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Mussolini kétórás kihallgatáson
fogadta a német knliigominisztcrt
fia fofufalíáh a tanácskozást, este Ribbentrop hazautazik

A kedvezőtlen idüiárás ellenére csüförlökön ls támadtak Angliái a nemei repülők
Berlin, szeptember 19. A Német Távirati Iroda
a harctéri helyzetről a következő beszámolót
közli:
A német légierő csütörtökön is, a rossz időjárás ellenérc, egész nap folytatta támadását Anglia ellen, először kisebb csoportokban, majd nagyobb alakulatokban, Az angol főváros elleni
megtorló támadások során az elmúlt éjszaka kétséget kizáróan meg lehetett állapítani, hogy egész

London területén még mindig égő régebbi tiizek
ujabb tűzfészkekkel szaporodtak. Ugyanezen az
éjszakán Londonon kivül újból támadták még »
második legnagyobb angol tengeri kikötőt: a liverpoolit. Az angolok azt remélik, hogy ez a kikötő részben pótolni tudja a súlyosan megrongált
londoni kikötőt. Liverpool kikütőjébeu
komoly
károk keletkeztek a jelenleg ínég nagyobb angol
nyersanyaggyüjtő telepen.

A kedveződen időjárás ellenére is támadlak
a német repülők
Berlin, szeptember 19. A Német Távirati Irola. értesülése szerint a német légierő szeptember
19-én, jóllehet az időjárás kedvezőtlen volt, tovább támadta London katonai cs hadászati céljait.
London, szeptember 19. Amint a Reuter-iroda
jelenti, meglehetősen élénk éjszakai tevékenység
után csütörtökön már a korai órákban újra német repülőgépek jelentek meg Anglia különböző
vidékein. A reggeli órákban egy alacsonyan re-

pülő gép London keleti negyedét támadta meg és
itt három bombát dobott le. A bombák némi kárt
okoztak. Ugyancsak támadás ért egy délkeleti
tengerparti várost. Itt több ház összeomlott. Egy
másik partmenti városban egy német repülőgép
néhány bombát dobott le. A kora délutáni órákban egy német repülőgép körülbelül egy tucat
bombát dobott le a londoni körzetre. Röviddel
később géppuskatűz hallatszott a Ielhök mögül.

Visszaűzlek a Németország fölé repülő angol gépekel
Berlin, szeptember 19. "A Német Távirati Iroda
lelenti: A szeptember 19-ére virradó éjszaka Nyugatnémetországban a berepülő angol repülőgépeiét a német elhárítás visszatérésre kényszeritclte.
Bombáikat nem katonai célpontokra dobták le.
Többi között bombák érték a dethcli egészségügyi
intézetet, három kórházépület megsenirrásült. Az
épületek vöröskereszttel voltak felismerhető módon jelölve. Kilenc gyermek életét vesztette, 12

megsebesült.
Az éjszaka folyamán 9 ellenséges repülőgépet
légelhárító tüzérségünk, kettőt pedig vadászgépeink lőttek le. Nappal 24 repülőgépet lőttünk le
légiharcban. Az Északi-tenger partján
tengerészeti tüzérségünk egy ellenséges repülőgépet lelőtt, Két másik repülőgépet oly súlyosan megrongáltunk, hogy számolni kell elvesztésükkel.

Zári ülés az angol alsóházban a bombatámadások
megvitatására
'London, szeptember 19- A Reuter-iroda jelenti: A z alsóház csütörtökön
délután
ülést
tartott. A kérdések feltevésének ó r á j a u t á n
zárt ütésen folytatták
a tanácshozásokat.
Az
alsóház elnöke az alábbi jelentést adta k i ;
T
Az alsóház titkos ülése során folytatták
a

légitámadásokkal
kapcsolatos kérdések megbeszélését. rA képviselők különböző Jcérdcsekcl
tellek fel a közlekedésről és egyebekről. A kérdésekre a közlekedésügyi miniszter válaszolt a
kormány nevében. 'A lordok háza
csütörtökön
nem tartott ülést•

Ribbentrop Rómában
Róma, szeptember 19. Tizenkét öra 56 perckor érkezett Ribbentrop német külügyminiszter
vonata az olasz fővárosba. A pályaudvaron Ciano gróf, Alfieri berlini olasz nagykövet, Maekensen római német nagykövet, a spanyol nagykövet,
Magyarország követe és számos előkelőség fogadta a nétret külügyminisztert. A német és az
olasz külügyminiszter nagy szivélyességgel üdvözölte egymást. Ribbentrop ellépett a díszszá-

zad előtt. A pályaudvar előtt a hatalmas tömeg
lelkesen ünnepelte a német külügyminisztert az
egész útvonalon, amerre elhaladt.
Ribbentrop először Mussolinivei tanácskozik a
Venezia-palolában, majd Cianp gróffal folvtat
fontos megbeszéléseket.
Zürichi jelentés szerint a német és az olasz
külügyminiszter római negbeszélései
főleg a
Földközi-tengeri kérdéssel állnak összefüggésben.

A Duce és Ribbentrop kétórás megbeszélése
Róma, szeptember 19. Ribbentrop
német bife'dalmí
külügyminiszter
érkezésekor; jelen
<vo1t a. pályaudvaron Mackensen Római német
nagyköveten kívül a r ó m a i spanyol nagykövet,
b á r ó Villavi
Frigyes k v i r i u á l i m a g y a r követ

'és a Római szlovák ügyvivő. Ribbentrop külügyminiszter igen szívélyesen fogadta a mag y a r követ üdvözlését és n é h á n y szót váltott
vele.
A y í l l a M a d a m á b a való megérkezés u t á n

XVI. évfolisam 214. sióm
Cíano gróf elbúcsúzott Ribbentröp német külügyminisztertől, m a j d
a
délután folyamán!
megbeszélésre ült. össze a Dacéval
és
Cifna
gróffal a Palazzo Vcncziában.
Róma, szepember 19. A Stefaui-iióda jelenti: Ribbentrop birodalmi külügyminiszter 4 ó r a
45 perekor gépkocsin Mackensen római német
nagykövettel a. Vcnozia-palotába ment, ahol a
Duce, Ciano gróf külügyminiszter, Maokcnsert
római német nagykövet és Alfieri berliui olasz
nagykövet jelenlétében fogadta. A tanácskozás;
17 órától 19 óráig tartott. A tanácskozás u t á n
Ribbentrop birodalmi külügyminiszter visszatért a V i l l a M a d a m á b a .
Ciano gróf csütörtök este a r ó m a i
Vadász
Egyesületben estebédet adott Ribbentrop külügyminiszter tiszteletére. A politikai megbeszélések pénteken tovább folynak. A német külügyminiszter
előreláthatólag
pénteken
este
utazik haza
Németországba,

Berlini telentés a romol
tanácskozásról
Berlin, szeptember 19. A Stofaui-íröda jelenti: Berlini politikai cs
üjságírókörökben
éléuk megelégedéssel beszélnek arról a meleg
fogadtatásról, amelyben Ribbentrop birodalmi
külügyminisztert R ó m á b a n részesítették. Hozzáfűzik, hogy Ribbeutrop birodalmi
külügyminiszter a Dúcéval a háború p r o g r a m j á n a k
és az európai újjászervezésnek ú j poutjait vitatja meg és szögezi le.
Belgrád, szeptember 19. Abból a tényből
:
amint a belgrádi Vreme irja, — hogy Ribbentrop
szerdai tanácskozása előtt Mackensen római német nagykövet hosszabb megbeszélést folytatott
a római szovjet nagykövettel, arra következtetnek, hogy a római tanácskozásokon tárgyalni
fogják a tengelyhatalmaknak Szovjetoroszországboz való viszonyát is, valamint uándazokat a
kérdéseket, amelyek ezzel összefüggnek,

Doodoin o lelitnf francia
demokráciáról
Vichy, szeptember 19. A Havas-iroda jelenti:
Az amerikai ujságirók egyesületének
ebédjén
Buudoin külügyminiszter egyebek között a következüket mondotta:
— Franciaország nem a demokrácia látványát
nyújtotta, hanem annak karikatúráját. A demokrácia kitörölt jelszava alatt ideológiákban, hazugságokban "éltünk, vagyis mesterséges tákolmányban. Ha eszményeinkkel szentesitjük a tényeket,
ez nem jelenti azok elvesztését. Ha elvetjük a paródiát, ezzel csak jobban szolgáljuk eszményeinket.

A henfí nerced életveszedelemben
London, szeptember 19. A Reuter-iroda jelentf!
Egy időzített bomba 25 méternyire robbant fel a
keittl hercegtől, amikor a bombázás által megrongált negyedeket látogatta végig. A herceg kocsija egy lezárt utcához érkezett, ahol egy tábla
figyelmeztetett a borr ba veszélyre, abban a perchon hatalmas robbanás hallatszott, és valóságos
kő- és löldeső zubogott a gépkocsira. A herceg
a kocsihói kiszállt és a robbanás színhelyére
ment. A bomba egv kertbe cselt le és ezideig nem
robbant fel. A műszaki csapatok nem tudták a
bombát kiemelni, de megtettek minden intézkedést a robbanás pusztításának csökkentésére.

A Ncwtjorx Times átpártolt
Wiikíehez
Newyörk, szeptember 19. A
Stefani-iíO'ÍA
jeleuti: Északamerikai politikai körökben uaSTYj
feltűnést keltett és sok magyarázatra ad alk'al-
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P É N T E K , 1910. szeptember 20.

mat a Newyork Times vezércikke az elnökválasztásról.
A lap. amely Roosevelt eddigi két
fellépésekor mindig az ő jelöltsége és megválasztása mellett foglalt állást, most határozótlan Wilkie megválasztása
mellett száll síkra.
A. lap nyíltan kifejti állásfoglalásának megokolását. Eszerint Wilkin megválasztása biztosítéka lenne égy jobb védelmi
politikának
és fellendülésnek.

ntkos katonai metiöilavodás
Törökország es Görögország
közölt
Róma, szeptember 19. Görögország és Török,
ország között — a Popolo dl Roma istanbűli
tudósítója szerint — titkos katonai megállapodás üli fenn. A megállapodás értelmében
a
JNestos foiyó keleti partján fekvő görög terűletek y.édslmct a török hadsereg látja el és
r magyarázata annak Is, hogy az úgynevezett Melaxas\einl csak a Nestos-folyóig tért.
ijed. A torök állnmfő környezetébea tígy Indí á k . Törökország ósak abban az esetben avatkozna bele az intópai
bonyodalmakba, ha támadás érné az Vírzdg területét, vagy pedig a
Nestos-foiyótói keletre fekvő tráciai görög területeket.
• • • • • • • • • • • • h m h h h m m b h i

Küldöttséget vezet a MANSz
az egyetem ügyében a kultuszminiszterhez
CA Dclmagyarország
munkatársától)
Beszámoltunk arról, hogy a Magyar
Asszönyok
Nemzeti Szövetségének szegedi csoportja aktiét indított a szegedi egyetem teljességének
megmentése érdekében, A M A N S z mozgalma
most kiszélesedikf a szegedi csoport elnöksége
felkéri a társadalmi egyesületeket, gazdaköröket, különféle társadalmi szervezeteket, hogy
tsatlakozzanak
a MANSz-höz az egyetem ösznze* fakultásainak
megtartása érdekében.
A
M A N S z egy demonstratív jellegű küldöttséget
tzervez, a küldöttség a közeli napokban jelenne meg a kultuszminiszter előtt, hogy kifejtso
Szeged kérését, Szeged társadalmának nézetét
5s áldozatkészséget ú j egyetemének ügyében.
A Csatlakozásra jelentkezni a M A N S z irodában lehet (Párisi-kőrút és Kossuth Lajos-sugúrút sarok) délelőtt 9—12 óráig.
—oqo—•
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Csanv-Hai-Sek elfogatta
legnagyobb politikai ellenfelét
C mnking.
szeptember 19.
Csang-Kai-Sek
ftlrondelto Csung-Jun, Yün-Nan-tartomány kormányzójának letartóztatását. A kormányzót ropülögópen Csungkingba szállították. Azért keltett nagy feltűnést a letartóztatás, mert Csfíng'Jun egyik
leghevesebb politikai ellenfele
Csang-Kal-Sek'uok és hajlandó japánnal szem
ben mogyegyczcscs politikát követni.

miniszterelnök
csütörtök este ismét Erdélu&e utazott
Tcícki

Budapest, szeptember 19. Teleki P á l gróf
miniszterelnök Csütörtökön este Incze
Péter
miniszteri tanácsos, személyi titkár,
Pataky
Tibor) miniszterelnökségi államtitkár, valamint vitéz Náray A n t a l vezérkari ezredes,
szállásmester, a katonai közigazgatás vezetője
kíséretében újabb erdélyi körútra indult.
A
miniszterelnök tanulmányútja ezúttal Székelyföldre vezet és előreláthatólag három-négy na-

pig tart.

Anfonescn a légionista mozgalom
elismert vezetöle

i

Bukarest, szeptember 19. A külúgyipinisztérium közölte a Bukarestben akkreditált diplomá-

Egy évvel elhalasztották az
ügyvédi kamarai választásokat

Nem neszül uenzicioeiuegzes
Romániában
"Bültafest, szeptember 19. Az Orient-rádió
jelenti: Hivatalosan megcáfolják azt az alaptalan híresztelést, amely szerint a
Román'
Nemzeti Bank
bankjegyeinek lebélyegzésére
készülnének.

Szombat hafnalUan kezdődik a bolgárok bevonulása
Déldobrudzsába
Szófia', szeptember 19. A Csütörtökre virradó J területre. Popov tábornok a helyőrségi csapatok
éjszaka a lakosság lelkes ünneplése közben kivo- " kivonulása előtt fogadta az újságírókat és kijelentette, hogy a bolgár katonák Ismét elfoglalják
nult a várnai helyőrség, hogy megszállja a régi
a hadsereg történelmének legszentebb csatatereit.
bolgár—román határt és előkészitse a déldobrudzsai tartomány katonai visszacsatolását. A megA Mir ctmü lap jelentése szerint a Déldobnid.
szálló csapatokat a várnai helyőrséig parancsnozsáböl kiköltöző román lakosság távozása előtt
ka, Popov tábornok vezényli. A bolgár csapatok
a házakat és a lakásokat megrongálja. A krajószombaton hajnalban lépik át a régi batárt és
val szerződés értelmében a román kormánynak
egyszerre hat ponton vonulnak be a visszacsatolt
kötelessége ezeket a károkat meglérilcni.

Bejelentési kötelezettség alá vonták
az idei termésű gabonaféléket, a hüvelyeseket
és a szárított zöldséget
Budapest, szeptember 19. Á Kormány rendeletet adott kl, amelyben különös tekintettel a
visszatért erdélyi lakosság kifogástalan
ellátására, bejelentési kötelezettség alá vonta ni
19Í0. évi termésű gabonaféléket és azok őrleményeit, továbbá a hüvelyeseket, babot, lencsét,
borsót, tengerit, valamint a szárított és víztelenített zöldség- és főzelékféléket.
A rendelet
ez alkalommal is mentesíti a
kísházlartásokat
a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben
nem kell bejelenteni a gabönaféléknél a száz
kilón, őrleményeknél az 50 kilón, hüvelyeseknél a 20 kilón, tengerinél morzsolt állapotban
nz 500 kilón, csöves állapotban a 750 kilón alóli
készleteket. rA szárított és víztelenített zöldségés főzelékfélék bejelentési kötelezettsége Hsak
azokat terhelt, akik ilyen termékek előállításával és fofgalombahozatalával
hivatásszerűen,
vagy iparszerűleg foglalkoznak. A bejelentésekot 8 nap alatt kell megtenni a községi elöljáróságnál szóban, vagy Írásban, mindazokat a
változásokat pedig, amelyek nem hatósági in-

tézkedések által következtek be, ugyancsak olt
kell bejelenteni minden hónap első nyolc napjánA bejelentett termények közül a rendelet
zár alá helyezi az 1940. termésű búzát, rozsot,
kétszerest, valamint a zabot. A zár alá helyezett terményeket Csak a Futílra, ennek bizományosai, a jogosult malmok és kereskedők vásárolhatják meg. ezenkívül természetesen
s
gazdák is az esetben, ha vásárlási engedéllyel
rendelkeznek.
Vásárlási engedélyt az Igénylő a lakhely
«zc"rint illetékes község elöljárósága, szállítási
igazolványt pedig az a községi elöljáróság állít ki. ahónnét az á r ú elszállításra kerül. A'
Fütura az általa átvett készletekre maga állit
ki szállítási igazolványt.
A z igazolt szükségleteken felül tehát a zá?
alá vett készleteket az állam is igénybe veheti
és az átvétellel a F u t u r á t bízta meg. A búzára
m á r korábban elrendelt felotelési és szeszfőzési tilalmi rendelet a rozsra is kiterjed.

Kijelölik a petróleumérusitásra
jogosult kereskedőket

tét Jogosultságának megszűntétől
feljebb 30 napig árusíthatja.

Budapest, szeptember 19. A kereskedelmi és
közlekedésügyi miniszter rendeletet adott ki az
adóköteles petróleum kereskedői
forgalmának
szabályozása tárgyában.
A rendelet értelmében az ország területe a
petróleum kereskedői forgalma szempontjából
petróleum nagykereskedői körzetekre oszlik. A
Budapest, szeptember 19. Az igazságügymi- petróleum nagykereskedői kijelölés Iránti kérvényt a kereskedelmi miniszterhez cimezvc a tehiszter a honvédelmi törvényben foglalt felhalephely szerint illetékes elsőfokú iparhatósághoz
talmazás alapján Intézkedett az ügyvédi kamakell benyújtani. A rendelet kimondja továbbá,
rai választások, elhalásét ásd tói. A
miniszter hogy a törvényhatóság első tisztviselője az elsőrendeletével oz ügyvédi kamarai közgyűlést fokú Iparhatóság előterjesztésére haladéktalanul
és a választmányt, valamint az ügyvédi kama- köteles kijelölni azokat a. kiskereskedőket, akik
rák országos bizottsága által választott önkor- petróleumnak közvetlenül a fogyasztók részére
mányzati szerveknek 1910. december 31-én le- árusításával foglalkoznak. Az • petrólöumnaeykereskedő. valamint az a petróleumkiskereskedő,
j á r ó megbízatását 1911. december 31-iff meg- akinek petróleuma a kereskedői, illetőleg petróhosszabbította. 1941. évben a választásokat az leumkiskereskedői jogosultsága a hatósági klje.
ügyvédi rendtartásról szóló törvény reüdelke- lölésnél történt mellőzés folytán a jelen rendelet
értelmében mecszünik. meglevő petróleumkészleAéscinck megfelelően kell megtartani. *
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ciai képviseletekkel, bogy Antonescu tábornok
miniszterelnök az államvezeV* cimet fogja viselni és ezt a elmet nemzetközi érintkezésben is
használni fogja. Ez az intézkedés a légionista
mozgalom beleegyezésével történt. Ezzel Antonescu tábornokot a mozgalom vezetőjének ismerték cl.

számitott leg-
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Szeged szerepe a Duna—Tisza
csatorna megépítése esetén
(A Délmagyarofszág
munkatársától)
Az illetékes körökben ismét felszínre került a Duna—Tisza-csatorna felépítésének a terve. A Fekete-tenger feló irányuló
gabönaszállílásuál
fontos szerephez jutna a tervek szerint a Csatorna szempontjából Csongrádnak és Szegednek. Csongrádon és Szegeden a tervek szeriuf
tárházakat és átrakódó berendezéseket építenének. H i r szerint az ú j Duna—Tisza-csatorua
Sóroksártól kiindulva Kecskemét határának
érintésével Ujkécske mellett torkolna a Tiszába. Az elgondolások szerint a Duna—Tisza*
Csatornán 1000—1200 tonnás uszályok közlekedhetnek m a j d

Dz ingyentejakción kívül még több napközi otthon
és a gyermekélelmezés intézményes megszervezése
szolgálja a gyermekvédelmet a jövűben

DfcLMAGYARORSZAG
SZERDA,

1940.

fTÁVOLI

szeptember

10.

TÁJAKAT..

Belügyminiszteri leirat természetbeni adományok gyűjtése ügyében
(A Délmagyarország munkatársától) A zöidkeresztcs ingycntcjakció igen nagy sikerrel n>ükodött az idén nemcsak Szegeden és környékén,
hanem az egész országban is. Ez a siker arra
inditotta a belügyminisztert, hogy az akciót bizonyos mértékben és bizonyos irányban kiszélesítse. A kiszélesítéssel kapcsolatban
leiratot intézett minden megye és város vezetőségéhez, bogy
a hatóságok tegyenek meg minden lehetőt egy
társadalmi gyűjtési akció megteremtéséhez a különféle társadalmi egyesületek és szervek bevonásával. Az ingyentejakció kiszélesítése azt jelenti, hogy a jövő évben már nemcsak tejjel, hanem minden más étellel is ellátják a gyermekeket. Az étkeztetés költségeit legnagyobb részben
az állam vállalja magára. A kormányzat már eddig is megmulatta, hogy szélesebb keretek körött igyekszik a gyermekgondozás és táplálás intézményes kiéipitését nnnél tökéletesebbé tenni:
ezt a célt szolgálják a napközi otthonnal kibőví-

PARRAOI

tett óvódák. Szegeden éppen most utalt ki a belügyminiszter — mint arról vitéz T ó t h Béla dr.
tisztiföorvos jelentése megemlékezett
a Üomokos-növcrek óvódájának
napközi
otthonnal
való kibővítésére nagyobb összeget. Ezek az intézkedések összefüggnek azzal a tervvel, hogy a
jövő évben az ingyentejakció mellett a további
élelmezést is intézményesen a társadalom bevonásával oldják meg. Megemlékezik a belügyminiszteri leirat arról a szinte példátlan áldozatkészségről, amely eddig minden alkalommal megnyilatkozott a társadalom részéről s épp ezért most
már inkább természetbeni adományokról
lenne
szó, mintsem pénzadományokról. Különösen a kenyórmagvak, valamint liszt és kukoriéa jönnek
számításba. Az összegyűlt természetbeni adományokat a polgármester által kijelölendő egyesületek gyűjtik össze, ezek expediálják a megalakítandó Közjóléti Alapnak, amely azután tárolja és
szétosztja a beérkezett adományokat

W
hozz&férhetŐYé tesz a Zeiss-l&tesA. X
finomságokat, melyeket puszta szemmel észre sem vennénk, közvetlen
közelünkbe hozza. A jó l&tcsó hozzásegít a természet megismeréséhez és
megfigyeléséhez, élvezetesebbé teszi a
kirándulásokat, túrákat és utazásokat.
Ne feledkezzék meg tehát sohasem •

GYÖRGY:

A FRANCIA DIPLOMÁCIÁI
FRONT ÁTCSOPORTOSÍTÁSA
Á francia összeomlás nem fisaié a EarCtéri
frontokat szaggatta szét, nemcsak a franfiia
nemzet lelkén okozott tragikus hasadást, de a
v i l á g n a k egyik legművészibb eszközökkel, hagyományőrzőkkel és évszázados
gyakorlattal
szőtt diplomáciai hálózatát is szétzilálta, összekuszálta. Nemcsak a hadseregben akadtak de
Gaulle tábornokok, akik nyíltan szakítottak a
Pétain kormányzattal, hanem szakadási jelenségek mutatkoztak
a diplomáciában
is.
A z ú j rezsim e téren is erélyes eszközökkel
és gyors elhatározásokkal igyekezett helyreállttá ni a megbomlott fegyelmet C3 betömni a
diplomáciai szolgálatban támadt réseket.
De
nem elégedett meg azzal, hogy
a
„hűtlen",
vagy Vichy szempontjából nem teljesen megbízható diplomatákat, m i n t például
Massigli
ankarai,
Thierry
bukaresti
nagyköveteket,
Bruyere belgrádi, M a u g r a s budapesti követeket visszahívja, mert ezen túlmenően a diplomáéin} személyzetnek olyan nagymértékű
átcsoportosítását. rendelte el, amely szinte példátlan a Quai d'Orsay történetében. A z „Officiel", a hivatalös francia l a p nem kevesebb
"mint 83 nyugdíjazást közöl a külügyminisztér i u m személyállományából.
B a u d ö i n külügyminiszter: a tömeges nyugdíjazásokkal összefüggésben hangsúlyozta hogy a jelenlegi n a g y
diplomáciai ..revirement" teljesen elüt az eddigiektől. Célja ugyanis az, hogy a francia
k ü l ü g y i szolgálatot is átitassa azzal az ú j szellemmel. amelyet P é t a i n kormányzata
megakar gyökereztetni a francia, élet minden Vonalán. Azt az ú.i szellepret ,, revolütion pariién
7?fflwí"-nak nevezi BaudfflíWagyis „felül
támadt
forradalomnak."
Nyilatkozata szerint
ennek
az ú.i forradalomnak á t kell h a t n i a a külügyre misztériumot és Franciaország idegenben levő képviseleteit, is. hogy felülről
szivárogják
le a közbenső hivatali és társadalmi rétegeken
keresztül a széles tömegekhez.

Forradalom
a Irancia külügyminisztériumban
H o g y a francia k ü l ü g y i szolgálatból nyugdíjba kiildhessenek nyolcvanhárom főtisztviseAz új szezon hatalmas kém filmje;

Bulldog Drummond
fiikos szolgálatban
Kémek és elleiikémck gigászi
Lélegzetfojtó hareok!
Forrongó atmoszféra.
Pattanásig feszülő idegek.
Főszereplők: POROTHY
CIiAUB ALLISTER

Tla Premier a

MACKALL

barca!

l ő i köztük tizenöt meghatalmazott minisztert,
ehhez valóságos belső forradalmat kellett végrehajtani magában a külügyminisztériumban.
A meglehetősen labilis és laza fölépttésű francia bürokráciában ugyanis a legkonzervatívabb. a legmakacsabb bástyát jelentette a párisi Q u « l d'Orsay 37. számú palotája. E g y minisztériumban sem volt olyan merev a szolgálati pragmatika, sehol sem volt annyira kínos
pontossággal szabályozza az előléptetések ideje, a kinevezések módja, a szolgálati idő korhatára, sehol nem ügyeltek Tily dühös féltékenységgel a ranglétra szigorú
respektálására, m i n t a külügyminisztériumban. A
konok
kaszt szellem, a mandarin öncélúság, a külső
beavatkozásoktól való gőgös, rideg elzárkózás
a Quai d'Orsay valóságos orgiákat iilt. A külügyminiszternek úgyszólván semmi befolyása
nem
volt
minisztériumának
tisztviselőire.

k o r z o b f t n
Ma lehullik a tilkok fátylai
I n d u l a I I . befejező rész,

melyben a FEKETE LOVAS
leleplezi önmagát
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Száguldó vonatok tetején, z u h a n ó bombázók szárnyán,
szédítő
mélységek
felett
egyedül ezrek ellen k ü z d ,

Z

hareol cs gvőz a világ legvakmerőbb lovasa

Belvárosiban

látcsöröQ

Kaphatő az optikai szaküzletekben.
Árjegyzékkel készségesen szolgál a magyaromig!
vezérkép viselő: ifj. Jurány Henrik, Budapest I V ,
Váci-utca 40. Telefon 183-092.
amennyiben fisak négy belső és egy ktilsö ertíbert nevezhetett ki, a többit automatikusan
léptette elő, helyzete különböző rangú és befolyású pozíciókba a k ü l ü g y i bürokrácia gépezete.
Ennek a rendszernek eredeti elgondolása tal á n egészséges v o l t Azzal, bogy a külügyminisztérium ö n m a g a szabályozta belülről n fz.emélyi mozgásokat, önmagából és nem kívülállókból egészítette k i magát, azt a helyes célt"
akarták elérni, hogy az adminisztrációt fiúrgetlenitsék a külügyminiszterek gyakran változó személyétől és pártpolitikai irányától. Távol akarták tartani a külügyminisztérium belső szervezetét, ínég Richelieü
és Mazarin
által lefektetett alapelveken n y u g v ó rendjét a
n a p i politikától, nem akarták, bogy a belpolitikai hullámverését a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m kiegyensúlyozott m u n k á j a
megérezze. Ezt
nt
alapgondolatot sikerült is sokáig csorbítatlanul megőrizni a francia
külügyminisztériumban. Ezt az alapgondolatot fejezte k i többek
között az a külső k ö r ü m é n y is, bogy a Q u a i
d'Orsayn a legtöbbet Tallcyrandnak
az arcképét lehetett látni. E z a n a g y francia diplomata, aki az 1814-es bécsi kongresszuson a napoleoni háború végén leigázott.
Franciaország
számára szinte győzelmes békét harcolt
ki,
m i n t ismeretes végig szolgált minden belpolitikai Tendszert a francia foriadalointól kezdve, a Directoireon át Napóleont épp úgy, m i n t
X V I I I . Lajost. Talleyrand a m a g a személyében demonstrálta bogy a francia
külpolitika
független a belpolitikai rendszerektől és bogy
a francia k ü l ü g y i szolgálat hordozói nem lehetnek pártpolitikusok, nem m ú l é k o n y partokat, lianem az örök Franciaországot szolgál;
ják'.
M i n t l á t n i fogjuk, éppen a v i l á g h á b o r ú t kÖ-
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Az uj szezon legszebb magyar filmje! ^
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vető esztendők fplelőtlen és könnyelmű pártharcaiban, a győzelem és a hatalom gondatlanságában a francia külpolitika belső rendszerének éppen ez az értékes
alapgondolata
ment, veszendőbe, a külügyminisztérium is bele került a pártharcok forgatagába, küzdő tere lett a szembenálló politikai 'csoportok hatalmi törekvéseinek. Így történt meg azután,
hogy a régi nagy tradíciókból a szellem elszállt és nem maradt mert belőle más. mint a
bürokrácia mcrep csontrendszere hús. vén cs
létek nélkül.
A Pétain kormány első feladatai közé sorolta ezért a külügyminisztérium újjászervezését, az elmúmiásodott rendszernek vérátömlesztés útján rnló felfrissítését nz öncélú pártbiirokráeia megdöntését Ezt Csak azzal a kivételes hatalommal érhette el. amelyet Pétain
tekintélyuralma kölcsönzött. A külügyminiszter javaslatára, ugyanis Pctain marsall rendeletben szüntette meg a
külügyminisztérium
eddigi szolgálati szabályzatát és csak így vált
lehetségessé a tömeges nyugdíjazás,
fiatal
meghízható erők soronkívüli előléptetése, alkalmatlan, vagy az ú j rezsim szempontjából
nem kívánatos elemeknek a szolgálatból való
kiküszöbölése.

A francia diplomácia felelőssége
Hogy mindaz, amit az előbb' a francia külügyi szolgálat érelmeszesedéséről, a bürokrácia zsákutcában való megfeneklésétől mondottunk, nem egyéni vélemény, hanem nagyon is
hozzáértő, felelősségtől áthatott francia köröknek is a véleménye, azt leginkább bizonyítja az egyik legsúlyosabb szavú, az előkelően
régi francia folyóiratnak, a „Pevue des Deux
Mondes"-nak egyik legutóbbi cikke, amelyben
Pierro Berntis felveti azt a kérdést, mennyiben terheli felelősség az összeomlásért a francia diplomáciát. A cikkíró nemcsak hogy nem
menti fel a francia
külpolitikát e feleiősség
alól, hanem súlyosan el is marasztalja. Megállapítja, hogy a megnyert háború ütán Franciaország birtokában volt azoknak a hatalmi
tényezőknek, amelyeknek segítségével
tartós
és szabadságon ós az igazságon felépülő békét biztosíthatott volna Európa
számára.
Olyan bókétamelyben győző és legyőzött között nem lett volna különbség. Hogy
Franciaország nem teljesítette történelmének
ez a legnagyobb, legemberibb feladatat, ebben
a francia külpolitika a bűnös, mert nem volt
sem miféle vezérlő eszméje.
Pierro Bcrnüs kíméletlenül ráolvassa a Kaború utáni francia külügyminiszter
fejére,
hogy egyáltalán vem volt viláaos
külpolitikai
elgondolásuk arról, hogy mit is kellene tenni.
Politikájukat két főhiba jellemezte. Egyik; hihetetlen ragaszkodás a belső
bürokráciához,
ezáltal a szellemet vnindig feláldozták a betűnek, másodszor pedig az, hogy képtelenek voltak a francia külügyminiszterek kellő szilárdsággal beszélni a kis és a nagy szövetségesekkel. Ez a szilárdság és tekintély azért hiány- 1
zott belőlük, mert a többségi pártokból kerültek ki, ezektől függtek- Tekintettel arra, hogy
mindig lesben állt pozíciójukra néhány versenytárs. kénytelenek voltak nz aktív miniszterek Tidvnroluí a. pártvezéreknek, nehogy ezek
elejtsék őket. T)o nemcsak a külügyminiszter
maga volt kiszolgáltatva a párt önkényének,
hanem a Quay d'Orsav teljes tisztviselő kara
úgv belföldön, mint külföldön. Ez a pártpolitikai ellenőrzés, amely szinte terorrá
fajult,
megbénította a külügyi tisztviselők cselekvési szabadságát és mozgékonyságát, ezért nem
volt a háború Utáni külügyi granitúrának kimagasló alakja, úgy. mint valamikor régen.
Ezért következett bc az a dekadens állapot,
hegy a külügyminisztérium is hozzájárult
olyan illúziók terjesztéséhez amelyek a választó tömegűek tetszettek. Ilyen illúziók voltak
például: a döntőbíráskodás, a leszerelés, a népszövetségben való hit, abban a népszövetségben, amelyet a, 'cikkíró erőnélküll. Csalóka és
ezért veszedelmes mechanizmusnak nevez. Végül ilyen illúzió volt. a sokat emlegetett ,.secűritó" Franciaország biztonsága is. Az évek so ;
rán mutatkozott ugyan bizonyos megujulási
vágy, ilyen volt például az Olaszországhoz va.
ló közeledés, ezt követően a stresai konferencia. azonban a népfront felülkerekedése ezeket
it halvány reménységeket is a káoszba döntötte.

Szürke epigonok
Ez s súlyos de lényedében igazságos kritika találóan jellemzi a háború utáni francia
diplomáciát. Az egv Arisztid Briandon kívül
"om volt. kimagasló egyénisége a háború Utáni francia, diplomáciának. Briand látta meg
legvilágosabban n. békeszerződések által oko•ott e.s/tolcnségeket. Egyedül benne - toltak

nagyszabású elgondolások a rövidlátó békék | meg lefékezett ambíciók fcTelégffösét
által okozott európai zűrzavar eltüntetésére.
Tény az, hogy a háború Titáni francia dipNem a fegyverek erejével, a francia katonai lomáciának egy nagy rögeszméje volt: a béhegemónia kiépítésével, kétes értékű és erejű keszerződésekben lefektetett statűsguohoz való
szövetségek létesítésével akarta felépíteni
az görcsös ragaszkodás a revíziótól való irtózás,
ú j rendet Európában és ebben biztosítani Fran- a merész és nagyvonalú, újításoktól való féleciaország természetes határait, hanem az lem. E rögeszme érdekében bamie
vágányon
őszinte békülés és az igazságos revízió eszkö- futó aktivitásra összpontosította minden efezeivel. Tőle származik az a gondolat, hogy jét a Quay d'Orsay. Ez az aktivitás abban mejobb megegyezést kötni az ellenféllel,
mint
rült ki. bogy balomra kötöttek a különböző
szövetséget a baráttal. A háború megakadá- szövetségi szerződéseket, bogy ezek mennyit
lyozásának Csak az ellenféllel való becsületes értek, azt a mostani háború eléggé megmutatkiegyezés a lehetősége, a szövetségek kötése ta.
előbb-utóbb háborúra vezet. Ezért volt egészen
A Pétain kormány nemcsak a francia külmás az állásfoglalása a magyar kérdésben, ügyminisztérium eddigi bürokratikus rendszemint a kisantant szolgálatába állott Quay
rével óha.it szakítani, hauem a busz évnek azd'Orsaynak.
zal a szellemével is, mely elködösítette a franA világháború előtti nagy francia külpoli- ciák szeme előtt az európai hatalmi viszonyok
tikusoknak, a Delcassék-nak a Cambon fivé- és az Európában terjedő és érvényesülésre töreknek, a Barrére-eknek, a
szahadszellemű rő erők világos meglátását és katasztrófába
döntötte Franciaországot. Hogv valóban
új
és nagyvonalú
Phllippe _ Berthelot-oknak
csak szürke cpigonjai voltak a Quay d'Orsay szellem lengedez a Vichybe költözött Quay
háború utáni urai és vezető főtisztviselői. Ta- d'Orsay-n, ezt n mi szemünkben legelőnyösebbben az a körülmény bizonyítja, hogy a Pétain'
lán nem is csoda, hogy a passzivitásra ítélt
kormány nem ismerte el Európa rosszszelleszellemnek, mint Paul Claudel, Giradoux, Paul
Moraud, sőt maga az állandó főtitkár, Alexis mének és örök intrikusának, Benesnek „korLeger ife az irodalomban keresték és találták mányát".

Betört és gyilkolni akart a cigányiegény,
hogy hegedül vehessen
Háromévi fegyházra iléiték
(A Délmagyarország munkatársától)
Csütörtökön délelőtt riadt tekintetű fiatalkorú vádlottat vezetett a ügyészségi fogházör a szegedi
törvényszék Habermann-tanácsa, mint a fiatalkorúak birósága elé. Az ügyészség szándékos emberölés bűntettének kisérlete és rablás bűntettének kisérlete miatt emelt vádat a 17 éves vádlott cigány
ellen, ik polgári foglalkozására nézve cigányzenész Makón. A vádlott junius 22-én betört Á r k u s József makói cigányzenész lakásába. A szobában csak Árkus Józsefnét találta, akitől pénzt
követelt. Amikor az asszony kijelentette, hogy
nincs pénze, a suhanc a kezében levő dikiccsel
23 sebet ejtett rajta. A véres támadás után eltienekülL
A szándékos emberölés és rablás kísérletével
vádolt fiatalkorú cigányzenész elmondotta, nogv
1939. októberében szabadult az aszódi javítóintézetből. Makóra való hazatérése után a javítóintézetben tanult cipészmesterséget akarta folytatni.
Nem sok kedve volt azonban a cipészmesterséghez, ezért munkaadójától megszökött. Elhatározta, hogy mindenáron zenész lesz. Hegedűje azonban nem volt, ekkor felötlött benne a lopás gon-

dolata. Junius 22-én határozta el, hogy közeli rokonához, Árkus Józsefhez fog betörni. Délelőtt
és délután nagyobb mennyiségű szeszt fogyasztott,
hogy bátorságot meritsen a tett elkövetésére. Éjjel 11 óra után elment Árkus József lakása elé.
Amikor látta, hogy a cigányzcnész nem tartózkodik otthon, a nyitóit ablakon keresztül beugrott
a szobába. A zajra felébredt Árkusné, ö az aszszonyhoz ugrott és pénzt követelt tőle. Arkusnő
segítségért kiáltott, mire ő kirántotta dikicsét és
Árkusnéba szurt. A dulakodásra felébredtek Árkusné kisgyermekei is, erre azokat ts megszúrta.
A fiatal vádlott elmondotta még, hogy azért akarta rokonát megölni, mert nem akarta, hogy tettének tanuja legyen. Amikor a lakásból elmenekült, azt hitte, bogy az asszony meghalt.
A törvényszék számos tanul hallgatott ki. A"
törvényszéki orvosszakértö véleményében előadta, hogy Árkus Józsefnét 23 szúrás érte, löbti
közülük súlyos volt.
A törvényszék a vád- és védelem meghallgatása után háromévi fegyházbüntetést szabott ki
a fiatalkorú vádlottra. Az. itélet nyomban jogerőre emelkedett.

Naggordnnn csatornaépítés! munkaiatok
indulnak Szeded hörnuckén
„Vizfelenltlh" a íronszkontlnentáSis utal es a környező fanuavilftdo!
(A Délmagyarország munkatársától) A tava- | épített csatornahálózattal. Különösebb, hosszab
időt igénybevevő mérnöki terveket nem kell készi vadvizpusztitásokka] kapcsolatos tervek és
munkálatok a jelek szerint közelednek a megol- szíteni, mert a munkásoknak, illetve az ásóknak
dás felé. A kormány nagyarányú munkaprogra- csak azon a nyomon kell haladniok, ahol a viz
mot dolgozott ki az árvizkormánybiztosok, vala- természetes lefolyására a tavasz folyamán ereket
mint az ármentesitő társulatok bevonásával a vájt ki magának a földben. Ezek az erek a mélyebben fekvő medencék felé baladnak. A bajt az
pusztitás nyomainak eltüntetése és a vizáradás
jövőbeni megakadályozásának érdekében. Ezekről okozta, hogy ezekből a medencékből a viz neiu
a tervekről már hirt adott a Délmagyarország. kapott lefolyást, nem tudott eloszlani, hanem az
Legutóbb beszánoltunk arról, hogy a kormány óriási mennyiségben ősszegyülemlett viz elöntötte a környéken levő termőföldeket. Most ezeket
kormánybiztosi minőségWen megbízta
Bakter
Sándor dr. műszaki tanácsost a Délvidék árvíz- a vízgyűjtő medencéket átvágják, összekapcsolják
védelmi terveinek elkészítésével. Most ujabb je- egymással és csatornahálózatot vonnak köréjük
a víz természetes lefolyásának irányában
ugy,
lentős lépés történt a szegedkörnyéki területek
hogv a jövőben ezek az amugyls
vlztárolásrú
víztelenítése érdekében. Különböző szempontok
azt teszik szükségessé, hogy elsősorban az utakat használt teriiletek felnek csak meg vízzel a* Ideimentsék meg a viz további pusztításaitól, hogv hez hasonló áradás alkalmával, de nem engedik
egyrészt a forgalom fönnakadást ne szenvedjen, a vizet a földekre. A munkálatok trár megindultak', a szükséges pénzt a kormánv már ki is utalmásrészt a felszabadult utakon szállítható legyen
minden anvag, ami a rou'badöntött, vagy meg- ta s igy a szegedkörnyéki tanyák egy részén rörongált házak újjáépítéséhez szükséges. Minde- videsen eltűnik a pusztító, terménvrothasztó víznekelőtt s nemzetközi ut víztelenítését Határoz- tömeg. A többi árvízvédelmi munkálatok majd
ták el. Ebből a célból nagyarámrai csatornaháló- akkor indulnak' meg ha Bauer Sándor dr. elkészül az egész Délvidékre vonatkozó árvízvédelmi
zatot kell épít eni. amely a jövőben levezeti a
tervekkel.
transzkontinentális útról és kftrnvékérö] a vizet.
A hódmezővásárhelyi kultúrmérnöki hivatal már
meg is kezdle a csatornaénitési munkátólokfti
Tekintve, hogv ebbe az útvonalba beleesik Szeged fs, ezért az egész Sz.>ged-felsőtnnyai tanyivilágot, valamint a fehértói és háxmnsnlpyői csapénteken este
órakor. Prédikáció.
torna környékét is ellátják uj, pőkh'álószeröen ki-
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Életbelépett a taárusitásra vonatkozó rendelet,
de a kereskedők kijelölése
még nem történt meg
II kijelölés megtörténtéig minden fakereskedö szabadon árusíthat
kell a pékek „fa-diktatúrája" ellen
(74 Délmagyarország munkatársától)
A tüzifanagykereskedök és kiskereskedők árusítási
jogának megszerzésére vonatkozó miniszteri
rendelet — amint már említettük — Igen sok
"kérdést hagyott nyitva. Problematikussá tette
például azt, hogy a kiskereskedők, akiknek a
rendelkezés szerint csak a közvetlen fogyasztónak van joguk eladni fát; adhatnák-e el a szatócs üzleteknek^ A szatócs tulajdonképpen kereskedő, azonban nem mint fakereskedö van
nyilvántartva. Ebből a szempontból tehát mint
fogyasztó jön tekintetbe. Viszont igen fontos,
hogy a szatócs árusíthasson fát, mert ezekben
a kis szatócsüzletekben szerzi be a külvárosok
szegény embere a fát sokszor kilónként Ilyen
kis mennyiségű eladásra a tüzifakereskedő
természetesen nem rendezkedhet be, azonban a
szegény néposztály sem maradhat fa nélkül.
I g y tehát rendkívül fontos, hogy ebben a kérdésben minél előbb ismeretes legyen a miniszter álláspontja, A város megtette a szükséges érdeklődő lépéseket ebben az ügyben, a választ a közeli napokban várják.
A második igen lényeges kérdés az, vájjon
a miniszter által kijelölt
tüzifanagykereskedő
foglalkozhat-e majd kiskereskedéssel? A rendelkezés intenciója ugyanis az, hogy a nagykereskedő kizárólag a polgármester által kijelölt kiskereskedőknek adhat el fát és a kiskereskedő juttatja azt a fogyasztóhoz.
Nincs
azonban a rendeletben pontosan meghatározva, Kogy a nagykereskedő adhat-e el fát közvetlenül a fogyasztónak? Az iparhatóság érdeklődött ebben az ügyben az ipar- és kereskedelemügyi miniszternél, akinek értesítése
most érkezett meg az iparhatósághoz. Az értesítés szerint a nagykereskedő is adhat fát
közvetlenül a fogyasztónak, vagyis az árusítás
tekintetében mint kiskereskedő is szerepelhet.
A nagykereskedőknek egyébként — mint ismeretes — kérvényt kell az I . fokú iparhatósághoz benyujtaniok az árusítási jog elnyerése
ügyében. Eddig összesen nyolc szegedi nagykereskedő adta be leérvényét. Ezeket a kérvényeket véleményezés végett átküldötték a Kereskedelmi és Iparkamarához, ahonnan ma,
vagy holnap visszajutnak az iparhatósághoz.
Az iparhatóság véleményezi, majd a polgármesternek adja át, aki az összes szükséges hivatalán, véleményezésen és aláíráson keresztüljutott kérvényeket fölterjeszti a miniszterhoz.
A miniszter a beérkezett kérvényezők közül végül kijelöli azokat, akik Szegeden mint nagykereskedők árusíthatnak fát. A kiskereskedőket a miniszter intenciói szerint a polgármester jelöli ki. A kiskereskedőknek jelentkezniök
kell a I I . fokú iparhatóságnál, ezemélyesen,
iparígazolvánnyal felszerelve.
A kiskereskedők körében egyébként bizonyos nyugtalanság
tapasztalható
a kijelölés
időpontjának késése m i a t t Azt hangoztatják,
liogy m á r most ki kellene jelölni a kiskereskedőket Tekintetbe kell azonban azt venni, fiögy
mindaddig ninüs sok értelme a kiskereskedők
polgármesteri kijelölésének, amíg a miniszter
a nagykereskedőket ki nem jelölte.
A miniszteri rendelet egyébként szeptember
fáén, tegnap lépett életbe. A rendelkezés értelmében tehát ettől a naptól kezdve Csak a kijelölt kereskedők árusíthatnának. A
kijelölés
azonban nem történt meg, így tehát magától
értetődően az árusítási joggal minden kereskedő élHet mindaddig, amig a kijelölés mee
tiera történik. Ebben az ügyben érdeklődtünk
a« I . fokú iparhatóság vezetőjénél: Katona
István dr. tanácsnoknál, aki ft következőket
mondotta;
— Természetes, h'ogy mindaddig, amíg a ki-
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jelölés meg nem történik, minden kereskedő
szabadon árusíthat, ha fához tud jutni. Ezt az
árusítási szabadságot megköveteli a szegedi
fogyasztóközönség fennakadásnélküli
faellátasa.
A szegedi kereskedők tehát a kijelölésig szabadSn árusíthatnak. Van azonban a szegedi faügyBen olyan probléma, amely emellett a szabad árusítás mellett is akadálya annak, hogy
a fogyasztóközönség fához juthasson. E g y korábbi polgármesteri rendelkezés szerint ugyanis a pékek részére vagontételekben is lefoglalható a fa. Ennek a polgármesteri rendelkezésnek birtokában s az abban kapott felhatalmazás alapján Csehó Károly a pékipari szakosztály elnöke a rendőrség igénybevételével minden Szegedre érkező famennyiséget
tetszése
szerint lefoglalhat. Csehó Károly él is ezzel a
jogával és ahelyett, hogy a fakereskedőkkel
létrejött megállapodás értelmében csak ötven
mázsa fát foglalna le a pékek részére, minden
vagontételből; lefoglalja sok esetben az egész
faküldeményt. Ebben a tekintetben azután
feltűnő esetek következnek be. Szegedre ugyanis nemcsak fakereskedök, hanem magánosok
részérő is érkezik vagontételekben a fa. Két,
sőt 4 vagOn fa is érkezett egy magános megrendelő részére; ehhez a mennyiséghez nem
nyúlt Csehó Károly. Lefoglalta ellenben azt a

szállítmányt, amelyét a fakereskedőknél a Sa*
mogyi-telepiek kötöttek le a napokban.
A lefoglalás következtében a fakereskedök nerű
tudták kiszolgálni a somogyitelepi vevőket,
úgy, hogy ez a kisemberek által lakott városrész napökon át fa nélkül maradt. De nemcsak
Somogyi-telepen, hanem benn a városban is eB
a helyzet Sem a kisháztartások, sem a vendéglátó Ipar nem tud fáhez jutni. Ennek az állapotnak megszüntetése érdekében igen fontos
volna a lefoglalásra vonatkozó
polgármestert
határozat megmásltása abban az
értelemben,
hogy a pékeket kötelezné arfa, hogy a kikötött
ötven mázsán felül ne foglaljanak le egy-egy
vagontételből több fát. H a ugyanis minden —s
hangsúlyozzuk* —; minden vagontételből lefoglalják ezt az ötven mázsát ez a mennyiség
bőségesen elég a pékiparnak. Ebben az ügyben
sürgős intézkedés szükséges a szegedi fogyasztók érdekében, de a kiskereskedelem érdekében
is, mert a lefoglalások Csaknem minden esetben a kiskereskedőket érintik, akik így képtelenek ellátni fával klsházfartású vevőiket: S
kisembereket.

A védőnők szociális üclozeíói is favlf
sz snp- cs csccsciiíővlűclcn! állsmosiísss
A Stefánia Szövetség az államosított intézménmiel párhuzamosan
tovább folytatta tevékenységét
(A Délmagyarország munkatársától) A magyar anya- és Bsecsemővédelem nemzetmentő
fontosságú ügye ismét jelentős lépéssel halad
előre a korszakos fejlődés útján. Mint legutóbbi számunkban jelentettük, miniszteri rendelet alapján 1941. január 1-étől államosítják az
anya- és cseesemővédelmef, ami azt jelenti,
Hogy az államilag létesített egészségügyi intézmény — népszerű nevén Zöldkereszt — látja el ezentúl ezt a rendkívül fontos és a nemzet népesedésének szempontjából nagyjelentőségű feladatot Ennek következtében biztos
révbo jut végre a Stefánia-Szövetség oly régen
húzódó ügye is. A Délmagjjarórszág
számolt
He arról, bogy a Stefánia-Szövetség, amely 25
éven keresztül önfeláldozóan végezte az anyaés Cseüsemővédelem munkáját és úttörő munkásságával felbecsülhetetlen érdemeket szerzett, olyan körülmények közé került, Kogy állami támogatás híjján nem tudja tövább végezni nemzetmentő fontosságú m u n k á j á t Illetékes körökben felfigyeltek erre a bejelentésre és most m á f sürgősen megoldandóuak találták a Stefánia-Szövetséggel
kapcsolatos
helyzetet

Egységes egészségvédelem

tőleg a közegészségügyi kormányzat veszi áE
és a zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálattal
karöltve és egységesen dolgoznak majd a magyar városok és. falvak egészségügyének yé-,
delmében.
A beSlvadásía nézve még nem jelent mepf
a végrehajtási utasítás, eszerint bővebbet még
nem lehet tudni, mlnde.nesetre annyi tény,
h'ogy egységes irányítás alá 'kerül az egészségvédelmi szolgálat s ezáltal olyan fejlődésnek
kell bekövetkeznie, amely Hatalmas lépéssel
viheti előre a nemzet egészséges gyarapodásának ügyét. A Stefánia-Szövetség orvosai és
védőnői végre megérdemelten rendezett viszonyok közé kerülnek. Eddig ugyanis olyan alacsony életnívót biztosított számokra a pusztán társadalmi támogatásból fenntartott szövetség, hogy a nem éppen fénycsen fizetett és
ellátott zöldkereszfes orvosokkal "és védőnőkkel szemben is súlyosan hátrányos helyzetben
voltak. Ezenfelül semmivel egyenlő nyugdíjjogosultságra volt
kilátásuk.
Nyugdíjukat
ugyanis az OTI kezelte, de miután az intézmény még alig negyedszázados volt. a nyűga1 ámha vonuló védőnőknek 20—28 pengős
havi
járulékra volt Tsupdn kilátásuk.
Természetes,
k W a Tevőregebb védőnők sem akarlak nyugdíjba menni, mert ha dolgoztak, m'cgis csak inkább" meg tudtak élni mintha ebből a nyugdíjból kellett volna élniök.

A megoldás mösí megtörtént; az egészségügyi kormánV7.af. hatáskörébe utalták az anyaés EsecsemővédeTmef. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy a Stefánia-Szövetséa küldetérafia M i a ir.
se ezzel, megszűnj; pennán arról van szó. hogy
a sicáefli heí tiieírőf
az anya- es Espcsemőv'édelmet a jövőben az
«gésze'éon"Wí kormányzat irányítja s pnnek !
Beszámoltunk arról Is. hogy az országház*
nagyszerűen kiépített czerVe. a zöldkeresrlee
834 védőintézete, RIO orvosa és 788 védőnője
intézmény Vezeti A Stefánia-Szövetség védő- van a Stefánia-Szövetség országos szervezeténőit "és orvosait január elsejétől az állam, ille- nek. Szeged város területén összesen nyolc
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védfílntézct működik,
ezeknél 12 orvos 'és 15
védőnő .végzi ar. egészségvédelmi
szolgálatot.
A szegedi védőnők között például 3 idős nő
működik, mind a liárom 65 éven felüli korú
s azért lelkiismeretesen ellátja föladatát ma is.
Az 5 Taros! védőintézet mellett 4 tejkonyha
működik, ezek közül 3 intézeti és egy önálló 5
vezetésű. A vcílűin fezetek naponta — nyári
hónapokban 50—60. téli hónapokban pedig 150—
16(1 csecsemőnek, illetve kisgyermeknek Osztanak ki sz.ínte.iet cs különféle tejkészítményeket. A városi intézeteken kívül a szegedi Stefánia-Szövetség körzetébe tartozik 3 tanyai iutézmény: Alsóközponton, Felsőközponton
és
Yárostanyán működik védőiulézet 1—1 orvossal és 1—1 védőnővelA szegcdi helyzetről érdcklőcttünk
Falta
Béla dr. szülész főorvostól, a. Stefánia-Szövetség igazga tó-főorvosa tói. aki az alábbiakban
nyilatkozott az államosítással kapcsolatos változásról:
— Nem szabad azt b'inni, hogy ezzel a Stefánia-Szövetség társadalmi szervezetének" misz.
sziója végetér. — mondotta a főorvos. — Az
államosítás Csupán azt jelenti, hogy a szövetség orvosai és védőnői a közegészségügyi kormányzat hatáskörébe kerülnek át. Mind az orvosokra. mind a védőnőkre nézve ez rendezettebb anyagi viszonyokat, jelent, ami az ő rendkívül megerőltető és áldozatos
munkájukhoz
viszonyítva, igen fontos fordulat A fiókszövetségek társadalmi támogatására ezentúl még
fokozottabb mértékben szükség lesz, elsősorban az ország megnagyobbodása miatt, amely
az egészségvédelmi szolgálat nagyarányú kiépítését teszi szükségessé.
A védőnők olyan
helyeken, ahol zöldkeresztes szolgálat nem
volt eddig, tanfolyamot, kell végezzenek, Kogy
az anya- és Pserseniővédelmen kívül az egészségvédelem többi ágában is teljesen jártasak
legyenek.
Falta Béla dr- elmondotta még, Kogy a Stefánia-Szövetségnek ezidőszerint
gyakorló jelöltjei vannak, de ú j jelöltek nincsenek, Kolotf
nagy szükség volna arra. hogy az állástalan
tanítónők és óvónők erre a pályára törekedjenek, Hozzávetőleges számítás szerint az erdélyi. területre 300 védőnőt kell kihelyezni cs a
zöldkoresztes intézmény is kevés jelöltet kapott az Idén. Éppen ezért a zöldkeresztKez hasonlóan a Stefánia is leszállította a jelalti időt
az eddigi 3 évről 2 évre, illetőleg tanítónői Vcp.
zettseg esetén egy esztendőre. Remélik. Kogy
ezzel elérik azt. Kogy elegendő számú védőnő
jelentkezik majd és el tudják látni a most viszszaszerzett területeket is. amelyeken bizony a
román uralom alatt, rendkívül elhanyagolták
az egészségvédelmét,
'A* Stefánia Szövetség központja
egyébkent
szeptember 30 ára rendkívüli közgyűlést hívott
össze. 'A rendkívüli közgyűlést miniszteri engedéllyel a megjelent tagok számarányára való
tekintet' nélkül határozatképes lesz s ezen döntik el végleg, hogyan kapcsolódnak bele az államosított. anya- és csecsemő védelembe.
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1 U U órakor. I d ő j ó s l a t : Gyenge déli,
délnyugati légáramlás, kevés felhő. Heggel helycukint köd. A hőmérséklet tovább emelkedik.

— Csúkv külügyminiszter cs Wörnle rendkívüli kővel magas japán kitüntetése. Budapestről jelenti a Magyar Távirati Iroda: A
kormányzó ur őfőméltósága megengedni méltóztatott, hogy Csáky István gróf lilkos tanácsos, külügyminiszter a j a p á n első osztályú
• Felkelő Nap«-rendet, Wörnle János dr. rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter pedig a japán első osztályú »Szent Kincs*-rendet elfogadja.
— Visszajöttek Erdélyből a szegedi rendörök. Erdély hazatérése alkalmából a szegedi
detektivtestület 14 és a rcndörlegényscg 120 tagját a felszabadult erdélyi városokba vezényelték. A detektívek és a rendőrök resztvettek a
szatmárnémeti, a nagyváradi, a kolozsvári és a
szászré.geni bevonulásokon. A dc.teklivek nás városokból is odavezényelt társaikkal együtt a megelőző szolgálat nehéz és fáradságos munkáját
látták el, mig a rendőrök a közbiztonság fenntartását látták el a katonaság mellett. A szegedi
detektivtestület és a renrlőrlrgénvség tagjai kéthetes vezénylés után csütörtökön visszatértek
Szegedre. A nehéz és elismerésre méltó szolgálat
után is kitörülhetetlen emlékként élnek emlékezetükben a kormányzói bevonulások örömteljes
napjai.
— A Nemzeti Munkaközpont alakuló közgyűlése. A Nemzeti Munkaközpont szegcdi szervezete
vasárnap délután a városháza közgyűlési termében tartja alakuló közgyűlését. A közgyűlés
tárgvsorozatán szerepel többek között a helyi
szervezet tisztikarának és egész
vezetőségének
megválasztása. A szegedi szervezet vezetői uayanis eddig neghizatással végezték" feladatukat. "A
szervezet vezetősége alakuló közgyűlésére meghívta a város hatóságát, közöleteket, testületeket é.s társadalmi egyesületeket. —
Zászlóbotitó
ünnepségét szeptember 29-cn. vasárnap délelölt
1t órai kezdettel a Korzó Mozi helyiségében ünnepélyes külsőségek között rendezi meg a szegedi szervezet. Az ünnepségre leérkezik a Nemzeti Munkaközpont egyenruhás diszszaknsza
is
és az országos vezetőség több tagja vitéz Marton
Béla elnök országgyűlési képviselővel az élén.

G y o r s í r ó ós Gépiróiskolában
(Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazási, irodai és
beszédirási trynrslrási, — tizujjas ritmikus vakÍrásos cépirásl és helyesírási tanfolyamokra.
Mérsékelt tandíj, szakszerű kiképzés, országosan
legiohb vizsgaeredmény. Állásközvetítés.
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Ma Szegeden halad át
a német hazateleiilfésl akció
kórház oszlopa

Cl Délmagyarórszág
munkatársától)
Annu't
ismeretes, most folyik a. besszarábiai cs bukovinai németség haza telepítése. A Kazaköltöztetésnél a német, kormánynak természetesen gondolnia kellett a betegekre is, akik" nem tudják
vonaton, vagy hajón megtenni a líosszú ú t a t
Ezért a német kormány Magyarországon keresztül vöröskeresztes autókórházakat,
indított
útnak. A motorizált kórbázoszlopok a napokban indultak el Németországból és szerdán érkeztek Budapestre. A motorizált kórházoszlop
50 autóból áll s az egész koősíoszlop 800 méter
(A Délviagyafország
munkatársától)
A Bol- hosszú. 'A kórbázoszlop személyzete egy főorgár Csapatok ma, pénteken reggel lépik" át Dél- vosból. 9 örvösből, 60 ápolónőből, valamint szádobrudzsa határát. Déldobrudzsónak Bulgáriá- mos technikai és kisegítő alkalmazottból áll.
A szegedi hatóságokat Csütörtökön értesílioz való visszatérése alkalmából a „Turul"
Szövetség szegedi kerülete szombaton este 7 tették, hogy a német vöröskeresztes aülók pén«s 8 óra között Szeged utcáin rokonszenv tün- teken Szegeden haladnak keresztül. "Az autótetést. rendez Bulgária mellett. A m i n t ismere- karaván a ncmeztközi úton jön be a városba
tes, n bécsi döntés Titán a. botgát, ifjúság is cs valószínűleg a deli órákban Kalad át a válelkesen tüntetett, a magyar igazság teljesülése roson. A ucmet kórbázoszlop fogadtatására a
hatóságok minden intézkedést megtettek. Az
és a visszatérő erdélyi városok mellett.
valószínűleg néhány
A „Turul" Szövetség szegedi kerülete ezért autókaraván egységei
órás
pihenőt
tartanak
Szegeden
és a Kora délfölszólítja minden tagját és a város minden
polgárát, hogy vegyenek vészt a tüntetésben. it tani órákban indulnak cl a Petőfi Sáudorsvurárútou Belgrád felé.
Gyülekezés este 1 érakor lesz a JÜóui-téren.

A szegedi egyetemi ifjúság
rokonszenv tüntetése
Bulgária mellett

i
Julié Martincs Santa-OIalla spanyol
cgyctcuii tanár és a magyar ruiizió. Ulalla
dr. madridi egyetemi tanár, Spanyolország
régészeti ásatásainak
főkorniánybiztosa,
a
napokban levelet intézett Csallány Gáborhoz,
a szentesi nmzeum igazgatójához. A levélben
nagy örömének ad kifejezést afelett, hogy az
elszakított Erdély egy része visszakerült Magyarországhoz. Egyben kívánja a kiváló spanyol régész, hogy a most vissza nem tért országrészek minél hamarább térjenek
baza
Magyarországhoz. Julié Martinez Santa-OIalla dr. átérzi az elnyomatás minden keserűségét és szenvedését, mert a nemrég lezajlott
és borzalmakkal teli spanyolországi testvérharcokban borzalmas élményekben volt része.
A kiváló spanyol tudós végül kilátásba helyezte, hogy a közeljövőben ellátogat Csallány Gáborhoz, hogy megtekintse a szentesi
muzeumbau levő gót-leleleket.
amelyeknek
hire Spanyolországba is eljutott.
— Elrendelték egy csecsemő holttestének feb
4)oncolását. Rejtélyes haláleset foglalkoztatja »
szegedi rendőrséget. Csütörtökön a frlsőközponti
rendőrség bizalmas uton arról értesült, hogy
Kun Szabó Boldizsárod csengclci napszámosaszszony a napokban egy törvénytelen fiúgyermeknek adott életet. A csecsemő születése után néhány órával gyanús körülmények között meghalt.
Az a gyanú merült föl, bogy a napszámosaszszonv törvénytelen gyermekét eltette láb alól. A'
rejtélyes haláleset ügyében a rendőrség elrendelte a bolttest felboncolását. A boncolás fogja rrvijd
megállapítani, hogy mi okozta az újszülött halálát.
— Viharos jelenetek egv kilakoltatásnál. Viharos jelenetek játszódtak le csütörtökön délelőtt
a Pusztaszeri-utea 15. szárr1 alatt egy kilakoltaié?
alkalmával. Amigó Gyula kilakoltatás végett beadvánnyal fordult a járásbírósághoz, hogy egyik,
lakója, Vásárhelyi Sándor és felesége ellen. "A
járásbíróság jogerős kilakoltatás! végzést hozott
az ügyben. Bálint Sándor járáshirósági végrehajtó a háztulajdonos ügyvédjének a kiséretcbenl
csütörtökön délelőtt meg is jelent a Pusztaszeriutca 15. szám alatt, Vásárhelyi Sándor azonbai*
a lakásból nem akart kiköltözködni. Előadta,
hogv a napokban tért haza katonai szolgálatból,
felesége pedig betegen fekszik a szobában. Megjelent a házban Mogán Béla dr. tisztiorvos is,
aki megvizsgálta az asszonyt és kijelentette, Vásárhelyiné nem annyira beteg, liogy ne hagyhatná cl az ágyat. Ezután a járáshirósági végrehajtó karhatalmat kért a közeli őrszobáról, májú
Bálint végrehajtó Vásárhelyi és Vásárhely iné közölt viharos jelenetek' játszódtak" le. Az asszony
reátámadt a hatósági közegekre, rugdosódott f<
súlyos szavakkal illette őket. Végre is telefonáltak a mentőkért, akik Vásárhelyi Sándornét £
közkórházba szállitottak". Az ügynek a bíróság
előtt folytatása lesz.

MERAIK! SZÁLLODA
Budapest ill., Becsi-utca 2.
Központi fűtés
Hideg-meleg folyóvíz
Pensiórendszer
Igen mérsékelt árak
Olcsó havi bérlet

il leoüeiiemesebb családi
nez a Beluiros színében.

Páratlan Kedvezmény a Délmagyarország olvasóinak
A

főváros

1940. szeptember

20.

egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű

ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA
VI.,

DÉCMAG7KRORSZSG

PÉNTEK,

P O D M A N I C Z K Y

UTCA

8.

SZ.

Igazgatóságával sikerfiit olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi
fűtés, teleion, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedvezmény
gazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatal is dijmentesen
baesájt oNasői zeadetkeeéeéeek.

— A természetes >Ferenc Józsefe keserűvíz
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél es annak mindenféle káros következményeméi; Piztos, enybe és gyorsan ható hasbaj tű, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
— Újból közlekedik a kalocsai autóbusz. A
MAVAUT igazgatósága közli, hogy péntektől
kezdődően a reggel 6 óra 5 perckor Szegedről induló és este 6 óra 25 perckor Szegedre érkező
kalocsai autóbuszjáratot újra forgalomba helyezte
— Az ügyészségen megkezdték az amnesztiaréndelet által érintett elitéltek ügyeinek felülvizsgálását. A kormányzó vasárnap kiadott kegyelmi rendelete ügyében az igazságügyminisztériumból most érkezett meg a szegedi ügyészséghez a rendelet végrehajtási utasítása. Az amnesztia alá eső ügyekben az ügyészségen a végrehajtási utasitás kézhezvétele után nyomban megkezdték az elitéltek aktáinak felülvizsgálását. Tekintve, hogy a rendelet a szegedi ügyészség területén többszáz elitéltre vonatkozik, az elitéltek
ügyeinek felülvizsgálása több napot vesz igénybe. Az eddigi jelekből Ítélve, az amnesztiarendelet jóval szélesebbkörü, mint a közelmúltban gyakorolt kormányzói kegyelem. A közeli napokban
az ügyészségen befejezi a kegyelem alá eső ügyek
felülvizsgálását és még ezen a héten megkezdik a
rendelet végrehajtását. A szegedi rendőrség kihágási osztálya, mint rendőri büntetőbíróság, ugyancsak most kapta meg a kegyelmi rendelet végrehajtási utasítását. A rendőri büntetőbíróságon is
többszáz ügy felülvizsgálását kezdték meg
— Erdélyi emlékest. Az Erdélyi Férfiak Egyesülete és a SzEFHE Erdély felszabadulásának
örömére a Ferenc József-tudományegyetem földrajzi intézetének termében szombaton este 7 órai
kezdettel emlékestet rendez. Gelei József dr., Ditrói Gábor dr. egyetemi tanárok és Balló István
ny. tanfelügyelő működnek közre, valamint a
SzEFHE tagjai. Belépődij nincs, de ruhatár megváltása, 30 fillér kötelező, ezt az összeget az
•Erdélyért* akcióra fordítják.
— Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka
1910 szeptember 20. és 21-én árverést tart, mely
alkalommal a Városi Zálogháznál és a Nemzeti
Hitelintézetnél 1940 julius végéig lejárt, mig a
dr. Simon György-zálogháznál 1940 augusztus
19-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre éspedig első nap fél 4-kor ékszerek, másnap ingóságok. (A Városi Zálogház felkéri t ügyfeleit, hogy a fizetés? szelvény ellenében ui zálogjegyeiket mielőbb vegvék át.)"

Párisi Hagy Kruház Rt.
Szeged (Csekonics és Kiss-uica sarok.
KERÉKPÁR

ALKATRÉSZEK

Nyeregfeszatő csavar
Nyereg csavar
Gumi ragasztó 1 tubus
Lapos olajozó
Küllő kulcs
Lámpatartó
Spirál rugó
Kerékpár névtábla
Pumpatartó 2 drb
Lapos kulcs
Kuprngó
Torpedó kar
Zászlótartó
Első tengely
Kormányék
Sárvédő disz
Hátsó tengely
Puirpa bilincs
Belső tömlő
Dinamó lámpafej
Blok pedál
Herkules lánc

-.14
—.14
—.14
—.18
-21
—.22
—!5ö
—.24
—.26
—.28
—.30
—.38
—.38
-.38
—38
—.48
— 48
-.68
P 2.08
P 2.98
P 3.28
P 4.78

Uöi^tifn,
sárguló levelek szárnyán, halkan és lopva
„be szjökött
az ősz" . . . Sőt, mondhatnánk azt is, hogy nyárnak álcázta magát, oly szépen sütött a nap s oly nyárias
volt a levegő szerdán és Csütörtökön. Itt az
őszi divatszezon
beköszöntője: Páris
és
London másirányú elfoglaltsága
miatt
a
divatkormányt
Bécs és Budapest vette át.
És a legfrissebb őszi divatújdonságok megérkeztek Szegedre is.
ízlés, ötletesség, finom anyagok és ele.
gáns vonalak jellemezték P. Reich
Erzsi
divatszalonjának
Csütörtök esti bemutatóját, amelyre nagyszámú és előkelő meghívott hölgyközönség gyűlt össze az előnyösen ismert cég helyiségeiben.
Könnyedén
omló, spriccelt szövetekből készült őszi és
átmeneti kábátok, komoly, értékes szőrmékkel díszített kosztümök és télikábátok,
sikkes, ötletes zsömper-rüháh,
finom délTitáni öltözetek és hetyke kis délelőtti „szaladó-fuhdk" felvonulása kötötte le a hölgyközönség figyelmét• Megállapíthattuk,
hogy
az idén rendkívül divatos a kazak, a szőrmével díszített, libegő zsebek, amelyeket
néha igen ötletesen muffként is lehet használni, a húzott felsőrészü, berakott, vagy
húzotthátú ruhák, kosztümök, kábátok. Nekünk legjobban tetszett egy komoly, barna
kosztüm, magas, vékony hölgyet gyönyörűen öltöztet . . . Be volt egész sefeg kosztüm, kabát, ruha, amit nagyon is tudtunk
volna "használni . .»
X.-né.
—ooo—
Meghamisította iparigazolványáf, hogy gyerekjátékot árusíthasson: egy hónapra ítélték.
Közokirathamisitás miatt került csütörtökön a
törvényszék Bókay-tanácsa elé Zsana Rudolf 30
éves szegedi piaciárus. Zsana neuTégiben meghamisította zöldség- és élelmiszerárusitásra jogosító iparigazolványát. Az árusitható cikkek közé
bevette, hogy gyermekjátékokat is árusíthat. A
közokirathamisitással vádolt piaci árus beismerő
vallomást tett. Előadta, hogy többizben akarta
bevetetni iparigazolványába, hogy játékokat is
árusíthat, azonban mindig más dolga akadt. 'A
törvényszék a bizonyítás lefolytatása után számos enyhítő körülményre való tekintettel egyhónapi fogházbüntetésre ítélte a vádlottat. Az ítélet nvnmhan iigerőre emelkedett
Szeged sz. kif. város
47.270/1940. I. szám.

polgármesterétől.

Versenytárgyalási hirdetmény
A város! Intézmények (árvaház, szeretetház,
napközt otthonok) részére 1940. október Hó 1-től
december ho 31-ig szükséges különféle élelmiszerek szállítására
1910. szeptember fíó 25-'én d. e. 1o 'ófákor
a gazdasági ügyosztályban (Bérház I I . em. 22.)
nyilvános Versenytárgyalási tartunk.
Ajánlati minta- vállalati és szerződést feltételek a gazdasági ügyosztályban (Bérház 1T.
em. 24. ajtó) díjmentesen rendelkezésre állanak.
Á i aláíft ajánlatokat sértetlen boritékban
elhelyezve és pecséttel lezárva fenti időpontig
a városi iktató Hivatalba (Városháza1; földszint
14.) kell Henyújtaui. A z ajánlat borítékját a
következő felirattal kell ellátnia; „Ajánlat a
47 270/1940. I . sz. versenytárgyalási hirdetményhen közölt élelmiszerek szállítására-"
\>

KÖZGAZDASÁG

Szeged, 1940. szeptember 18 napján.
Dr. Pálfy József, polgármester.

Megdrágult a

cukrászsütemény

(A Délmagyarország munkatársától) Az árellénőrzés országos kormánybiztosa 18.805—910. sz,
alatti határozatával a nyersanyagárak emelkedése folytán a cukrászsütemények árának felemelését szeptember 19-től engedélyezte. Ehhez képest a sütenények árát a szegedi cukrásziparosok 15-—20 százalékkal emelték. Az uj, hitelesített
ártáblázatot ninden ctikrászüzlelbcn feltűnő helyen ki kell függeszteni.

)( Díjmentesen felülvizsgálják a gazdák vetőmagját. A földművelésügyi nriniszter tekintettel
az aratástól cséplésig tartott kedvezőtlen időjárásra, módot akar nyújtani a magyar gazdáknak,
hogy vetőmagjuk csirázóképességét díjmentesen
megvizsgáltassák és igy megfelelő csiraképességii
őszi buza- és rozsvetőmagot használhassanak vetésre. Evégből a földművelésügyi miniszter elrendelte, hogy az idei őszi vetési időszakban vetésre
felhasználandó rozs- és buzavetőmagvnk mintáit
a budapesti M. kir. Vctőmagvizsgáló Állomás és
a kassai M, kir. Vetőmagvizsgáló Állomás díjmentesen vizsgálja meg. A esiraképcsség megállapítására beküldendő vetőmagmennyiség hazánál és rozsnál is 250—250 gram. A budapesti M.
kir. Velőmagvizsgáló Állomás cime: Budapest If.
Kis-Rókus-utca 15. A kassai M. kir. Vetőmagvizsgáló Állomás címe: Kassa, Prohászka Ottoká-utca t. A fdöldmüvelésiigvi miniszternek ezen
ujabb intézkedésén kívül felhívjuk a szegedkörnyéki gazdaközönség figvelmét arra is, hogv nf
szegcdi Növénytermesztési
Kísérleti
\llomSs,
mint évek sora óta. ugy ezidén is szerdán és
szombaton 5 százalék" oesU levonása cllcnébpu
vállalja a kisgazdák buza- és rozsvetőmagjának"
gabonaszelektorral kifogástalan falsulyu és tisztaságú vetőmaggá való elkészítését.
**

—oo°—

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Nagyfokú üzleti
tartózkodás jellemezte a tőzsdét. Kezdetben nyugodt hangulat mellett a részvények árfolyamai
jól tartottan alakultak. Nemsokkal nyitás
után
az üzlet kissé elcsendesedett és vételi kedv hiánya
miatt az árak a piac egész területén lemorzsolódtak. Az árveszteség 1—2 kivételtől eltekintve
nem volt jelentékeny. A tőzsde irányzata a napi
legalacsonyabb árfolyamon zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Rank 183.—, Koszén
359.—, Ganz 16
Izzó 100.—, Szegedi kenderfonógyár
—.
Zürichi deviznzárlat. Páris 9 85, London 16.55,
Newyork 439.—, Milánó 22.17 fél. Berlin 175.30,
Szófia 5.35, Belgrád 10.—, Athén 3.—, Bukarest
2.25.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Angol
fónt —-.
, Belga frank
.—•—. dán korona
— .
dinár 7.60-7.90. dollár 355 —
360—, francia frank ——.
. hollandi forint
—.—, cseh-szlovák borona 11.45—11.80. (20 K-nál
nagvobb címletek kivételével!, szlovák kor. 11 45
—1180 (20 K-nál nagyobb cimletek kivételével),
kanadai dollár 250-3Ö0, leu 3.20-340, leva 330—
3C0, Ura 17 40-17.90, (csak 10 lírás bankjegyek és
érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég
korona —.—, svéd korona 71.70—82 70. svájci frark
7S.10_79.10. '
Budapesti terniénytőzsdezáriat. A terménytőzsdén a forgalom kissé megélénkült és búzából
3300, árpából pedig 1350 q kölést jegyeztek. Az
árak mind a készárupiácon, mind a magpiacon
teljesen változatlanok.
A Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 77 kg-os tiszavidéki 20 25. 78 kg-os 20.75. 79
kg-os 2105. 80 kg-os 21.25. Pestvidéki rozs —.—,
sörárpa kiváló 26.20. takarmányárpa I. 25.:0. zab
2080—21.05, tengeri tiszántúli 27.50-27.75.
Csikágói terniénytőzsdezáriat. Buza alig tartott. Szeptemberre 76 hétnyolcad, decemberre 77
báromnyolcad—fél. májusra
77.75— hétnvolced.
Tengeri egvenetlen. Szeptemberre 61 háromnyolcad, decemberre 5375, májusra 57. Rozs tartót'.
Szeptemberre 41.25, deceirberre 43.75, májusra 46
hétnyolcad. '

Kispest-Szegei

merhozesre legyek eioveteii arak
mellen
szombat estig kaphatok a

SPORT
Az egyformán ötpontos Vasutas és Vasas küzdelme
az elöbbrejutásért
Kecskés is rendelkezésére áll a piros-kékeknek
(A
Dclmagvarorszáé; munkatársától)
Csütörtökre végleg eldőlt a Vasutas—Vasas NB II.
usztályu
találkozó
szinhclyécuk
a
kérdése.
A
Vasas
sajnálattal
közölte
a
piros-kékekkel, bogy ncin áll módjában a pályaválasztójogot felcserélni, nert sporttelepét már
korábban lekötötte más csapat. A Vasulasoak a
Szeged—Kispest-találkozó mialt jói jött volna a
pályaválasztói jog felcserélése, de igy sem icsz
semmi hiba az érdeklődés körül, mert az oicsó
helyárak és az a körülmény, hogy a küzdöfejek
jó együttesek, biztosítja a közönség igényének a
kielégítését. Mind a Vasasnak, mind a Vasutasnak öt pontja van, a szegcdi csapat jobb gólaránya révén azonban a harmadik helyen áll, mig
n budapesti együttes az ötödik helyet foglalja eí.
Ez a körülmény irég nagyobb küzdelemre serkenti majd az ellenfeleket.
Hivatalosan még ncin állították" össze a Vas-

utast, annyi bizonyos, hogy a KEAC-ot leg\özö
együttesen nem kivannak változtatni lényegesen.
Változás legfeljebb azért lehetséges, mert Borbély I.-et esetleg eltiltják a játéktól, vagy pedig
az ismét rendelkezésre álló Kecskés fölváltja a
balszélen Sajtos ll.-őt. Végeredményben igy alakulhat a piros-kékek együttese vasárnapra:
Papp — Székely. Sajlos 1. — Tóth, Baloghy,
Varga — Scbök, Kecskés (Borbély 1.), Péli, Borbély II., Sajtos 11. (Kecskés).
A Vasutas csütörtökön délután edzőmérkőzés!
játszott. Ellenfele a II. osztályú és az ifjúsági
együttesből rekrutálódott. Az edzőmeccs jól sikerült.
A Vasas—Vasutas mérkőzés délután fél '4 'órakor kezdődik, ezt megelőzően, fél 2 órakor a Vasutas II —Honvéd II. osztályú bajnoki játékot bonyolítják le.

játékosok, akikuck a jövő heten szerdán, vagy
csütörtökön megtartandó rostán meg kell jelen*
niök.
X A" szeptember 29-rc előrehozott Vasutas—*
Egyetértés és KEAC—ISI SE mérkőzést az egyetemi stadionban rendezik meg. Az október 6 ra
kitűzött
Észak—Dcl Szentkorona
Kupadöntő
miatt — amint ismeretes —
szeptember 29-ie
hozták előre az NB II. osztály bajnoki fordulóját. Ezen a uapou a Vasutas a győri Egyetértéssel, a KEAC a Soproni VSE-vel méri össze erejét
és az idény elölt történt megállapodás értelmében közös rendezésben. Tekintettel arra, hogv az
első közösen megrendezett meccseket a Vasutasstadionban bonyolitolták te, a szeptember 2!) i
mérkőzések az egyeleni sporttelepen
kerülnek"
eldöntésre.

APROHIRDETESE

ELADÓ

házak, háztelkek, szántóföldek es autimöicsösök:

Különbcjáralu
csinosan bútorozott szoba
kiadó. Kossuth Lajos
sugárul 10 I. 2.

UDCEKB1

Gizella-térnél 7% tiszta jövedelemmel —
P 115000.—
Ugyanitt
P 55.000 értékű életjáradékra. Szivárvány u.
Egy szobás elő és fürés a Szt. Háromság n.
saroknál 2x3 és 2x2 döszobás modern lakás
szobás lakással ked- kis konyhával azonnal
vező fizetéssel P 14500 kiadó. Kárász utca 8.
— K á l v á r a utcán l x l
II. em. Érdeklődni Duszobás, élőszobás lagonics lér 11. I. em. A
kással és üzlettel n a . sz. alatt lebet. Teleion:
gyou olcsón P 7000.—
16-46.
Csongrádi s.
útnál
4x1 szobás lakással P
sportbizottsági ülés dönt. Még nincs döntés Aradi
6500— Kossuth I* s.
szerződtetése tekintetében sem.
útnál 3x1 szobás utElsőrendű
—oqo—
cai ós 1x1 szobás udvari lakással és nagy
HÖMÍYFOPRASZNÖ
kerttel P 7500— Somo
állandó munkát nyer*
Kaufmann intézőt, Hajdút, Kenyerest
gyí telepen l x l szobás
hot. Fcmina. Kigyó n,
és Tóth ll.'ö? megbüntet e, Lukácsot,
lakással és üzlettel P
2 sz.
Rózsát felmentette a fegyelmi egyesbiró 3000.— Ugyanitt l x l
jó lakással P 1500.- Üzemi kifutónak fiatal
U.iszegeden 800
n-öl
(A Délmagyarország munkatársától) Jelentetembert felveszünk. —
te a Délmagyarország, hogy a Szeged AK II.— -telekkel, trafikkal, —
Tejüzem,
Aradi-u. b.
italméréssel, kocsmáCsAK NB III. osztályú bajnoki mérkőzésen Köval,
1x3
szobás
két
vesi játékvezető kiállította a piros-fehérek közül
Elsőrendű hölgyfodrász
Hajdút, Lukácsot. Kenyerest és Tóth ll.-őt,
de konyhás lakással, sertésóllal pincével gyüsegédnő és tanulólefeljelentette a csapat intézőjét, Kaufmann Mimölcsössel
stb.
P
ány azonnal felvétetik.
hályt is. Fegyelmi eljárás indult Rózsa elten, 14.000 —
•Elité* szalonban. Széc;
akit. azért állította ki a Szeged—Tokod meccsen,
Szántó földek": 'A1-' bcnyi-lér 2.
mert figyelmeztetés ellenére kezezett.
sólanyn ásotthaolm el
Az egyesbiró a játékosok közül Hajdút bün- sőrendű 28 és 22 hold
tette meg a legjobban; visszaállította legutóbbi P 62.5fl0-ért._ PorozsZsombüntetését, amely alól annakidején kegyelmet ka- máboz közeli
BORKABÁTOK
bón 18 és Vt hold prípott. Ez egyéves büntetés volt. 1911. áprilisában
föld
tanyával
mérték ubln 1. rendű
jár le. Tóth TT.-öt 2, Kenyerest 1 hónapra tiltot- ma
P 39.000-ért.
kivitelben készülnek, —
ták el a nyilvános szerepléstől. Lukácsot és RóHáztelbek 7 __ Ujszezsát kiállításával
megbüntelettnck' találta
az gedi fomplemKoz kö- javítások vizhatlan fesegyesbiró. Ez azt jelenti, hogv a két játékos is- zel P 3500.—ért. Fodor téssel. CSORDÁS bőrruha készítő mester,
mét szerepelhet vasárnap. Súlyos büntetést kautcában P 7000-ért.
pott Kaufmann Mihály inléző. akit I évre eltilSzámtalan más ház, Sojka u. 14.
tottak' az egyesületben és a szövetséggel szemben
föld, háztelck és gyümölcsös itt nincs hir
viselt tisztségétől. Fegyelmi eljárás indult maga
a Szeged AK elten, hasonlóképpen Köves játék- detve, azonban Irodámban megtudhatók köte
vezetővel
szemben is. Értesülésünk"
szerint
ugyanis olyan momenlnmok merültek fel n n <*r- tezcttségvállalás nélkül
Minden szó előfizetőkőzésen, amely szükségessé teszi az eljárást a
nek 4 fillér, jeligés 5
fillér.
játékvezető elíen is.
F. M. ingatlaniroda
Nem
előfizetőknek
6
Mércy u. 12. (Rákóczi
—oqó—
fillér, jeligés 6 fillér.
tér.)
X Válogatási értekezlet a DLASz-Kan. 'Az
Észak" elleni készülődés során Ábrahám László
Szerkesztésért és kiadásért feleli
szövetségi kapitány elnökléséve] értekezlet volt
Berey
Géza.
a DLASz-Ban. Az értekezleten az 'Alsóváros és a
főszerkesztő.
Felső város képviselőjén kívül valamennyi egye- a Délmagvarország tllrlap- és Nyomdavállalat RL
sület megbízottja résztvett. A c-sapatokkal kap-ügyvczelő-igazgatóla.
—o(~)o—
csolatban nem alakult ki még komolyabb nézel
Különösen nehéz tesz az ifiuságí esanat összeál- Szerkesztőség! Szeged, Aradi-utca 8. — Éjszakai
lítása. mert a tavalyi kilünően bevált garn'fnrá- szerkesztőség: Kálvária-utca 14 — Kiadóhivatal:
ból sokan nem szerepelhetnek már. tekintettel Szeged, Aradi-utca 8. _ Teleion (szerkesztőség,
kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
arra. hogy túllépte a korhatárt. 'Ábrahám László
Kiadótulajdonos:
közölte a Délmagyarország nounkatársával, hogv
Délmagyarország Hírlap- és Nvomdavóllalat R t
a vasárnapi négy T. osztálvu mérkőzést néznek végig megbízottai. akik jelentést tesznek neki a lá- Nyomatott: ABLAKA ÜYOHUY
körtorgOgépén
tottakról. A jelentések' beérkezése után Ábrahám
Szeged, Kálvária-utca 14. telefon: 10-81
értesíteni fogja az ccvcsülcteke'. hogv k'k azok a
Felelős üze,mvezető: Ablaka leíván.

ihbngehxö

Nlspesf rcfiuözcsc cselén iavithaf helyzetén a Szeged
isntél

cnvmás mellen helyezkedett el a Kispesti es a szegedi csapat

(A Délmagyarország munkafársálól) Sportkörökben már sziute természetesnek találják, bogy
n Szeged és a Kispest nindig verseng egymással.
Eddig ugyanis iniudig az volt a helyzet, bogy a
negyedik—ötödik helyért a két egytüttcs vivőit
küzdelmet. Ebből a harcból a piros-fehérek többizben kerültek ki győztesként. Jelenleg is az a
helyzet, hogy egymás mellett, illetve ugy állarak a tabellán a csapatok, hogy a piros-fehérek
(foglalják cl a »jobb< pozíciót; » Szeged 11., a
Kispest 12. a tabellán. 'A két együttes vasárnapi
találkozója tehát ismét pozieióharc lesz. Remélni
tehet, hogy mint eddig Szegeden legtöbbször, ezúttal is a piros-fehérek kerülnek ki győztesen a
küzdelemből. Már csak azért is fontos tenne a
győzelem, mert ez nemcsak a Kispest tpegelűzését jelentené. A két pont megszerzése esetén a
Szeged kedvező körülmények közölt egész szépen
előrerukkolhat a tabellán, hiszen az első Uinestlől is mindössze 5 pont választja el a szegedi
egvüye6f. A negyedik helyen álló Tokodnak csak
egy ponttal van többje, mint a Szegednek.

Csak edu prObaidfCkos volt
a csütörtöki edzésen
r
Arra a birrc, bogy több próbajátékos vesz
részt a Szeged KEAC elleni edzőmeccsen, meglepően nagyszátiu közönség jelent meg az egyetemi stadionban, A lerendelt probajálékosok közül csak Aradit, a Szürketaxi volt hátvédjét tudta Szegedre küldeni Bartos, a klub budapesti
képviselője. A próbajátékos nem mutatott különösebbet. lehet, hogy ennek a tréninghiány az
oka. Nemcsak Aradi, de a többi futballista is kizárólag csak •edzésnek* vette a játékot, hasonlóképpen a KEAC futballistái is. Végeredményben
* kivánt célnak megfelelt a játék, amely 4:1 (2:0)
• ránvii Szeged-győzelmet hozott. A gólokat Scr*özö (3), Ládányi, illetve Solt szerezték. A játékot
Markovics Szilárd és Pataky Sándor felváltva
vezette.

Az edzés után Markovics ügyvezető-elnök" közölte. hogy az összeállítás tekintetében a pénteki

Varga

Mihály

Stnderkikésiitő,
kStéláruá r c« m e c h a n i k a i h á l ó g y á r
Aradi-utca 4-

mm*vérei
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