyar gólok sorrendje: 34. mp-ben Bozsy. 1:20 p-ben Halasy. 3:10
p-ben Hazay, 5:28 p-ben Halasy.
Magyarország B—Németország 7:0 (2:0). Elsö
félidő 1. perc 37. mp-ében Bozsy, 5. percben SZÍVÓS, a második félidő 4. percében Bozsy. 4:32-ben
Tarics, 5:10 percben Tarics, 6. percben Tarics és
A 6:38 p-ben Bozsy szerzett gólt.
K I S P E S T — E L E K T R O M O S 3:2 (0:2)
Budapest, augusztus 17. A Szent István-kupamérkőzésen 4000 néző elölt rendkívül izgalmas és
változatos küzdelemben a Kispest csapata megérdemelten győzött. Az elsö félidőben az Elektromos
volt jobb, szünet után Kispest ragadta magához a
kezdewénvezést. Góllövök: Szilácvi. Kincses, Olajkár II.. illetve Huszár és Pálinkás.

II (anyai családi segélyek kifizetésének rendje
Pálíy polgármester nyilatkozató
(A Délmagyarország
munkatársától)
A Délmagyarország
szombati számában szóvátettiik
a t a n y a i fisaládi segélyek kifizetésének rendjét. A m i n t megírtuk, a tanyavilágban jelentós
nehézségekkel kell megküzdeni, a m í g az igényjogosult segélyesek hözzájnthatnak
segélyükhöz. ugyanis a kivizsgálás a nagykiterjedésű
külterületen hosszú időt vesz igénybe, a kifizetésre való várakozás pedig valóságos tortúr á t jelent annak a tanyai asszonynak, aki férje
távollétében gyermekei, esetleg a m u n k a mellől kénytelen többször is beutazni a városba,
a m í g segélyhez hozzájuthat. Ezzel kapcsölatban fölvetettük azt a kívánságot, hogy a tan y a i igényjogosultak segélyeit hetenkint egyszer a tanyai központokba kiküldendő
tisztviselők útján kint a helyszínen kellene
kifizetni.

Bz ország legszebb rendőrségi
székháza lesz a szegedi
I

rendfiipalota Kiépítésével enyhül a városházi hivatalok túlzsúfoltsága

(A Délmagyarország
munkatársától)
Jelentette a Délmagyarország,
bogy a rendőrségi
székház tervpályázatán 19 p á l y a m u n k a
érkezett be a város gazdasági ügyosztályára a kitűzött határidőig. A pályázók nagy száma biztosítéka a pályázat sikerének
és szinte biztosra vesszük, hogy a szerda délelőtt Pálfy József polgármester elnökletével összeülő zsűri,
kitűnő p á l y a m u n k á k közül választhatja ki a
legjobbat és tehet javaslatot a kivitelezésre.
Annyi bizonyos, — ez a pályázati föltételekből
kiderül — hogy a szegedi rendőrségi
székház,
talán a kassait kivéve, a legszebb és legnagyobb rendőrségi palota lesz az országban. A
kétemeletes Kossuth Lajos-sugárúti épületben
nemcsak az összes rendőrségi hivatalok,
amelyek most háromfelé vannak, nyernek elhelyezést, hanem a m i n t értesülünk, rendőri tanosztály számára is lesz hely és őrszemályzeti legénységi lakószobák is lesznek bőséges számmal.
A rendőrpalota
fölépítésének talán
még
jobban örülnek a városházán, mert a rendőrségnek a városházáról
való kiköltöztével enyhíthetnek a városi
hivatali
túlzsúfoltságon.
Azt tervezik, bogy a fölszabaduló városházi
földszinti szobákban a városi
segédhivatalokat
helyezik el, a városi bérházban és a K i s s Dávid-házban
megürülő
helyiségekben
pedig
olyan várösi hivatalokat helyeznek el, amelyek eddig a város távolabbi pontjain
szétszórva végezték m u n k á j u k a t

Szobafestést, mázolást es buforf l n u e z l s f elsőrendű kivitelben

jutá-

nyosán készít szecsi es CSIHOS Róka-u. 1.

A tűzharcosok a!e T nöke
a Kormányzónál
Budapest, augusztus 17. Szombaton a
kormányzó kihallgatáson fogadta K e r t é s z Elemér
főtanácsost, a Tűzharcos Szövetség országos ügyvezető-alelnökét. A kihallgatás során a Kormányzó ur nagy érdeklődéssel hallgatta meg Kertész
Elemérnek, a Tűzharcos Szövetség fontos időszerű
kérdésekre vonatkozó jelentését, amelyeknek kapcsán a Kormányzó ur ismételten kifejezésre juttatta azt az együttérző bajtársi szeretetét, amellyel
mindenkor viseltetett és viseltetik a világháborús
tűzharcosok erkölcsi és szociális kérdései iránt

Mindenkinek erűeke.

hogy

belövési k á r
bi xiosilsonl

ellen

Ezzel kapcsolatban beszéltünk Pálfy József
d í . polgármesterrel, aki kijelentette, hogy a
családi segélyek osztása terén a hét elején bevezetett rendszer mellett nem látszik
szükségesnek, hogy a helyszínen
fizessék
ki a Tanyaiak segélyeit és ezzel k o m p l i k á l j á k az adminisztráfiiót.
X zavart és a késedelmet eddig a kivizsgálások nehézsége okozta — mondotta a polgármester. — Ezen a nehézségen azonban mát túljutott a népjóléti hivatal és az ezután Mvizsgdlandók
száma pár százra "olvadt le, ezzel a
számmal is hamarosan
végeznek.
A jövő hőnaptól kezdve tehát nem lesz más dolga a külterületi segélyesnek, m i n t előre
meghatározott
napon bejönni a városba és az adóhivatal pénzt á r á n á l fölvenni a neki j á r ó családi segélyt,

Egy jogszigorló revolverre!
agyonlőtt egy alhadnagyot
Budapest, augusztus 17. Szombaton este J a *
s i n s z k y István 35 éves állásnélküli jogszigorló
Pestszenterzsébeten megjelent G y ő r f i
István
alhadnagy lakásán. Hogy mi tőrtént a két férfi
között, azt a nyomozás lesz hivatott megállapítani, tény, hogy Jasinszky pisztolyt ragadott és
Györfi Istvánt agyonlőtte.
Jasinszky István azelőtt katonai szolgálatot
teljesített, de már leszerelt és valószínű, hogy
szolgálatteljesités alkalmával támadt valamilyen
kellemetlensége az alhadnaggyal
kapcsolatosan.
Az eset alkalmával Jasinszky is megsérült Comb.
ján lövéstől eredő sebet észleltek a mentők. A budapesti Szent János-kórházba vitték. Állapota nem
súlyos.
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fájós, dagadt és vtszeres lábakra készen
és mérték után H Ö F L R Klauzál-tér
8. sz. Gyógybaskötők. fűzök készítője.

M olasz

csapatait elfoglalták
az a n g o l o k

elsö védelmi vonalát

Róma, augusztus 17. Az olasz főhadiszállás
szombaton este a következő rendkívüli hadijelentést adta ki:
— Augusztus 17-én a Brit-Szomáliföldön a Gareta-hágónál az ellenséges erőkkel szemben
í
pénteken megkezdett csatát csapataink megnyerték. Ötnapos ádáz küzdelem után csapataink elfoglalták az angol védelmi vonalakat, amelyek
kétsoros drótsövényből megerősített tüzérségi és
gépfegyverállásokból és kavernákból álltak. Igen
sok különböző fajta fegyver, hadianyag és élelmiszer jutott az olasz csapatok birtokába. A csatateret a rodéziai és hindu csapatokhoz tartozó
sokszáz katona holtteste borítja. A csatában jelentős része volt az olasz légi haderőnek is, amely
bombázta és fegyvertüzzel árasztotta el az ellenség állásait, a berberai kikötőben több ellenséges
hajót súlyosan megrongált Az angolok ugyanakkor eredmény nélkül bombázták az assabi repülőteret és Djidjiga lakott részeit. A hadmüveletek,
amelyek olasz kézre fogják juttatni
Berberét,
most tovább folynak az ellenség második megerősített vonala ellen.
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D é l m a g y a r o r s z á g
telefonszáma

éjiel-nappal

A sziciliaí földreform |

Kneipp

emlékének1

Az ©lasz kormány, miután lerakta alapjait
5b nagyrészben megvalósította a
talajjavítás
és az ezzel párhuzamosan folyó telepítés munkáját, hozzálátott, hogy felszámolja az ország
nagy mezőgazdasági és társadalmi kérdését: a
szicíliai nagybirtokok
jelenségét.
Szicíliai gazdaságánál és termékenységénél
fogva hosszú ideig a római birodalom egyik
legfontosabb éléskamrája volt, a középkorban
és az újkorban úgyszólván teljesen elvesztette
előbbi gazdasági jelentőségét, mert a föld lassankint néhány nagybirtokos kezébe gyűlt öszsze, akik nem törődtek annak észszerű kiaknázásával. A kisbirtokosság szintén elvesztette azt a szoros kapcsolatot a földdel, amely
szükséges annak teljes mértékű kihasználásé,
hoz, mert a szükséges közművek (útak, öntözőművek, kutak, stb.) hiányában csak
igen.
szűk keretek között mozoghatott
földművelő
tevékenysége. A fasizmust megelőző kormányok szintén kísérleteztek ennek a súlyös kérdésnek a megoldásával, de siker
pélkül.
Kiosztottak ugyan földeket a parasztság körött, de tervszerű eljárás és állami hozzájárulás nélkül.
Mussolini a m ú l t év júliusában tartott Beszédében kijelentette, tíogy 500.000 hektárnyi
területen 20.000 telepes háznak kell épülnie és
az első kétezer telepesház átadásának ez éy
október 28-án, a fasizmus uralömrajutásának
18. évfordulóján kell megtörténnie.
A földreformot a fasizmus a nagybirtokosok közreműködésével akarja
megvalósítani";
amelyik birtokos azonban nem akar együttműködni, ottól azonnal elveszik a földet és az
állam maga gondoskodik a szükséges munkálatokról, vagyis útak, vízvezetékek, kutak és
egyéb közművek létesítéséről, nemszólva maguknak a telepesházaknak az építéséről, amelyek minden mezőgazdasági kellékkel ellátva
fognak átmenni oz ú j földbirtokos használatába, mintegy 25 hektárnyi földterülettel együtt
Ennek a munkának elvégzésére kb. 2.5 milliárd Urát irányoztak elő. amelyből 1-5 milliárdot a magántőke, 1 milliárdot pedig az állam ad. Ez utóbbi összegből 400 millió lirát
közművekre és 600 milliót pedig az ú j gazdák
támogatására szánnak. Ez év júniusáig 519 ház
épült fel és 1902 van épülőben. Néhány év múlva pedig a mai szicíliai köziállapot helyét átfogja
Venni a termelő munka, mely ezer és ezer ú j
'dolgos olasz Családnak fog életlehetőséget
nyújtani.

Űz ünnepnapi rakodási fiialom
felfüggesztésével segítenek
a faelláfásí nehézségeken
(A Délmagyarórszág
munkatársától)
Ismeretes, hogy a kormány a hét folyamán a tüzifaellátás biztosításáról kiadott rendeletével a
termelőnél zár alá helyezte a tüzifakészleteket
A zár alá helyezett tűzifa szeptember elsejétől
©sak a földmívelésügyi miniszter1 szállítási engedélye alapján eszközölhető, augusztus
végéig azonban a szállításhoz engedély nem kell.
Jelenleg tehát nem áll fenn semmiféle korlátozás, mégis p á r napja az a panasz merült föl,
hogy a fakcreskedcsckből eltűnt a tűzifa és a
faelárűsítással foglalkozó szegedi kiskereskedések sem tudják vevőiket kiszolgálni, ami a
kisháztartásokban zavarokat idéz elő, de főleg
a téli beszerzési gondokat növeli.
A kereskedők szállítási nehézségekkel indokolják a fahiányt, éppen ezért a városi hatóság. ahová szintén érkeztek panaszok a fahiánnval kapcsolatban, intézkedett, hogy a hiányon amennyiro lehet, enyhítsenek.
Addig
is, amíg a szállítások az ország nagy fakitermelő vidékeiről megindulnak, a Pallaviciniuradalom fagazdasága részben fedezi a szegedi
szükségletet. Erre való tekintettel a polgármester intézkedett, hogy az uradalom
fáját,
amely hajón érkezik Szegedre, vasárnap és ünnepnapon is kirakhassák és szállíthassák
az
elárusító helyekre'

legjobb

anyagból

kell

felépítenünk az embeii testet a léleknek ezt a legcsodálatiaméltóbb otthonát, mert csak akkor lehet az erős és
szívós, de a lélek is csak akkor lelheti
benne örömét.« Ez volt a nagy Kneipp
életigazságának egyik alaptétele.
Itt pompázik előtte kimeríthetetlen
bőségben a legjobb anyag: az aranykalászos árpaföld. Az ifjúság is vele tart,
melynek sorsát annyira szívén viselte.
Mindig azon volt, bogy a gyermekek
jó, ízletes is tápláló kenyeret kapjanak,
hájastól megőrölt kenyérmagból készült
kenyereí. Igen ám, de mit igyanak?
Ö marct fedezte fel az italukat is.
Valósággal L oronát tett élete nagy művére, amikor olyan italt is adhatott, mely
hasonló a folyékony kenyérhez és amellett nemes, ízletes és egészséges. M e l y i k
ez az ital? A Kneipp malátakávé Ezt a
kávéitalt hámozatlan, egészséges és cukros malátává varázsolt árpából főzzük.
Ez az ital nem csupán a gyermekeké, hanem. a felnőtteknek is ezt kellene inniok. Ál on minden asztalon naponként egy r.igy kanna jó és egészséges Kneipp rualátakávé "Malátakávé
mindenekelőtt» m o n d o g a t t a Kneipp
mindig.

Zgymk Kneipp malátatóvét!
Czt lífteifit

maga adía az

embtfiüégnek.

700 külvárosi gyerek vidám nyaralása
az ujszegedi népjóléti üdülőtelepen
A »batyi légió« nagy sikere
(A Délmagyarórszág
munkatársától)
Á régi
nagystrand helyén vígan lobogtatja a koradélelőtti szél a uépjóléti ügyosztály gyermeküdülőtelepének nemzetiszínű lobogóit. A többholdnyi kiterjedésű üdülőtelepen és a Tiszapartján koranyártól az első őszies napokig vidáman folyik az élet. A népjóléti ügyosztály,
az Országos Gyermekvédő Liga, a Szent József-akció, az árvnház. a Magyar Kender- Lenes J u t a i p a r R t és különböző társadalmi rétegek. valamint az OTI jóvoltából közel ezer.
gyermek élvezi itt az üdülőtelepen a nyarat.
Olyanok itt ezek a három—tizenkétóves fiúkleányök, mint a kalickából kirepült madárkák.
Egész nap kellő felügyelet mellett szabadon
játszanak, hancúroznak a puha fövenyben és
örülnek a nyárnak, örülnek, mert hiszen olyan
ritkán adódik alkalom a számukra, hogy kedvűre játszathassanak, dalolhassanak és hancúrozhassanak . . . Egész télen át kis egyszobakönyhás lakásokban élnek, ahova bizony csak
ritkán pillant be egy-egy eltévedt napsugár és
csak ritkán csal mosolyt kis kerek arcukra
édesanyjuknak egy-egy lágyan simogató pillantása.

Veszélyben volt
az üdülőtelep megnyitása
A gondatlan gyermeksereg vidám dalolása
közbeu lépünk be az üdülőtelep ízléses tornyos
épületébe. A tágas udvarou éppen az egyik
fürdőruhás tauítóuő irányítása mellett 20—25
főből álló lcánykacsöport az üdülőtelep ünnepségére készülődik. A napsugár barnára sütötte mosolygós kis arCukat, kezükkel csuklógyakorlatokat végeznek, ajkukon fölzeng a Cserkésznóta:'
— Leányok fel a fejjel, ez a haré a
mienk...
Hosszan, elnyújtottan énekelnek a kisleányok, aggódva figyelnek a megértőarcú tanitónénire, aki bizouy sehogy sincs megelégedve a leányok énekkészségével. Szinte ajkunkon van már a mondat. — kedves tanítónéni,
hiszen a kisleányoknak az éneke nagyon tetFr.ett. a tanítónéni is volt valaha kisleány, nem
megy olyan gyorsan a kis buksikba ez a szép
eserkésznóta . . . Bizonyára régóta gyakorolják már, fáradt a csoport, tessék őket játszani
engedni. De nem szólunk egy szót sem. A köyetkező percben m á r hangzik is a mondat;
— J ó van leányok, m á r a elég v o l t
A toronyszoba egyik kis helyiségében meg,keressük Jagrr Lajost, a telep vezetőjét, aki elmondja, hogy ezt a szociális üdülőtelepet, ahol
nyaranta sokszáz magyar gyermek nyaral, kőivel négy éve nyitotta meg a város.
— Az idei megnyitás majdnem veszélyben
forgott — mondotta. — A Tisza szokatlan magas vízállása, a gyakori esőzések miatt
már
úgy volt, hogy ezen a nyáron nem lesz gyermekszavaktól hangos az üdülőtelep. Az utolsó
pillanatban azonban Vicsay E m i l dr.-nak
a
közbenjárására mégis sikerült megnyitni
aá
üdülőtelepet. A létszám 300—350 kisfiú és kisleány körül mozog, ehhez a számhoz még hozzájön vasárnaponkint az O T I mintegy 200—250
főnyi nyaralócsoportja- Természetesen m i n t az
elmúlt évben, úgy móst is 25 felvidéki
fiú
nyaral nálunk. Tavaly Hahóról jöttek kis vendégeink, most Rimaszombat küldötte el a 10—12
'éves ízzig-vérig magyar f i ú k a t

Ebéd: köménymagosleves
cs mákostészta
Jager Lajös kalauzolása mellett Bejártuk az
üdülőtelepet. Miközben az orvosi rendelőt és a
napozót tekintjük meg, addig lenn az udva<rou 64, óvódás kisfiúk és kisleányok feszült fi-

legolcsöbban
Lakberendező
Szövetkezetnél
&
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gyelme mellett újból megkezdődik Bükky tanítónő irányításával az éneklés. Vidáman, magasan száll a nóta, Erdély felé;

Szállj el fecském
Kolozsvárra
Minden magyar kislány
várja
Szállj el fecském
Kolozsvárra
Aki halvány, mind magyar lán$
Mert a párja itt van a
Tisza partjánSzállj el fecském napkeletre
S mond meg neki,
Magyarország újra nagy lesz . . .
Alighogy elhal a nóta, Csengetés rázza meg
a levegőt.. A fiúk és leányok példás négyes sorokban állanak föl és egy tanítőnéni, tanítóbácsi vezetése mellett ujjongó arccal mennek
szellős „ebédlő" felé. K i s tányérjaikban m á r
ott párolog a most elkészült köménymagosleves. Farkas étvággyal esnek neki és csakhamar kanálcsörgetés hallatszik. Gyorsan elfogyasztják a nagy tál levest, hiszen egész délelőtt játszottak, fürdöttek és így a „munka"
után még bizony ezeknek játékostermészetű legénykeknek és kisasszonykáknak is jól esik a
forró étel. A levesevésnek csakhamar vége,
utána következik a mákostiszta. A gyermekszemek felcsillannak, a villa m á r
ott
van
mindegyik kezében s alig várják a pillanatot,
högy a j ó cukros mákostésztát a szájukhoz
emeljék . . . Mákostészta a kedvenc ételük . . .
J ó t étvágyat fiúk. leányok . . .
A menü naponta változik. Reggelre 2 deci
paszlörizált tejet, ebédre mindig mást és mást,
uzsonnára pedig mézeskenyeret vagy gyümölcsöt kapnak. A gyümölcsért különösen a rimaszombati fiúk rajonganak.

A »batyi« légió
Az üdülőtelepen ninös különbség gyermek
és gyermek között. Mind egyformák. Ugyan-

azok a masztatos, Bafnáraégett gyermeki a ^
cok, ugyanazok a mozdulatok, sírások, hangon
kiáltozások. És mégis ebből a többszázfönyi
gyermekhadból kitűnnek a m i fülünknek szokatlan beszédű rimaszombati fiúk. ö k m á r nagyok .10—12 évesek, napjaikat komoly munkával töltik. Magyar dalokat énekelnek, várat
építenek és valamennyinek az a vágya, hogy
katona lehessen.
— Matyi légió jobbra át — hangzik a vezényszó mindjárt, ahogy ebédután lelátogatunk
a. Tisza-partjára. Katonás sorrendben áll előttünk a rimaszombati gyerekek 25 főnyi csoportja. Vezetőjük egy nyilt tekintetű 13 éves
fiúcska: Borosovics Árpád „hadnagy." Néhány
érve ezelőtt még cseh iskolában tanült, most
úgy énekel magyarul, m i n t bármelyik kis itthon született társa- Tudományát nyombaD csil.
logtatja is, újból vezérnyszó hangzik föl az
ajkán és a következő percben m á r énekel is
a bátyi légió. Természetesen bátyi dalt,

— Rendes város Bátyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rimaszombatyi
. . .
Az ének végeztével a bayti légió által épített várhoz vezetnek bennünket Valósággal kis
erődítmény. Beillene a Maginot-vőnalba
is.
Egy méter magas, tetején zászló leng. a falakból a lőrések világítanak.
— A kis vendégeink mindig az előbbi kis
dalt énekelték és katonásdit játszottak — mondotta vezetőnk. Erről azután elneveztük őket
bátyi légiónak. A várépítés gondolata is az
övék volt. A leülepedett iszapbél kockákbau kivágtuk a talajból és 3 napi munkával felépítettük a várat. Sajnos a mindennapos eső már
sok kárt tett benne. Azonban még így is az
egyik legkedvesebb tartózkodási helye a batyilégiónak ez az iszapbél készült vár.
J61, nagyszerűen érzik itt magukat a népjóléti hivatal üdülőtelepén a gyerekek. Reggel
a kultúrpalota előtt gyülekezve vidám énekszóval vonulnak át a hídon, este pedig fi óra
előtt Ugyancsak csoportban, egymás kezét fogva távoznakel az üdülőtelepről.
Jóleső érzéssel távozunk
ről. ahol gondos felügyelet
kisfiúkat és kisleányokat a
és boldogabb Magyarország

el az üdülőtelepmellett nevelik a
szebb, a nagyobb
számára.
(Kardos Imre)

A jövő héten megkapják elmaradt
fizetésüket a közélelmezési hivatal
alkalmazottai
(A Délmagyatöfszág
munkatársától)
Rövid féléve, hogy a háborús gazdálkodás hatása
alatt a többi európai állam m i n t á j á r a nálunk
is bevezették a Cukorjegyeket és az adminisztráció lebonyolítására Szegeden is fölállították
a közélelmezési hivatalt.
A hivatal személyzetét szolgálatra behívótt nyugdíjas tisztviselőkből és szellemi szükségmünkásokból állították
össze. Mintegy 30 szellemi szükségmunkás dolgozik kezdettől fogva a közélelmezési hivatalban, ezek a fontos és nem éppen könnyű munkát végző alkamazottak alkalmaztatásuk ideje
alatt még csak egyetlen egyszer kaptak fizetést, akkor amikör a cukoradagok után pótfilléreket szedett be a hivatal. Mivel azonban a
fogyasztóknak a pótfillérek útján való megadóztatása nagy visszatetszést keltett, elmaradt a pótfillérek szedése és a közélelmezési
hivatal alkalmazottainak fizetése ls. A város
költségvetésében nem állt rendelkezésre fedezet a fizetések beállítására, az állam pedig
nem akarta vállalni a fizetések terhét. A város
hatósága mindent elkövetett, hogy az illetékes
minisztériumot a közélelmezési hivatal költse
geinek kiutalására bírja: föliratot intézett á
miniszterhez, majd konkrét előterjesztést tett
s költségek előteremtésére- Közben eltelt majd
háröm hónap és a közélelmezési hivatal alkalmazottai még mindig díjtalanul, a reménység
fejében dolgoztai.
A hosszas váraközásnak azonban, úgy látszik, mégis meglesz a Jutalma",
mert amint
értesülünk, a polgármester előterjesztését el-

fogadták
a minisztériumban? a számvevőség
fölhatalmazást
nyer, hogy a közélelmezési hivatal személyi kiadásaira fedezetet állitsan be a
költségvetésbe, a dologi
kiadások
fedezésére
pedig államsegélyt
utalnak ki. I g y tehát a
kérdés megoldást nyer, mégpedig értesülésünk
szerint, a legrövidebb idő alatt, úgyhogy a jövő
hét folyamán a közélelmezési
hivatal
valamennyi alkalmazottja megkapja
végre a fizetését az elmúlt időre visszamenőleg, a jövő elsején pedig rendesen folyósítják részükre fizetésüket, ami előreláthatólag havi 80 pengőben
nyer megállapítást.
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Rékussal szemben
összkomfortos, elegáns, íolyóvizes balkonos
utcai szobák. Elsőrendű, kívánatra diétikus
ellátással is. A főváros középpontjában, villamos és autóbuszközlekedési
megállóhelyeknél. Kellemes úri otthon, M É R S É K E L I
ÁRAK. Állandó vendégeknek kedvezmény.
Telefon 332—007. Díjtalan lift-

Megjegyzések
vávmavadvány
ügyéhez
Irta;

Beveixk

A
sléfánías'étányí vármaíadványEoz ragasztott kuglipálya ügye ismét felszínre hozta
ennek a műemléknek historikumát. A kuglipálya szerencsétlen gondolatának még szerencsétlenebb megoldása egyhangú
megütközést
váltott ki a nagyközönség soraiban. IJjra előtérbe nyomulnak a kérdések; miért kell ennek
az építészeti emléknek olyan szelepet szánni,
mely nem méltó műemlékhez és miért nem lehet ezt az építményt a városi múzeumnak adni ha mindjárt egyelőre kövek elraktározásába is?
K kérdést ismerem « legapróléSosabB részietekig. É n yoltam az, aki több év harcával
megszereztem kulturális gélokra a műemléket,
inig azután a legfelsőbb szakértőfórum háromsoros leiratával keresztülhúzta sok év kivívott
eredményét Nem akarom ismételgetni a z t
amit a legtöbb ember má® ismer Szegeden. Két
múzeumigaagatónak is törekvése volt, hogy a
fvármaradványt megszerezze, A múzeumi szakbizottság kétszer hozott egyhangú határozatot, mely szerint alkalmasnak taláta múzeumi
pélokra, az építményt. A szakbizottságban oly
- Férfiak foglaltak helyet akikről feltehető, hogy
pemcsak érdeklődtek, de értettek is a kulturális és múzeumi dolgokhöz. A közgyűlés előtt
kétsze® fordult meg az ügy. Mindkét esetben
a legnagyobb megértéssel bocsájt§tta a múfseum rendelkezésére a műemléket A felmondás körűi voltak a zökkenők, amelyek egy félévvel elhúzták az átadás terminusát A város
hatósága, elsősorban a kultúrtanácsnök
űr
minden bizonnyal teljes tekintélyével a város
fezen kultúrális érdeke mellett szállott síkra. És
mégis megtörténhetett az, hogy a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége keresztülhúzta a múzeumi szakbizottságnak és a város
hatóságának ilyirányú akarását mondván: nem
felel meg múzeumi
Céloknak az építmény,
mely nyirkos és sötét mely a Tiszának időnkénti árvíznívója alatt fekszik és mely végül
p&ak nagy költséggel állítható annyira Helyre,
hogy múzeumi céloknak megfelel.
ítélethozatal előtt a főfelügyelőségei kelleti
jffölna felvilágosítani több dolögról. Bár igaz
fez, hogy a vármaradvány nedves és sötét. Nem
(nedves azonban annyira, hogy oda éppen azok a t a köveket elhelyezzük, melyek a várnak a
falából kerültek kL
r

A kövek ma is a múzeum "koromsötét szulefénfölyosőján
vannak, ahova villanyfény nélWtül bemenni lehetetlen.
Ez a szuterén talán még nedvesebb, mint
ÍB vármaíadvány, hiszen a téli gőzfűtés fáradt
gőze éppen oda a köyekre sisterékel ki. És
Evajjon,

ami dft a köveknek, nem árthat
élő szervezeteknek?

a*'

Tudtommal állandóan népes egyesületi 'élet folyik' a helyiségben. Hogy a maradvány a Tifcza időnkénti víznívója alatt fekszik, ennek
Bem lehet semmi gátló oka. E helyiséget még
fe talajvíz sohasem öntötte el, De egyébként is

gondoljunk Csak arra. hogy Szeged
város lakosságának a 80 százaléka
lakik az áfvlznlvó
alatt.
Pedig — megint csak ismételem —, ezek fel-

Péiev

dr.

tett reménységei a magyar nemzetnek- H a pedig úgy áll az ügy, hogy ez a helyiség oly uagyon ártalmas; sötét, nedves, akko® a tisztiorvos Urnák mát, régen meg kellett volna azt
szüntetni, hogy ott népes klubbélet virágozzék.
A harmadik" kérdés, a költségek kérdése tulajdonképpen nem is kultúrális és művészeti
szakkérdés, hanem a város költségvetésének a
kérdése. Hiszem, hogy Szeged város közönsége
áldozna kultúrális célokra annyit, amennyibe
ennek a helyiségnek a szükségszerű javítása
és múzeumi célokra való átalakítása kerül. Ez
a vá®ös megmutatta, hogy tud a kultúráért
lelkesedni. Egyetemét a legnagyobb áldozatokkal emelte, szabadtéri játékokat rendezett,
mert tudta, hogy az ezekért hozott áldozat nem
lehet kicsinyes kritikák Célpontja. Éa éppen
az egyetlen múzeumához lett völna szűkmarkú?! Gondoljunk Esak arra, h'ogy

ö várból való kiköltözködés
után
20.000 pengő fájdalomdijat
szavazott meg ennek az egyesületnek-

Csütörtökön 22-én
kezdődik az

Osztálysorsjáték
fOhűzáso.

.Pető
Bankház
ezúton hivja fel
igen tisztelt ügyfeleit,
hogy ne feledjék sorsjegyeiket
megujitani

Mennyivel inkább" hajlandó lenne a várös közönsége ezt az összeget múzeümi célokra fordítani. Különben is, nem az a cél, hogy külön személyzettel felszerelt „alosztályt" létesítsen ott a múzeum, hanem az, hogy

lipálya építésénél? Elismerem, hogy a kugligóndolat minden zabla és a hivatalos fórum
teljes megjárása mellett vált jogérvénycssé,
ott mégis az önkényüség pusztított. Nem respektálva a jóváhagyott terveket,

a kövek a mai sötét és életveszedelmet
rejtegető
elhelyezésükből
olyan helyre kerüljenek, ahol méltó
helyen reprezentálják
Szegednek
építészeti emlékekben szánalmasan
szegény
maradványait.

a falakat több mint egy méterrel
kljebb tolták és ezáltal a régi tol*
dalékkeritésbe falazott három régi
ívtartó pillért, döntöttek le.

A Tátosí múzeum pedig egyidőre fellélegzenek. A" 'raktáranyagának egyrészét nyilvánosságra hozhatná. A lapidarium iránt jóformán
csak szakemberek érdeklődnek. Ennek a havonta legfeljebb egy-két látogatónak valamelyik múzeumi altiszt kalauzolása mellett bemutatható a lapidarium. Ez külön költséget nem
igényéi.

'A közvélemény
nyugodott meg a döntésben. Mutatja, hogy nem tud ez a kérdés a
nyugvópontra jutni.
Nehéz is megérteni azt, hogy fia egészségük veszélyeztetése
nélkül
intelligens urak élik egyesületi életüket ebben a helyiségben, miért,
nem lehet oda a köveket elhelyezni?

Lebontották tehát egy ölyan részét a műemléknek, melyhez hozzányúlni sem lett Volna
szabad. Hogy ki ezért a felelős, ezt már utólag megállapítani bajos.
Vajon lett volna-e egy az országos sajtót is
megjárt kugliügy a szegedi várral kapcsolatosan, Ha ezt, az ősrégi Erzsébet-tempom alapfalam felépült vármaradványt
műemlékhez
méltó rendeltetésnek adták volna át. Nem lehetek róla, megvallom, szilárdan hiszek abban,
hogy mégis csak kedvező megoldást fog találni egyszer az a mindjobban sürgető kultúrális
szükséglet, hogy ez a műemlék borozó egyesületi élet helyett nevéhez méltó kultúrális
és
muzeális Célokat szolgáljon.

Párisi Nagy M á z

Rt.

Viszont, Ka valóban Olyannyira ártalmas cz a
helyiség, ezt a körülményt a tisztifőorvos úrnak a figyelmébe vagyok bátor ajánlani.

Szeged (Csekonics és Kiss-utca s a r o k !

Szegeden az építészeti műemlékeket nem
szabad azzal a mértékkel mérni, mint a Felvidéken, pl. Lőcsén, Kassán vagy esetleg Kőszegen- I t t sát volt az építőanyag. Idő, viszontagságok, árvíz, stb. elsepert mindent. Itt többet jelent egy százéves tégla, mint másutt félezeréves épület. Ezért nem szabad lett volna a
Szent Demeter templomot, leösákányozni és
ezért kell ezt a vármaradványt is megbecsülni nemcsak a város erre hivatott urainak, de
minden szegedi magyar embernek. H a m á f a
várnak" éppen a legfiatalabb, kb. 150 éves építményrésze maradt is meg, annak minden téglájára ügyelnünk kell. És ím m i történt a kug-
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vadvirág

Gyermekkonomban
sokat hallottam emlegetni a gy imes i vadvirágot.
Nem
tudom mert, soha sem kutattam
ki vagy
milcte
után. de természetes
következtetéssel', valami, sápadt, titokzatos,
elérhetetlen
sziklavirágiDpk
képzeltem el, amelynek a
megszerzése 'Csak kivételeseknek
sikerül.
Mily nagy volt aztán meglepetésem, amikor erdélyi nyaralásaink
során
egyszer
szemtöl-szembe kerültem a gyiviesi
vadvirággal, amely nem volt sápadt, sem titokzatos, sem elérhetetlen, sőt mint
nagyon
i* tűzről pattant székely menyecske éli a
havasok
alján.

lyempaplanos,
nagy ágyba kerültünk.
'A
duzzadó párnáknál
csak duzzadó
önérzetem
volt a nagyobb, amikor az otthoni kis rácsos gyermekágyam
után ilyen nagy megtiszteltetésbe részesültem. Boldogan
fúrtam
arcomat a hűs, almaszagű
párnák közé és
a kívülről behallatszó zsibongó hangok lassan álomba ringattak.
A tornácon
pedig
már ugyancsak megszaporodtak
a vendégek. Cigány került elő és elalvás elölt, az
volt az utolsó jóleső érzésem, hogy az cdesbús magyar, nóták elnyomták
a nyekergő
dudaszót.
Heggel azonban különös
meglepetésre
ébredtünk. Amikor derengeni kezdett körülöltem a világ, az a für'csa érzésem támadt,
hogy itt valami hiba van. Az esteli nagy
felmagasztaltságom
után valami
mélypontra. jutottam.
Egy illúziónak
ismét
vége

Nem tagadom, hogy fantáziámnak
ez a
tévedése fájdalmasan
érintett,
mert soha
sem szerettem, ha elképzelésem
romantikus
fellegvárába
kíméletlenül
betört a valóság
vagy ha a sejtelmes
megoldatlanságokra,
természetes, egyszerű csattanó volt a felelet! Valósággal
személyes sértésnek éreztem azt a brassói
kirándulást
is, amikor megcsodálva a híres Féke le
Templom
évszázados miseruháit, építészeti szép— Baló József cjr. professzor cs Becker Venségeit, vezetőnk figyemeztetett,
hogy
az
del
dr. főigazgató kitüntetése. Budapestről jeapostoloknak
az a tizenkét hatalmas
kőlentik: A kormányzó a miniszterelnök előterszobra, amelyek a templom külső pereméi
jesztésére az egyetemi oktatás és tudományos
díszítik, délben, amikor meghallják
a hairodalom, művészet terén kifejtett értékes munrangszót,
megelevenednek,
leszállnak
a
kásságukért
Domanovszky
Sándornak, a budapárkányról
cs megmosakodnak
az Olt vipesti P á z m á n y Péter tudományegyetem
nyilzében. Én illő gyermeki áhítattal
hagyatvános
rendes
t
a
n
á
r
á
n
a
k
a
M
a
g
y
a
r
Érdemrend
tam, és szomjas fantáziám
azonnal
szőni
középkeresztjéhez a csillagot, Baló József dr.
kezdte a, legenda aranyszálait.
Hogy nem
a szegedi Ferenc József
tudományegyetem
lelt. belőle semmi sem. annak persze ismét
nyiváuös rendes tanárának és Pékár
Mihály
n kíméletlen valóság volt az oka, amelyei a
dr.-nak,
a pécsi Erzsébet tudományegyetem
felnőttek hangos kacagása tárt elém. A kényilvános rendes tanárának a M a g y a r Ércdmtelkedők ugyanis fogadást kötöttek a buzrend középkeresztjét adományozta. A kormánygó hivö-hiszékcnyekkel:
lehetséges-e, hogy
zó a miniszterelnök előterjesztésére- Becker
a tizenkét apostol kőszobra déli liarangszőVendel dr. tanügyi
főtanácsos,
tanítóképzőra leszáll a templomról
és
megmosakodik
intézeti igazgatónak a m a g y a r tanítóképzés teaz Oltbanf Nagy tábora volt ennek és ónrén szerzett érdemei elismeréseid a Magyar
nak a fellevésnek is, végül is a vezető zárÉrdemrend középkeresztjét adományozta.
ta le a mókás vitát- A fogadást nem nyer— Hétfőn hivatalszfinct. Szombaton kiadott
te meg senki sem, mert a monda
szerint,
a szentek akkor elevenednek meg, ha m e g- kormányintézkedés értelmében az állami, hivatalokban,
minisztériumokban,
m i n t pedig a
hallják
a déli. harangszót,
mivel azonfővárosi
hivatalokban
munkaszünetet
tartaban szobrok,
— kőfüleikkel
nem hallnak. A munkaszünetről szóló intézkedést szomják meg.
baton megkapták a szegedi állami
hivatalok
'A nagyok igen jót mulattak ezen a tré- is, a városházára
azonban szombat estig még
fán. de én csalódottan elkedvetlenedtem és
nem jött
meg a belügyminiszter értesítése.
rzrn nem segített az egésznapos
kirándulás Ezcrt. a polgármester ú g y intézkedett, h ö g y a
/em a Cenkrr.
ahol a. Itires Árpád szovárosi tisztviselők a rendes week-end menetbor megközelítése volt a Cél. (Az
oláhok
rend szerint, hétfőn reggel 9 órakofi jelenjenek
ledöntötték.) Nem csábított a menedékházmeg hivatalaikban. H a a belügyminiszter távban mutogatott,
spirituszban
őrzött
vipera irati értesítése vasárnap esetleg megérkezik,
sem. Bizfos ez is csak akkor volt eleven, a hivatal főnökök hétfőn hazabocsátják a tisztmikor a. harangszót, hallotta!
Különviselőket.
ben sem szerettem hegyet mászni. Egy tál
áfonyát, többre becsültem az őzondus erdők
hűvösén, mint a nyaktörő
szerpentineket. P o l g á r i iskolai tanár Gyors- és Gépíró
Sajgó lábaimmal
alig vártam,
hogy vég- Szakiskolája szeptember hó 1-én nyílik meg. Beire, megpihenjünk
és elérjünk
kirándulá- ratkozás hétköznaponkint 10—12 óra között Álföldiutca 3. alatt, a bölcsészetkari egyetemi épület közelében.
sunk Utolsó állomására•
Gyimesre.
Itt,
mint emiilettem, újabb Csalódás ért a szép
— Kenderfeldolgozó gyár Derekegyháza melg.'/imesi vadvirág
személyében, de a, ven- lett. Évtizedes problémája Csongrád vármegyédéglátás oly nyájas váll, az új környezel, nek a mezőgazdasági munkások elhelyezése érdeannyi érdekességef. ígért, hogy icsakhamar
kében több gyáripari érdekeltséggel tárgyalásomegvigasztalódtam.
'A ház tele volt ven- kat kezdtek aziránt, bogy Csongrád vármegye területén gyárvállalatokat létesítsenek. A tárgyadöggel_ ''A kertben akkora császárkörék polások eredményeképpen az elmúlt napokban Detyogtak a fákról, mint mifelénk
egy kis
rekegyháza mellett kezdték meg a Veiss Manfréd
dinnye és a szomszéd kocsmából
hangos, —Mauthner. kenderfeldolgozó építését. Az uj kenduhaj dudaszó hallatszott.
Amikor
odalö- dergyár az őszre készül el és 400—600 munkásnak
pózkodva rácsodálkoztam
a feketekücsmás, nyújt majd állandó megélhetést.
bocskoros, vadul, ugrándozó alakokra,
ijedt
— Kunsági likőrgyár, cégt. Kncska Mihály.
szemű, kis székely cseléd vonszolt el On— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
nan! vem szabad odamenni . . .
mulatnak
a hatósági munkaközvetítőnél: Férfiak: 8 kovács,
az olajok . . . (Akkor még ki hit le volna, 1 csiszoló, 1 köszörűs, 2 villanyszerelő, 1 asztalos, 1 kádár, 1 kerékgyártó, 2 kosárfonó. 1 kefehogy ez az ijedt, riadt tekintet hosszú időkötő, 1 kötélgyártó, 6 cipész, 12 borbély, 2 sütő, 1
re megöröködik a székely leányok szemén!)
kéményseprő, I fényképész, 6 napszámos, 1 bérMi gyerekek persze hamar
elálmosod- szolga, 1 kapus, 6 gazdasági mindenes, 2 ügynök,
tunk, elbággyaszlotl
az erős,
hegyilevegő
Nők: 1 kefegyári munkásnő, 1 szőnyegszövőnő, 2
és a gyimcsi tanitóné lefektetett a vendég- cipőtüzönő. 2 ragasztónö. 2 hölgyfodrásznö, 1' vendéglői mindenes, 2 ÜCTnöknő.
szobában. Gyönyörű,
cseresznyepiros,
se-

HIREK

GÁL FERENCNÉ

van- S valóban, az
egész
gyefmekserég
földrevetett
ágyakon
találta
magát.
Amint ugyanis elálmosodtak
a
vendégek,
ők kerüllek a cseresznyepiros,
selyempap*
lanos ágyakba
és a gyermekek a földre.
De meg kell adni, hogy a gyimesi
tanitóné
oda is nagyon jó ágyat vetett!
Mindez már régen történt. Azóta s'ók
viz lefolyt a Maroson. Azóta
megszaporodtak a riadtszemű székely lányok és soksok akarás mélypontra
jutott. Nem
tudom, a gyimesi havasokon meddig fog még
hangzani a dudaszó? Nem tudom• hogy él e
még a gyimesi vadvirág,
de szentül
hiszem, hogy a csíki nők már Jcészílgetik
a
duzzadó fehér párnákat,
a cseresznyepiros
selyempaplanokat,
hogy meleg
szeretettel
fogadjanak
— ha majd
odamegyünk!
Vcressné, Csapó Mária

. 1 », A Metcorologiai Intézet jelenti 22
I\Z l a O
órakor. I d ő j ó s l a t ; Az északi
szél gyengülése, tíz lok alá terjedő éjszakai lehijlés, záporeső, főként a délutáni órákban, még lehetséges. A nappali hőmérséklet kissé emelkedik.

— Az Országos Magyar Vöröskereszt főinegbizottja Szegeden. Vitéz S i m o n Elemér dr.
titkos tanácsos, felesége és titkára társaságában ellenőrző szemlét tartott tegnap a szegedi
Vörös-Ivcreszt Csoportnál- A vendéget dr. Csikós N a g y Józsefné elnökasszony és Tóth
Gábor iskolafelügyelő, a Vöröskereszt gazdája
kalauzolta és bemutatta a Szegeden megszervezett 250 ágyas vöröskeresztes kórházat. Annak ellenére, hogy a helyi egyesület szerény
a n y a g i , eszközökkel rendelkezik, a napokban
m á r .megkezdi működését a legnemesebb célkitűzések szolgálatában álló intézmény, cgyelőr®
a Katholikus Nővédő helyiségeiben. A fő-megbízott a tapasztaltak felett meleg elismerését
fejezte ki- Megható a kisemberek
áldozatos
készsége, akik megértették az idők szavát és
adományaikkal siettek leróni
kötelezettségüket a nemzet küzdő fiaival szemben. U j a b b a n
gyüjtoíveken a következő adományok folytak
be: F o l y a m m é r n ö k i
h i v a t a l : 89 P 60 f, Kisdedóvó testület ú j a b b a d o m á n y a : 11 P 50, N. N.
2, Sziics Béla 10 pengő.
_ Kunsági rum- és likörgyár, Vadász u. 9.
,
Tűzharcos hirek. A tűzharcos főcsoport elnöksége közli: A szegedi tűzharcos főcsoport kötelékébe tartozó azon bajársak, akik az sErdélyi
Gárdát elnevezéssel különleges
nemzetvédelmi
bajtársi szolgálat ellátására valószínűleg felállítandó szervezetben önként válalkoznak esetleges
nemzetvédelmi munkálatok ellátására, kedden és
pénteken délután 5—7 óra között személyesen jelentkezzenek a titkári hivatalban (Stefánia-sétány,
Vár).
— A természetes »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!

Segédmoforkerékpár tulajdonosok figyelmébe
Segédmotorok speciális javító üzeme

FEKETE motorüzem Ttsza L.-körut 39.
(Bruckner-vasudvar)

G y o r s í r ó és Gépiróískolában
(Honv<d-tér 4) beiratkozás fogalmazási, irodai és
beszédirási gyorslrási, — tízujjas ritmikus vakirásos gépírás! és helyesírási tanfolyamokra.
Mérsékelt tandíj, szakszerű kiképzés, országosan
legjobb vizsgaeredmény. Állásközvetítés.
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Fáradt,

sas?

levert, kimerültI

k o l a

Egyedárusitó:
Vénusz Wrogíria

1 0 0 °l.

Mikszáth Kálmán u.

5,

. i— püspöki szentmise a fogadalmi székesegyházban. Szent István király ünnepén délelőtt
10 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz a fogadalmi templomban. Az ünnepi szentmisén
résztvesznek az összes hivatali hatóságok és a
társadalmi egyesületek testületileg. — A Katolikus Nővédő Egyesület elnöksége ezúton kéri tagjait, hogy a püspöki szentmisén minél
nagyobb számban jelenjenek meg.

XANWlE
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— A természetes iFerene József* Keserűvíz
(régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, envbe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést jaLiritja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka
augusztus 21. és 22-én hivatalos helyiségében árverést tart, mely alkalommal a Városi Zálogház
és Nemzeti Hitelintézet zálogházánál 1940. junius
végéig, míg a dr. Simon György zálogháznál 1940
julius 19-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak
kerülnek árverésre, éspedig 21-én, szerdán délután
fél 4-kor ékszerek, 22-én, csütörtökön délután fél
4-kor ingóságok. (A Városi Zálogház Nádor-ntca
2. szám alatti uj helyiségében hétfőn 8-tól t-ig tart
pénztári órákat. Szerdán és csütörtökön ugyancsak 8 órakor kezdődik a hivatalos óra.) Igazgatóság.
— Az alsóvárosi legényegylet műkedvelő gárdája szeptember elsején, vasárnap este operettelőadást rendez a színházban a Horthy Miklós
Nemzeti Repülőalap javára. Előadásra kerül a
-Huszárparádé* cimü három felvonásos operett.
Kneipp 1892-ben azt a gyártmányt részesítette különös előnyben, melyet azóta is Kneippmalátakávé néven ismerünk. Egyidejűleg felhatalmazta a malátakávét előállító céget, hogy e gyártmány védjegyeként az ő nevét és arcképét használhassa. A Kneipp-malátakávé ezek szerint csak
akkor valódi, ha a kávésdobozokon rajta van a
népszerű táplálkozás e hires reformátorának arcképe és névaláírása.
— Kitűnő málnaszörp, Kunsági Likőrgyárban.

Á t h e l y e z é s miatt
rendelésből visszamaradt nagyon szép kombinált DIÓFA
S Z O B A B Ú T O R , egy
DIÓFA
HALÓ és egv K O N Y H A É E R E N D E Z É S OLCSÓN azonnal eladó.
Kossuth Lajos sugárút 5. Asztalosnál.
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— 35 éves szolgálati jubileum.
Ganzler
Á r p á d rendőrfelügyelő, őrszemélyzeti osztályparancsnok, a szegedi kapitányság tisztikarának ismert érdemes tagja, most ünnepli katonai és állami közszolgálatának 35 éves jubileumát. A szegedi rendőrség tisztikara és őrszemélyzete melegen köszöntötte a jubiláló főfelügyelőt. Ganzler Árpád ebből az alkalomból
10 pengőt küldött a Délmagyarórszág
szerkesztősége ú t j á n a Magyar Vöröskereszt szegedi csoportja részére. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk.
t— Kunsági rumok, likőrök legjobbak.
_ ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten
íizületett 18 leány és 14 fiu. Házasságot kötöttek:
Máder Béla és Borbola Irma, dr. Nagy Géza és
Józsa Irén, Tóth Antal és Gajdos Terézia, Takó
Ferenc dr. és Antal Judit, Négyökrü Dezső és
Czene Julianna, Talmács István és Bárányi Ilona,
Szögi Gyula és Bálint Erzsébet, Vékes András és
Unger Jozefa, Szabó József és Erber Mária, Király Sándor és Vinczi Anna, Gilicze András és
Török Ilona, Jójárt József és Szűcs Rozália, Gönczöl Sándor és Kozák Erzsébet, Nyilas István és
G. Nagy Julianna, Gubina József és Molnár Irén,
Sánta József és Csamangó Ilona, Fábián Pál és
Lengyel Amália, Bullás Antal és Hódi Ilona, Bárkányi János és Szekeres Ilona, Pópity Sándor és
Klein Rozália, Edl István és Gáspár Rózsa, MaKzong Miklós és Csapó Mária, Fonyó Rókus és
Szabó Erzsébet. Elhaltak: Mészáros István 74,
ji&zv. Gavallér Jánosné 70, Nyári Ferencné 56, Lévai István 42, Szűcs István 8, Fekete Erzsébet 16
Tjó, ökrös Sándor 16 hó, Kiss Ferenc 39, özv. BezIzeg Ferencné 42, özv. Kopasz Istvánné 80, Komllósi Ferencné 58. özv. Schwartz Henrikné 75, Androvics Sándor 40, Shimhercz András 77, Kovács
(Erzsébet 16, id. Csonka Gergely 67, Széli Erzsébet 2, Marczinka János 30, özv. Mitsányi Jánosné
515, özv. Ohrenstein Hermanné 79, özv. Csiszár
(Józsefné 90, Farkas Erzsébet 15, Dobák Gergely
•44. Czakó Anna 25 nap, Pálos Imre 7 hó, özv. Abtahám Imréné 76, Frányó Szilveszter 57, Bata Ká
a-oly 61, özv. Pollák Sándorné 65, Kasza Péter 48,
(Kátai Gyula 57, Tápai Rozália 60, örr. Ungi Fejrencné 42 éves korában.
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Ahová megszűnt a postaforgalom. A líáborús körümények
megváltoztatták a világ
postaforgalmát,
hatalmas
területek vannak,
A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: A
amelyek teljesen kikapcsolódtak a postaforgaTisza vízállása augusztus 17-én reggel 7 órakor:
lomból. Magyarország szempontjából a helyzof
86, hőmérséklete 22 fok Celsius, a levegő hőmérséklete 15 fok Celsius.
úgy alakult ki, hogy közönséges levélpostai
küldeményeket mindenhova felvesznek Belgium és Franciaország német kézien lévő területének kivételével. A esomngforgalom euróZene és r á d i ó
pánkívüli viszonylatban teljesen megszűnt,
csak Egyiptomba, Palesztinába és Szíriába
Katona Jenő lapjában, a „Jelenkor"-ben
vállal a magyar posta csomagokat szállításra.
olvassuk az alábbi glosszát:
Távirat szempontjából lényegesen kedveKodolányi János írja s vele teljesen
zőbb a helyzet, a posta a világ minden részébe
egyetértünk: Micsoda fülük, miféle műeljuttatja a magyar táviratokat.
Légipostán
veltségük, milyen yérük, milyen esztétikai
érzékük van azoknak, akik a magyar rá- Európában Lengyelország, Franciaország, Andiót a zenei ponyva, a zenei hazugság, a glia, Németalföld és Málta-szigetével szünetel
a forgalom. Ázsiával és AfriJcával teljesen szüzenei erkölcstelenség terjesztőjévé teszik s
netel a légiforgalom, míg Magyarország és
ehhez a szerepéhez makacsul
ragaszkodAmerika között teljes üzemmel működik a léginak? Milyen erő kényszeríti őket a bőszítő
posta összeköttetés.
műdalok, a Lehár-féle zenei giccs, Brodszky és Sas Náci szentszövetségének zenei
„termelése" tűzzel-vassal való terjesztésére? Miért oly lehetetlen a lelkiismeretük
s|||ggg\
már 40 pengőért,
megmözdítása? Micsoda méreg szívatkozott
be csontjuk velejébe, hogy már-már kihí20 pengőtót kaphatók, vitéz UállQHnfi gyermekkoesigvávó nyakassággal csakazértis szembeszálljauak a magyar szellemmel, e nép fenn- Felelősségteljes munka. ll'PlOviltf rában Kálvária" u44
tartójával? Mely gonosz
lélek burkolja
őket cifrán csillogó üveggyöngyös, fitteres
palástjába, hogy nem látják a magyar föld
(A Délmagyaroszág munkatársától)
Külöegyszerű, hatalmas szépségeit? Miféle gyer- J I Ö S gondatlanságból okozott súlyos testi sérmekkor! és nevelés
dugja be a fülüket, tési bűnügy kerül rövidesen a szegedi tiíJJhogy siketek legyenek az igaz magyar hanvényszék elé. Kotormán Sándor 47 éves makói
gok zengése iránt? K i magyarázza meg,
ideiglenes kisbíró a korareggeli órákban a mahogy ezen a földön hiába minden magyakói városháza egyik szárnyépületének a másorázat, jószándék, lelkesedés, áldozat és tisz- dik emeletre vezető lépcsőszakaszáról lezuhant,
taság, e zenei iszapáradat ellen gátat emel- kopönyaalapi töréssel, agyrázkódással cs súni nem lehet? Hogyan értsük meg, hogy lyos belső sérülésekkel terült ol az első emecikkek, tanulmányok, előadások százai, ez- leten.
rei látnak napvilágot a legcsekélyebb haKotormán Sándor egyik kisbíró társával S
tás nélkül? Hogy az egyre terjedő magyar
makói városháza szárnyépületében takarítási
népdalkultúra legszebb diadalai sem moz- munkákat végeztek. Ebben az időben a városdíthatják meg azokat, akik a legnagyobb háza padlásáról több munkás jött azon a lépkultúraterjesztő eszköz, a rádió felelős irá- csőn lefelé, amelyen Kotormán is dolgozott. A'
nyítói?
kisbíró, hogy a munkásoknak helyet adjon, a
lépcső szélére húzódott. A lépcső fel járó biz—oOo—
tonsági vaskorlátja ebben az időpontban nem'
— 'A drágasági pótlék. A munkásság drágavolt a helyén, valamit igazítani kellett rajta éa
sági pótléka ügvében azt az értesitést kapta a
ezért a várösháza újjáépítésén dolgozó munszegedi hivatásszervezet központja, hogy az
kások
elvitték. Erre az időre a vaskorlát heáltalános drágasági pótlék elérésére immár
lyére egy Iccét állítottak. Kotormán Sáudotl
közel 3 hónappal ezelőtt elindított akció rövid
ezt a léckorlátot fogta meg, miközben helyet
idő alatt meghozza az eredményét, kötelező áladott a lépcsőn terhet vivő munkásoknak- A l i g
talános drágasáni pótlék formájában, minden
jelenlegi fizetésre,
érintette meg a kisbíró a léckorlátot, a következő pereben a gyenge tákolmány kidűlt cs &
— A budapesti Pannónia-szálló (Rákőezl-ut 5t
kisbíró a mélységbe zuhant.
télikertjében minden este a rádióból ts közismert
Bura Sándor cigányprímás elsőrangú hírneves
A szerencsétlenségről nyomban értesítették
zenekara muzsikál
Az utcai étteremben zene
a
mentőket,
akik a szerencsétlenül járt kisMnincs, ugy, hogy ott a csendes beszélgetést kedve
rót kórházba szállították. Az ügyben a legszélők zavartalanul társaloghatnak
Éttermeiben az
lesebbkörű nyomozás indult meg, annak meguri közönség találkozik. Konyhája elismerten
állapítására, hogy a szerei c.-étlenségért kii
egyike Budapest legkiválóbb konyháinak
Arai
polgáriak, színház után kedvelt szórakozóhe /
terhel a felelősség.
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Heii ieienéés a
élelmiszevnagyvásárielep

budapesti
áralakulásairól

A magyar vidék élelmiszer termelésének döntően fontos piaca Budapest. Természetes tehát,
ha a vidéki termelök százezrei és a budapesti
piaccal dolgozó vidéki kereskedők ezrei különleges érdeklődéssel figyelik a fővárosi piac árhullámzását. Éppen ezért a piacszervezés elsőrangú
tényezője, hogy a termelő és a kereskedő pontosan ismerje a napi árakat, a legközelebbi napok
várható árait, tudomást szerezzen arról is, hogy
melyek azok az élelmlrikkek, amelyekből pillanatnyilag tulkinálat van s melyek azok. amelyekben
a kereslet nagyobb a kínálatnál. Ezért mától
kezdve minden vasárnap külön cikkben közöljük a
Magyar Vidéki Sajtóiudósitó budapesti szerkesztőségének összefoglaló jelentését a fővárosi élelmiszernagyvásártelep elmúlt heti áruforgalmáról
é.s prognózist adunk ezekből az adatokból kiindulva a következő hét várható piaci eseményeiről
E heti jelentésünk a következő:
Vasúton érkezett 414 vagon, hajón 1437 q vegyes élelmiszer. Érkezeit ezenkívül különböző
áruval 402 tehergépkocsi és 2897 lófogatu kocsi,
valamint 2015 ketrec élöbaromfi, 2S4 q vágott baromfi és 928 láda tojás, végül túlnyomórészt őszibarackkal 759 környékbeli kézbenszállitó kistermelő.
A felhozatalban az előző héttel szemben általános kisebbmérvil emelkedés állapitható meg, kivéve a tojást, amelynek felhozatala az előző héttel szemben 456 ládával csökkent. Rőséges a felhozatal és kínálat zöldség- és főzelékfélékben, időszerű gyümölcsökben, valamint a baromfiban is.
Mint újdonság, megjelent a vásártclepen a
Möllő, amelynek 100—120 filléres kezdőára a hét
végére 70—90 fillérre csökkent. Ugyancsak min?
újdonság, szerepel a magvaváló szilva is, amelv a
hét régén kilónkint 30 filléres áron indult. Dacára
annak, hogv a zöldség- és főzelékfélékben, a gyümölcsben és a baromfiban a kínálat bőven fedezte a keresletet, az árak nagyjában mégis változatlanok maradtak, tekintettel arra. hogv a piac
élénk kereslete a kínálatot tulnyomórészben azon.
nal felvette, viszont a tojás ára a csökkent felhozatal miatt kilónkint 10 fillérrel emelkedett.

bajövö béremelést, az az értesülés jött a minisztériumból, hogy a gyufagyári bérek tárgyalása során az a vélemény alakult ki, hogy nem kívánatos a vegyészeti ipari bérhatározatnak több részre
tagolása és igy a hivatásszervezet által folyamatba tett gyufagyári legkisebb bérmegállapítás és
bérrendezés abbamaradt. A hir vétele után a hivatásszervezet érintkezésbe lépett a szegedi gyufagyár gazgatóságával, amely kijelentette, hogy
amint az elindított gyufagyári legkisebb bérek ujramegáliapitására cl indított folyamat hivatalos
megszüntetéséről hivatalos értesítést nyer, kész
tárgyalni a munkássággal kollektív szerződés utján történő bérjavitásról és egyúttal felajánlott 5
százalék bérjavitást.
—OQo—
)( Mikor kell az ipari túlmunkadíjat fizetni. A
kereskedelemügyi miniszter 21.706—1940. sz. rendeletével kimondotta, hogy az iparban, valamint
a kereskedelemben alkalmazott tisztviselőknél a
heti 44 órán tul végzett munkát kell tulmunkának
tekinteni. Minthogy azonban a 3000—1938. Ip. M.
sz. alaprendeletben a tulmunkadij fizetésére vonatkozóan intézkedés nincs, kimondja a most
megjelent rendelet, hogy aszerint, amint a munkaadó alkalmazottját naponkint, hetenkint, illetőleg havonkint fizeti, a tulmunkáért járó dijat is
naponkint, hetenkint, illetőleg havonkint kell kifizetni. Minthogy azonban a tulmunka tartamát
rendszerint csak utólag lehet megállapítani, a
munkaadó a teljesített tulmunka diját a rendes
munkadíj fizetésének időpontjában ugvan, de utólag tartozik fizetni. Utólag kell fizetni a tulmunka diját még abban az esetben is, ha a munkaadó
a rendes munkadijat egyébként nem utólag, hanem
előre fizeti. A 3000-1938. Ip. M. sz. rendeletnek
az az intézkedése, hogy ba a munkaadó a tisztviselőnek évenkint legalább egyhavi illetményének
megfelelő rcmuncrációt fizet, a 60 órát meg nem
haladó túlmunkát nem tartozik külön díjazni, továbbra is fennáll.

Tgen élénk volt a forgalma a termelő piacnak
ís. aminek következtében a naponkint mintegy
500-at kitevő termelő kocsi már 8—9 órakor üresen. a jó vásár tudatában indulhatott hazafelé.
'Általában megállapítható, hogy a kereslet lényegesen magasabb felhozatalt is hailandó felvenni.
A kialakult árakról a vásárcsarnok igazgatósága a budapesti rádió 14 óra 30 perces hir«zolcálata keretében naponkint beszámol, betonkőit
pedig *TIivatalos Arjegvzés*-t ad ki. amely évi 24.
félévi 12, vagy negyedévi 6 pengő előfizetési ár
mellett az érdeklődök rendelkezésére áll. sőt
egyes példánvonkint is vásárolható a vásáicsarnok igazgatóságának pénztáránál (Budappst. TX.
"Vámház-körut 1—3.
sz.
1. emelet. Telefon:
38-01-03).

Budapesti terménytözsdezárlat. A kész'áru piacon a sörárpában élénk volt az üzlet és 16.5 vagon áru kelt el a maximális árhatárok közölt.
Zürichi devizazArlat. Páris 9.07 fél, London
17.70. Newyork 439.—, Milánó 21.17 fél. Berlin
17540, Szófia 5.25, Belgrád 10.-, Alhén 3.-. Bukarest 2.25.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 77 kg-os tisztvidéki 20 25 78 kg-os 20.75. 79
kg-os 21.05. 80 kg-os 21.25 Pestvidéki rozs —.—.
sörárpa kiváló 22.60—22.85. takamányápa I. 18.50
—18.75, zab 20.80-21.05, tengeri tiszántúli 27.5027.75.
C'sikAgói terménytözsdezárlat. Buza szilárd.
Szeptemberre 69.25—háromnyolcad, decemberre 71
—egynyolcad, májusra 71 hétnyolcad—72. Tengeri
tartott. Szeptemberre 60.25, decemberre 54. ötnyolcad, májusra 55.75. Bozs tartott. Szeptemberre 37
ötnyolcad, decemberre 40 ötnyolcad, májusra 43
ötnyolcad.

A legkisebb m u n k a b é r e k
A hűtőházi munkásság boramfifcldolgozó csoportja azzal a panasszal fordult a bivatásszervezelhez, hogy alacsonyak az akkordbcrck és naponta 1—2 órát is kell várakozniok, amig munkateljesítményüket igazoló blokkjaikat beváltják. A
hivatásszervezet felirt az iparügyi mnisztériumba
és kérte a barofifeidolgozóipari legkisebb bérek
életbeléptetését. Hivatkozott arra, hogy megkezdődött már a szezon, a munkásság képtelen a mai
drágaság közepette a régi akkordbérek mellett
megélni. A hivatásszervezet a
minisztériumban
azt az értesítést kapta, hogy legjobb esetben 4 hét
múlva lépnek életbe a legkisebb bérek, mivel a
bérrendezést az árkormánybiztosság még nem láttamozta. A hivatásszervezet a hétfői napon a hűtőház igazgatóságához fordul, hogy a legkisebb
bérek életbelépéséig javítson az alacsony akkordbéreken.
, A gyufagyár! legkisebb bérek ujramegálIapitA»<t a minisztérium karácsony előtt meginditotla.
Jóllehet, a munkásság évek óta nein kapott szóm-

TŐZSDE

Magyar

királyi

állami

F'elsőipariskola. Szeged.

Versenytárgyalás!

hirdetmény

A szegcdi m. kit", állami
felsőipariskola
1940—41. évi tüzelőanyagszükségleiének beszerzésére nyilvános versenytárgyalást hirdet. A
pályázati űrlapok augusztus hó 25-ig az intézet
Igazgatói irodájában (Kálvária-tér 5/b.) délelőttönként díjmentesen átvehetők.
Szeged, 1940. augusztus 17-cn.
Igazgatóság.

m

/ym
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Minden nőnek kötelesség© annyira szépnek
lenni, amennyire csak tud és ebben segítségére állanak a kozmetikai szerek, ha a megfelelőt, megfelelően használja. Minden arcnak fokozni lehet a szépségét a neki megfelelő ruzsózással, csak ügyelni kell az arc alakjára, az
egész arcberendezésro és csak olyan részeken
alkalmazzuk, amelyeket nem akarunk hangsúlyozni:'
Széles arcnak előnyös, ha a rúzs az arc közepén van felrakva. A nagy- és élénkszemű
arcnak kevesebb festékre van szüksége, mint
a kis- és világosszemű arcnak. Kövér arcot
középen kell erősen pirosítani, de minden esetben fontos, hogy egyenletesen az arcon
elosztva, nem foltosán, mert különben nem hat
természetesen.
A rftzs színének alkalmazkodni kell az évszakhoz is, mert az évszakok változásával ai
ruhaszínek is változnak, a ruha színére pedig
tekintettel kell lenni az arcfcsték árnyalatainak megválasztásánál. Éppen így az időjárás
sem közömbös: felhős, sötét napokon erőteljesebb színeket szabad használni.
Nem könnyű feladat a festék helyes megválasztása és megfelelő alkalmazása, de nagyon fontos a szépítőszerek megbízhatósága is.
Nem túlmenni a mértéken, fokozni a természetes előnyök hatását és kerülni a túlzásokat
amelyektől betegesnek látszik az arc: ez a kosmetika művészete.
ff. O.-nd
KOZMETIKAI

ÜZENETEK

M. IlonaT: Kevesebbet mossa és többet zsírozza.
Fiatalasszony!
A kőruzs divatját múlta,
ma Csakis krémriTzst használnak nem ártalmas. de nagyon finomnak kell lenni.
Előfizető leánya.': Este mielőtt arcát b'ekrémezné. feltétlenül egy az arcának megfelelő
speciális arcvizzel le kell mosnia.

A m e r i k a i citromos
készítmények

arovizek, krémok, olajok, púderek. Szeplő elleni
fényvédő szerek.

Relfer Oszkárné

kozmetika! Intézete

Szeged, Dugonios-lőr 11. I. em. Telefon 26—02.
Ároápolás. Szépséghibák, szemölcsök, szőrszálak
régleges eltávolítása. Fénykozeléa.
Tanítványok kiképzése.
Oleső bérletníszer.

Szeged szab. ki?, város
65671. adh .szám.
Adófizetés iránti.

adóhivatalától.

Tárgy:
Adófizetési felszólítás.

Hirdetmény
A városi adóhivatal felszólítja mindazokat
az adózókat, akik esedékes adótartozásukat e
hó 16-ig be nem fizették, hogy azt járulékaival
együtt ezen hirdetmény közhírré tételétől számított

8 napon belült
vagyis augusztűs hó 24-ig bezárólag annál i®
inkább fizessek be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárást megindítja.
Szeged, 1940. évi augusztus hó 16-án-
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adóhivatal.

K é s z i t elsőrendű W v l t e t e
b e n szobafestést, mázoláet
és hutorfényezőst jutányos

árban.
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SPORT
Szeged

DEtMAGYXRORSZXG

UK—WMFC
seviegmévkőzés
Budapesten

(74 Délmagyarország
munkatársától)
S se?legmérkőaések második fordulójára
vasárnap
és kedden kerül sor Budapesten.
A piros-fehérek első, vasárnapi mecösüket a WMF C-vel
y i v j á k meg. A küzdelembe a Szeged AK egygólos előnnyel megy, Szegeden 2:1 arányban
nyerte meg a mérkőzést. Tekintettel arra, hogy
a szegedi mérkőzésen nehezen sikerült a győzelmet kiharcolni, nem sok reménye lehet a
piros-fehéreknek az előny megtartására. Legfeljebb arról lehet szó, hogy azóta j a v u l t a szegedi jasapat; a WMFC-elleni meccs volt ugyanis a piros-fehéreknek idei első komoly játékuk.
A szegedi csapat Vasárnap reggel Utazik Budapestre. A W M F C ellen szereplő együttest a
meöBs előtt állítja össze az ügyvezető. A Csapat így alakulhat;
Tóth—Baróti (Polyák I I . , Szabó,—Raffay—
G y a r m a t i , Bertók. Gyuris
(Baróti)—Bognár,
Kisuczky, Mester, H a j d ú , Nagy.

t á l y á n a k a gezetője, — Hogy a K A C és az O U E
lemondta a mérkőzését ellenünk és a központ
határozata szerint m i v a g y u n k a bajnokok.

—ooo—
Vasárnap délután 4 órakor:

Vasutas—Ceglédi V S E
a rókusi stadionban
(A Délmagyarország munkatársától) Vasárnap
rendezik meg a rókusi stadionban a töhbizben elhalasztott és a vasutas bajnokság kimenetelére
nagy fontossággal biró SzVSE—Ceglédi VSE futballmérkőzést. A meccsnek a szegedi csapat a favoritja és meg is fogja nyerni a mérkőzést, mert
jobban futballozik, mint ellenfele, elbizakodottságra azonban nincsen ok. Abban az esetben, ha a
szegedi csapat győz, még egy játéka lesz a sátoraljaújhelyiekkel és akkor ismét bekerül a vasutas
I. osztályba. Tekintettel arra, hogy a vendégek
tnég délután el akarnak utazni Szegedről, a mérkőzés nem fél 5, hanem 4 órakor kezdődik Előtte
kölyökcsapatok játszanak.

Mlnósffómérkfizések az I. oszfá'yuságérf
( A Délmagyarország munkatársától) Az I. osztályuságért vtsárnap játsszák le a minősitőmérkőzések első fordulóját. A minősítőkön, amelyeken
négy csapat vesz részt, Szegedet a Móraváros
képviseli. Az első forduló keretéiben, vasárnap
bonyolítják le Hódmezővásárhelyen a Móraváros—Munkások találkozót és Kiskunfélegyházán
a Reménység KTK meccset. A szegedi csapatnak
kétségtelenül nehéz dolga lesz. de jól fölkészülten
és nagy ambícióval áll ki a mérkőzésre,
h)qo—

II Vasutas Délmauyarország
I. B. osztályú vfzipóióbajnoka
(74 Délmagyarország
munkatársától)
Ann a k ellenére, hogy a Vasutas nem játszotta le
a Kecskeméti AC és az Orosházai
TJE elleni
vízipólóbajnoki
mérkőzését, Délmagyarország
1. B) osztályú bajnokának
tekintendő. A Vasutas vezetősége levelet kapott a M U S z központjától, amelyben az úszószövetség arról értesíti a szegedi egyesületet, hogy
augusztus
20-án. Szent István napján rendezik meg Budapesten az országos vidéki 7x100 méteres
gyorsváltót, amelyet a vidéki vízipólóbajnokesapatok részére írtak ki. Közölte a MTJSz azt
is, hogy a vidéki vízipólóbajnokságért, illetve az L osztálybajutásért augusztus 24-én és
25-én rendezik meg Budapesten a minősítőmérkőzéseket.
A M U S z értesítéséből az következik.— mond o t t a Richter István, a Vasutas úszószakosz-

Műtrágyák:

szuperfoszfáf, péiisó, kálisó.

Rézgállc

hatósági

—oo°—*

Vasufas-fekézők küzdelme
az országos bainoksáqér!
(A Délmagyarország munkatársától) A kitűnő Vasutas-tekecsapat sorozatos győzelmei révén
predesztinálta magát arra, hogy az országos
bajnokságért is mérkőzést vívjon. Az országos
bajnoki dÖDtő kétfordulós és a csepeli WMTK az
első meccsre vasárnap kerül sor Szegeden, a Vasutas-stadion tekepályáján. A küzdelem délután
fél 2 órakor kezdődik.

—oOo—
X BSzKRT—BMÁVAG az NB L, az MTK a I I .
osztályuságért
Vasárnap
kerül
eldöntésre a
BSzKRT—BMAVAG találkozó, amelynek az a célja, hogy a Bocskai megszűnése következtében
megüresedett helyet betöltse az NB I. osztályban.
Vasárnap rendezik meg a második MTK—Csepeli MOVE mérkőzést az NB II. osztályba jutásért.
Az első meccsen az MTK győzött 6:1 arányban
X KEAC—Felsőváros az egyetemi stadionban.
A KEAC vasárnap délután 4 órai kezdettel barátságos mérkőzést játszik az egyetemi stadionban a
Felsővárossal. A mérkőzés előtt, 3 órai kezdettel
játékostoborzót tart a Felsöváros. A toborzón azok
a játékosok jelentkezzenek, akik még nem töltötték be az ifjúsági korhatárt és nem tagjai egyetlen egyesületnek sem. A már leigazolt játékosok
szintén jelentkezzenek Nyilasi Márton intézőnél
X Futballmérkőzés Algyőn. Az utóbbi időben
egymásután alakulnak meg a szegedkörnyéki községekben a futballcsapatok, amit általános megé
elégedéssel vesznek tudomásul az illetékes sport
körök. Ezek a csapatok azutár szegedi együttese
ket látnak vendégül. Az ilyen vidéki turnékat
mostanában a „Jégkunyhó" együttese bonyolítja le és a cégcsapat vasárnap Algyőn vendégszerepel.
X A Szolnoki MÁV és az ungvári Russj a
SzMAV jubiláris tornáján. Az SzMAV jubiláris
tornát rendezetttornát rendez vasárnap és kedden.
Ebiből
az alkalomból meghívta a
Szolnoki
MÁV-ot, az ungvári Russjt és az SzTE-t Vasárnap a Szolnoki MAV—Russj és az SzMAV—SzTE
találkozó kerül eldöntésre.
X Alsóváros népünnepélye.
Az
Alsóváros
szeptember 1-én népünnepélyt rendez a Szabadság-téren. A népünnepély tiszta
jövedelmét
az
egyesület sportfölszerelése javára fordítják,

Börlfndou ifriiuiitri?
iegjobban

Szegszáriipál

vehet!

Kárász-utca 3

Redikült és bőröndöt, valamint mindenfele
bőrdiszmúárut ;avitok

ellenében

Dormant wasch, neodendrin, kénpor, hernyóenyv, gazdasági kenőcsök
olajok, mindenfajta festékáruk megbízható és olcsó beszerzési helye az
51 év óta fennálló

fl déli uszóválogatot!
a keriüetekközötti versenyre
(A Délmagyar ország münkatát.sától)
A vidéki kerületek találkozóját, az úgynevezett
úszókongresszust, — a m i n t jelentettük, — augusztus 24-én és 25-én rendezik meg Budapesten. A déli úszócsapat
összeállításáról
már
megbeszélést folytatott Fehér J . István, a kerület elnöke, végleges együttest azonban még
nem jelöltek ki. A z elnök szerint ez a valószínű csapat; 200 m mellúszás: Kiss
(Vasutas), 400 m- gyors: Kőrössy (Vasutas), 100 m .
hátúszás: B á n k y — H o r v á t h
(OUE), 100 m.
gyors: B á t h y (Vasutas), vagy Svézner (CsUE),
4x200 méteres gyorsváltó: Kőrössy,
Báthy
(Vasutas) és két kunszentmártoni úszó, 1500 m.
gyors: Szüle ( C M O V E ) .

utalvány

Mindenféle növényvédelmi szerek:

—«o°—

A játék u t á n nem tér vissza a csapat Szegedre; Budapesten marad, hétfőn végignézi a
Szent I s t v á n K u p a
döntőjét és kedden a
Gamma-elleni meccsre áll ki.
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Szeged, VALÉRIA TÉR (husospiac)

APRÓHIRDETÉSEK

Utcai csinosan bútorozott szoba fürdőszobahasználattal tisztviselő
részére kiadó. Takaréktár u. 6. Megtekinthető
d. e. 10, d. u. 4 óráig.
Különbejáratu
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal
azonnalra
is kiadó. Popper, Polgár u. 24, II. 7.

Kapualatti v. lépcsőházi bejáratú tiszta bútorozott szobát keres —>
pontos fizető úriember:
Diszkrét I. jeligére.
Tiszta kis
bútorozott
szoba fürdőszoba használattal olcsón
kiadó
Madách u. 8. II. bal.

Szerény bútorozott szoba kapható. Szent István ter 15, em.
5-ös
ajtó Megtekinthető 10
—5-ig-

Nyugdíjas úriember lehetőleg felsővároson 2
szobás
TISZTA LAKÁST
KERES.
Cime: Vadász n. I ,
Kochné.

Különbejártu elegánsan
bútorozott utcai szoba
kiadó szept. l-re.
Somogyi U. 23. I. em. ajtó 1.

3 vagy 4 szobás lakást
mellékhelyiségekkel ke
resek nov. 1-ére Cini:
Városi Nyomda Kárász
u. 9.

Különbejáratu
bútorozott szoba tiszta, csendes, kapukulccsal kiadó. Kálvária u. 45.

Kettőszobás
GARZONLAKAS
azonnal átadó. Csekonics u. 1.

Kétszobát bútorozva ke
resek október 1-től állandó lakásnak.
Cini:
Kiadóban.

2 szobás, előszobás, fúr
döszobás, parkettás lakás november l-re kiadó Jakab L. u. 3.

Két bútorozott
szoba
kiadó fürdőszoba használattal, egy nem különbejáratu. Polgár u.
24, földszint 2.
Különbejáratu
bútorozott szoba kiadó. Deák
Ferenc u. 22, fél em. 2.
Különbejáratu
elegánsan bútorozott
szoba,
fürdőszoba
használattal kiadó. Kárász u. 14.
I. 3

Belvárosban
modern,
szépen bútorozott szoba. esetleg koszttal kiadó Belváros jeligére.
2 úriember keres egy
bútorozott szobát szeptember t-ére. fürdőszobával előnyben.
Ajánlatot kérjük: Földszint
30 F jeligére akiadóhivaKapuaiatti bejáratú utcai bútorozott szoba —
azonnal kiadó
Attila*
8. földszint
Különbejáratu
szépen
bútorozott szoba
villannyal kiadó
Fodorutca 17 I.
Csinosan
berendezett
utcai bútorozott szoba
fürdőszoba használattal
kiadó Báró Jósika u.
41. I. em

Üzlethelyiség tágas, —
szeptember l-re kiadó,
ördögh, ösz u. 24. sz.
Belvárosba
italmcrésnek megfelelő helyiséget keresek azonnalra.
engedélyem van. Cim:
Sajka u. 1 sz. Füszcriiziet.
Nagykörúton elsőemele
ti egyszoba, előszoba,
fürdőszoba, konyha és
éléskamrából álló modern. szép lakás nov.
l-re kiadó. Érdeklődni
Madách u. 19.
Háromszobás utcai —
földszintes lakás (parkett. fürdőszoba
stb.)
novemberre kiadó.
—
Tisza Lajos körút 66.
Szoba, konyhás
lakás
szeptember l-re kiadó,
esetleg félhavi
béréi t
házmesteri lakásnak is
kiadó Tündér utca 17.
Családtatan
házaspárnak szobát adok házidologért. Egy üzlethelyiség kiadó. Maros u.
16 sz.
Újonnan épült házban
3 szobás lakások
kiadók. Vadász u. 8. —
Megtudható u. olt.
Keresek kettőszobás la
kást nov. l-re: Komfortos jeligém
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Eladó háiíelheh,

családiházak
is |övedelmezö bérházam
Újszegeden; bűztelek hídnál 6000, 8000, 10000 P.
Családi házak 2 szobás, előszobás, szép kerttel,
viz, villannyal Temcsvári-körutnál 6500 P 3 szobás lakással, kerttel templomnál 9000 P 3 szobás villa, fürdőszobás lakással 12.500 P.
NAGY VALASZTÉK!
ALKALMI VÉTELEK!
Szegedi oldalon: háztelek körúton belül, közmüvekkel, 16 méter utcafronttal 10.000 P. Háztelek
250 n. öles, Boldogasszony-sugárutnál
10.000 P.
Családi ház 2 szobás lakással Vásárbclvi-sugárutná)6500 P. Családi ház 2 szobás lakással, pince,
raktár, Istállóval PctöM-sugárutnál 7500 P Adómentes magasföldszintre ház, 2 lakással, viz. villannyal, kerttel. Kálváriánál
9500 P
Emeletes
ház 6 lakással P«ókuson 11.000 P. Adómentes családi ház 3 szobás, fürdőszobás lakással, kerttel
Kálváriánál 12.500 P. Adómentes bérház 5 lakással, viz villannval. kerttel, 1200 P évi jövedelemmel, Kálváriánál 12 000 P. Családi ház, 4 szobás,
hallos, minden komforttal, szép kerttel, fémiparIskolánál 28.000 P. Nagr, erős bérház 14 lakásai,
7 százalék tiszla jövedelem. Pclöri-sugárut közelében 16000. Adómentes emeletes bérház, 5 lakással. viz, villany, 6 százalék tiszta jövedelem 20.000
P. Nagy emeletes bérház, üzletekkel. 2 szobás lakásokkal rókusi templomnál 30.000 P
Belvárosi
bérház fürdőszobás lakásokkal, piacnál, 4800 P
évi jövedelemmel, 52.000 P. Belvárosi bérház komfortos lakásokkal. 7 százalék tiszta jövedelemmel
75.000. Belvárosi bérház, iskolának, internátusnak
alkalmas, nagv udvarral. 11 000 P évi jövedelemmel 135.000 P Adómentes bérház 2 és 3 szobás
komfortos lakásokkal belvároshoz közel 65.000 P.
Adómentes belvárosi bérház 7 százalék tiszta jövedelemmel 220 000 P.
ALKALMI TÉTELEK!

F. M. ingatlanirodánál, (Horthy M. u 2. (Kultúrpalotánál.)
Magányos üres szoba
Pontos fizetőnek azonnalra kiadó. Szckcresn 7 sz.
2 3. 4 szobás iakások
kiadók. 3+1 rádió eröshnngti. olesón
eladó.
Szent Ferenc u. 8 szám.
F.gvszobás szép udvari
lakás mellékhelyiségekkel, villannyal elsejére
kiadó. Viz az udvarban.
Petőfi sugárut 79.
üres szoba
azonnalra
kiadó. Széchenyi tér 17,
11 11.

( 1PÉSZSEGÉPEK

I. osztályú ferfimunkára magas munkabérrel,
állandó
alkalmazást
nyernek. Rácz cipőszalon. Kölcsey u. 7.
Stoppoltissa
ruháit a
„Budapesti" kézmüszövőnél. Eredeti
gyári
beszövések. Üzlet: Hágj sörkerttel szemben
Lakásfetfitfenitfi Yátlalat

C

E

M

N

irodája. Somogyi utca 10 az
Tel. 31-77.

MAGÁNNYOMOZÓ!
Kamarás ny. rendőrta
náesos nyomozó Irodá
In megfigyel, nyomoz,
Informál! Dugonics tél
11. Telefon: 27-88.
Tójáét Tstván HALOTTSZÁLLÍTÓ
VALLATHAT géperővel. Szeged
PárJsf-körut 36. Telefon: 15—52.
Halottszállitást
vállal
autóval az ország egész
leriiletén, külföldre is
bnrhonnan-bárhová. —
Miniszteri cngedéllvel.

IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgős esetben 18 perc
alatt készit Kozó fotó.
Mikszáth Kálmán n. 13.
3 drb gyorsfénykép 70
fillér.
Felvételek este
is készülnek.
Perfekt fodrász kisaszszony azonnal beléphet.
Hegyes Kálvária ulca
26.
Krős fiút tanoncul felvesz ellátással
Vass
cukrász, Kossuth Lajos
sugárut 6.

Felelős szerkesztő:

Bártfal

László

—oo°—
Kiadásért rclel:

Berey

Géza

főszerkesztő,
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat RL
ügyvezető-igazgatója.
—o()o—
Szerkesztőség: Szeged Aradi-utca 8. — Éjszakai
szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal:
Szeged, Aradi-utca 8 — Telefon (szerkesztőség,
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
Pélmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R t

l

•Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY
kórforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14., telefon: 10-81
Felelős üzemvezető: Ablaka István.

Mindenes fözőnő vagy
bejárónő felvétetik l-re
Grosz, Margit u. 30, I.

ügyes, megbízható szakácsnőt keres Pető Ernöné, Széchenyi tér 2a.

Ügyes fiu szűcs tanulónak teljes ellátással —
felvétetik. Tápéi u. 55.

Mindenes szakácsDő —
éves bizonyítvánnyal —
bejárónak vagy bentlakónak ajánlkozik szeptember elsejére. Fodor
u. 39. Dávidné.

Német nevelönőt keresek. Mikszáth K. u. 19.
Gellért.
Jó
bizonyítvánnyal
rendelkező szegény ászszony ebédutáni
munkára csekély díjazásért
elmenne: Törekvő jeligérc.
Több éri
gyakorlattal
kiszolgálónö fűszer, rövidáru vagy
röfösben
azonnalra
ajánlkozik.
Jelige: Árva leány. —
Holló u. 9a.
VÁC

i t ó

Hl.hL.ttbr

t.
\ \vve < vaii
fénykép: 3 darab 1.20
jaulga
ju-.sli
fényképésznél!,
Orosz
Ián-ulca 6.
Tanárnőt, lehetőleg német-francia
szakost,
keresztényt, fiatalt keresek magántanuló 5.
gimn. lányomhoz pusztára. Ajánlatot kér fizetési igény megjelölésével. Beretzk
Zoltánné, Arpádhalom (Csongrád megye).
Tanuló leányt felveszek
Csernák Matild női divatterem.
Szentháromság u. 6b.
Betegápolónak ajánlkozik Serkedi Lidia. Szeged.
Cim: Löw Lipót
iitca 1 sz.
Tanulóleányt felveszek.
Silbcrmann
Erzsébet
nöi divatterme, Táboru. 5.
Ápoló
társalkodónőt,
szerénv igényekkel keresünk 80-as' beteg úrhoz családtagként
állandóra. Kővári,
Dugonics utca 13.
• IHJM W
Vidéki, jobb. magányos
nő
HÁZVEZETŐNŐNEK
menne plébániára. —
Esetleg magányos úrnőhöz, vagy úrhoz. Cimo Mikszáth K. a 15.
FELSŐVÁROSI""
tanítónő déiluiánonkint
jutányosán
polgárista
és elemista TANÜLÖK
TANITASAT
vállalja.
Retek u. 43. sz.
Varró és tanulóleányok
relfvétetaick.
Szedres
György, Tabán utca 32.
Egy'jobb leány elmenne kisszámú családhoz
könnyű munkára, esetleg gyermek mel'é, fizetésre nem reflektálok
inkább jó bánásmód. —
Báró Józsika 23.
VAS-

ESZTERG A LY OSOK
azonnalra
felvételnek:
Alföldi Gépjavító és
AutókarosszériaRyár, Madách n. 16.
Ugyanott tanoncok
is
felvétetnek.
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fix és kiutazási költséggel déli 12 óráig —
jelentkezzenek. Margitutca 31 földszint.

MAAlOAláSt
Mindenes főzőnöt hoszszti bizonyítvánnyal —
keresek pesti
háztartásba. Jelentkezés délulán: Aradi u. 5. I. 4.

Mindenes szakácsnő —
kerestetik.
Ajánlatot:
Jó fizetés jelige alatt
a kiadóba kérünk.
Mindenes szakácsnőt —
keresek szeptember tre. Dr. Trccr, Bocskay
utca 9.

Hai.Jngallan.
Algyön tanya 2. sz. a.
közvetlen a vasúti állomás melleit 40 & kis
hold szántóföld, sok tanyaépülcttcl — tehenészetnek is alkalmas —
október
elsejére haszonbérbeadó. Értekezni lehet Madách u. 19.
a. emeleten. Közvetítőket nem díjazunk.
Fiiadó ház Újszegeden
Balfasor 29. Érdeklődni Yidákovichnál, Kárász u. 15.
Pusztamérgesen a legforgalmasabb
helyen
sarokház 600 öles telekkel sürgősen eladó.
Vendéglősöknek,
borkereskedőnek, íakereskedésnek stb. a legalkalmasabb.
Érd. ifj.
Saighyl Pusztamérges.
Eladó kis magánház —
nagy kerttel Újszeged.
Radnai utca 14.
7 hold gyümölcsös, 1
szobás lakással eladó,
vagy bérbe kiadó. Ért.
leiet Bercsényi u.
18.
Ugyanott telepes rádió
eladó.
Újszegeden 600 n. öl
GYÜMÖLCSÖS
kövesuton
2
szoba,
konyha,
éléskamra,
üveges verranda cseréptetővel
elköltözés
miatt sürgősen eladó.
Érd.: Iskola u. 10. sz,
kávémérés.

tíbm-vaa
Egy SINGER-féle bilüard soknak örömet,
a tulajjdonosnak örömön kívül
jövedelmet
jelent,
SINSEH ANTAL E'S FSA
BILIÁROtíYARA SZEGED

írodabcrendezés, pénzszekrény,
Íróasztalok*
Írógép,
mártánypuld,
üvegfal, párcvczős csónak, jeges,
különféle
bútorok eladók. Csckonics u. 6. I. 6.
Megrendelésből visszamaradt 3 ajtós lakcsiszolt
ULÖSZOBASZEKRÉNY
eladó. Dömök, Madáchidra 11.
Egy 2 és fél
méteres
szárnyas ajtó eladó. —
Teleki u. 2 sz. Megtekinthető d. c. 8—12-ig
cs d. u. 3—6-ig.
Jóforgalniu kis füszerés élclniLszcrüzlet
olcsó bcrleltcl eladó vagy
kaucióval vezetőnek áladó. Sajka u. 1.
Motorosnak 324
ccm
livinrude
farmotorral,
kitűnő, üzemképes
állapotban eladó. Megtekinthető Szönyi fürdő.
Jókarban
lévő gyermekkocsi,
sportkocsival eladó. Iskoláslánykát ellátásra elvállalok.
Fodor utca 33,
földszint 2.
Keresek egv dupla ajtót megvéteire. Tisza L.
körút 63.
Perzsa bunda,
keleti
perzsa ebédlő és összekötő
szőnyeg,
rövid
zongora .ezüst tárgyak
eladók. Püspök u. 12,
földszint 7.
BŐRKABÁTOK
mérték után I. rendű
kivitelben készülnek, —
javítások vízhatlan festéssel. CSORDÁS bőrruha
készítő
mester.
Sajka u. 14.
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Faj tacsikutya találtatott. Tulajdonosa átveheti Sajka utca 10. Matula.
Jövedelmező vállalatba
1000 pengővel, közreműködéssel
betársulnék: Biztos kereset jeligérc ajánlat a kiadóhivatalba.
Jobb családból való árva nő vagyok, idősebb
ur háztartását vezetni
ajánlkozom. Kötelesség
tudó jeligére.
s

Kossuth Lajos s.-ut 34
Használt
ISKOLAKÖNYVEK
az idei iskolaévre félárban már
kaphatók.
A
tavalyi
könyveket
becseréljük ideire.
GRÜNWAUD könyvkereskedés, Ilörthy Miklós utca 2.
Jókarban lévő zongora
eladó, vagy bérbeadó.
Kelemen u. 41, cm.
Fajtiszta
orosz spioc
kölyök kutyák eladók.
Ösz u. 48.
Szolid,
jogfolytonos
kocsma kevés pénzzel
elköltözés végett azonnal átadó.
Újszeged,
Kállay fasor 40 sz.
300 kg-os mérleg eladó,
egy
nagy
magányos
szoba kiadó. Mikszáth
K. ii. 20.
Csepel 100 jókarban lévő üzemképes eladó Tisza Lajos körút 39.
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CIANOZ
olcsón,

garanciával

Kölcsey u. 8. Unio-tag
Egy darab sötétkék nöi
KESZTYŰ
ELVESZETT
a
Pulcz-utcában. Megtaláló szíveskedjen leadni Feldmann Ica fodrászüzletében Széchenyi
tér 8.

ELADÓ

üíézaSf,
Itázhelqck
és

toldch:

Kedvező
fizetéssel
a nagyállomáshoz közel
2x3 és 1x2 szobás, emeletes olcsón P 15.500ért Újszegeden Temesvári útnál 1x3 szobás
adómentes, száraz, magas helyen
levő igen
szcp villa P 12.000-ért.
József Főhercegtelepnél
I x3
szobás lakással,
fűszer-, ital- és trafiküzlettel sürgősen
igen
olcsón 13.500-ért, 800 n<
öles gyümölcsös telekkel. Szillcri s.-utnál 510
n. öles telekkel uj adómentes 1x2 és l x l lakással P 6500-ért. Szent
István-térnél 2x2. 1x3,
l x l lakással 1 üzlettel
P 16.000-ért nagy telekkel.
Eladó földek: FelsíL
központon 50 hold elsőrendű szántó tanvávat
P 59.500-érT. Dorozsmai
Zsombón 18 és fél hold
prima szántó tanyával
P 39.000-ért. Szőrcgi tata rkbara düllőben
52
hold és 473 n. öl szántó
50.000-ért.
Alsótauya
ásotthalmon 50 hold lanvásbirtok n.
ölenkint
95 fillérért.
Eladó olcsó gviiiDŐIcsös: 8 hold és Í363 n,
6! szöllő és gyümölcsös
értékes épületekkel, pincével. présházzal, rtb
felszereléssel Szatymazhoz közel igen olcsón
n. ölenkint 2 pengőérL
Eladó házhely: Újszeged legszebb helyének egyikén 280 n. ól
telek a főúton, a tempfomhoz közel P 3500ért.
Zákány
utcában
magas hetven levő 36 n.
öl telek szöllővel beül.
P 2900-ért.
Római-körut és Szilién sugárut
sarkához
közel, 1x3 és 2x1 szolA'is. igen jó állapotban levő P 3800-a 1 átvehető és minden elfo.
(tudható árért eladó.
Szent
István-térnél
em. 2x3. földszinten l x l
és 1x5 szobás lakással
II helyiségből álló pincével, teljesen újjáépítve P 59 000-ért
Uj, adómentes.
Sxt
(többszobásnak is használható) Újszeged közelebbi heívéD P 6900ért.
Kossuth Lajos-sugárut és T lona u. sarkán
4x1 szobás P 7900-ért.
Petöri
S.-sugfl rúton
1900 P
jövedelemmel
1x2 és l x í szobás és
üzlclhelviségck 14.000.
Számtalan más házak, telkek és földek
iit nincsenek hirdetve,
de irodámban megtudhatók.

Halász

i

ingatlaniroda, Mérey U.
12. sz. (Rákóczi-tér)

ÉRTESÍTEM
t. megrendelőimet, hogy
a főzést ismét megkezdtem.
WINTERNÉ
Boldogasszony s.-ut 13.

Megnősiteném
vidéki
jómódú 33 éves
őskeresztény, kereskedelmet
végzett
keresztfiamat,
feleségül venne kinevezett tisztviselőnőt, benősülne jobbmódu gazdálkodó, kereskedő —
vagy más . vállalattal
rendelkező
családba,
idő és valláskülönbséggel is. Cini: Dr. Szabóné, Somogyi u. 1L
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szállít

Selmeczi

Józse!

Budapest, V. Csáki u. 34

