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Szabadtéri jegyek a 
DÉLMAGYARORSZÁG non 

Négy nap alatt 
négy súlyos auíógázolás történi 

a Kossuth Lajos-sugáruton 
Az autósok versenypályának tekintik a sugáruiat 

(A Delma.gyarors:ág munkatársától.-) A Kos-
suth Lajos-f,ugárut; majd minden naP szere-
pel egy szomorú közlekedési szerencsétlenség 
kapcsán a rendőri események krónikájában. Az 
utóbbi négy napban minden n ap ra jutott egy 
súlyos: autógázolás. Sz°mbaton Rostos Gyula 
cégvezető ését.t áldozatául egy magánkocsí-
nak, vasúi-nap egy vár ü S i öntözőauió gázolt el 
i gy öreg cipészmestert- hétfőn Sári Pál szegedi 
lakost ül öt |e el nz A- K. 13(5. számú gépkocsi, 
kedden pedig Sági Pál 11 esztendős kisfiút; 
gázolta el egy ismeretlen gépkocsi, amely a 
gázolás ufón tovarobogotf. Ugy Sári Pál, 
min l Sági Pál sulyog scrü[ett szenvedett, és 
mindkettőjüket a közkórházban ápolják. A 
szerencsétlenségnek legnagyobb részben a z az 
°ka, hogy a z aufósok versenypályának képze-

lik a Kossuth Lajos.sugáru'at és ugy látszik 
6enki sem figyelmezteti őket ai-ra, hogy a vá-
ros területén lasBan ke'l haladnjok. A közle-
kedési rendőröknek kellene erélyesen fellép-
ii'ök az ilyen túlkapások el'e". 

A közúti hídon iB haBonló az etek Ott, is 
shrün fordul elő baleset, m ert a kocsik ott is 
a megengedettnél jóv a l nagyobb sebességgel 
robognak, még akkor is, amikor a hid zsú-
folva van gyalogjáróval. Az autóvezető bcle-

r 0nt a tömgbe és a gyalogosok gyorsaságára 

bizza a menekülést. Az ilyen renitens autóso-
kat éorta a. kihágási hiró elé kellene állítani 
és súlyos büntetést, keltene vájok kiszabni, 
akkor talán elmenne a kedvök máBok tcsli-
épségének veszélyeztetésétől. 

Olcsó nyári árajánlatunk! 
Férfi öltönyök P 2i.-tőt 

Tropica! ruhák P iS.-tól 
Trópus öltöny több színben P 29.-

legnagyobb választék az összes ruházati cikkekben 

Blau Ignátzruhaáruháza' Női crepe de schin 
esököpenyek P 17.~től Kelemen-u.5. 

„Nem akarjuk 
müiiavixáíni ax ovsxágoé" 

— mondotta v. Rátz Jenő Honvédelmi miniszter 
a sajtó Képviselői előtt, akikkel ismertelte a Hon-

védelmi kormány célkitűzéseit 

Budapest, augusztus 9. Vitéz Rátz Jenő hon-
védelmi miniszter szerdán délben, a Gollért-
szátjö Duna-termében fogadta a 8"jt.ó képűi. 
seJöit. A fogadás°n megjelent Sóny\ Hugó, a 
bonvédpég főparancsnoka, Kere sztes-Fi$cher 
Lajos, a honvédvezérkar főnöke, Antal István 
államtitkár, Duljn E]ek osztálytanácsos, vala-
mint. több magasrangu katonatiszt é8 minisz-
teriális tisztviselő. Az újságírókat Dulin Elek 
mutatta bp ;i honvédelmi miniszternek, aki ez-
után az előadói pmelvényre lépett és beszé-
det. mondott, üdvözölte az újságírókat és kö-
szönetét fejezte ki. hogy hivás ar a szép szám-
ban jelentek meg. Kijelentette, hogv mindenki 
ismeri a sajtó nagv közvélemény formáló ere-
jét. Ezt az erőt s-erctn'' igénybe, vfn>H a magyar 
honvédség mosf kezdődő munkájához. 

Kijelentette, hogv alkalmat akar adni a saj. 
tónak, hogy személyesen ismerje meg a hon. 
védség vezetőit és azt a munká t , amely a 

magy a r hadsereg kiépítését rélozza, Az a "ép 
tömeg, ame'yet a hadsereg fejleszt ten érdeké-

ben igénybe lehet venni, v a l a mi n t a z ország 
anyagi IoljesJtőképessége természetesen n e m 
Vehető a végtelenségig igénybe, dc — folytatta 
a honvédelmi miniszter — a ncin:vt katonás 
szellemét a vcgte'enségig fejleszthetjük, sót 
enélkül ma, a legnagyobb és a legjobban [fí[-
szereit hadsereg  sem ér semmit. Ennek az 
erötényezönek kihasználásakor azonban a nem-
zeti adottságokat kell a legmesszebbnienően 
érvényesíteni. Azért f , , ntoe ez, mert ma a há-
ború nemcsak a frontokon folyik. Az egész 
or szág had területét és az o rszágnok minden 
egflrs lakosa tulajdonképe" egyformán tagja 
a honvédelemnek A katonás szellem, amely-
nek a nemzet egészét át, keh hatnia, a rend 
és fegyelem szükségességének önkéntes el-

ismeréséből ég abból áll, hogy az egyéni ér-
dekeket a~ összesség érdeke ajá kell rendelni. 
Az egyénnek munkakedvvel kell dolgoznia 
olya" célokért ig, amelyeket, pillanatnyilag 
még ne"1 lát. A katonás szeltem főbtnérve to-
vábbá a xezefök iránti feltétlen bizalom, ön-

feláldozó bátorság égi törhetetlen hit a nemzet 
jobb jövőjében. 

— Nem miWtarizání akarjuk az országot 
— mondotta ezután — , nem azt akarjuk; 
hogy mindenki uniformisban jár jon és f ü t t y 
szóra rendelkezésire álljon, hanem azt- hogy 
kölcsönös megbccsülé3scl adják meg a nem-
zet minden egyes tagjának azf a fölvilágosítást 
és azt. a .felkészültséget., amir c szüksége van, 
amikor éppúgy veszedelembe kerülhet a há-
ború folymán, mintha a fronton vérrel küz-
dpne. 

Kéregetök és alkalmi 
árusok özönlötték el 
a szegedi uccákat 

(.4 Défmagyarország munkatársától,.) Az el-
múlt napok egyikén, amikor meglehetősen 
nagyszámú idegen tartózkodott Szegeden, 
egyik pesti Vendégtől hallottuk azt a p an a 6zt . 
hogy Szegeden feltűnően sokat ni°lesztálják a 
kéregetök az idpgencket. 

A szegcdi utcákon lépten-nyomon alkalmi 

levclczőlapárusba 

botlottunk, aki szinte erőszakos módon k in a l fa 
portékáját. Ha vajaki n 0m vásárol, akkor a 
levetezőlapárus nyomban átalakul, kéregctövi 
és „néhány fülért" kunyerál kenyérre. A ven-
déglök ég kávéházak környékét elára&ztják a 

maszatosarcu gyerekek, akik 

ibolyát árulnak© 

Természetcsen a virág i6 csupán a koldulási 
takarja. A z igényesebb vendéglők személyze-
te elkergeti a kéregetcket, ilyenkor a z u t a n a 
gyerekek összefognak és az uccáról olyan0kat 
kiabálnak a pinc íreknek, hogy mindenkinek 
ég"ek ál l tőle a ha j a . 

A vándor grafológus és vándor arc* 
képrajzoló 

is odatartozik azok közé. akik molesztálják a* 
idegeneket, nemkülönben a világjárók, akik 
csodálatosképen isntét felbukkantak lioeszu 
szünet után. Egy másik csoport fából fara-© 
gott és szii'este fes'ett csecsebecsékkel zaklatja 
a vendégeket, ismét mások paprikával .,tár-
hat ják" végig a vendéglőket. ée kávéházakat. 
Ha valaki leül pgy asztalhoz, percenként meg-
jelenik asztala előtt valamilyen kéregető, vagy; 
alkalmi áj-Us. 

Egy idöbpn a r c tul őre ég erélyeSen lépett, fel 
ezekkel szemben, de mostanában isimét elsza-
porodtak. Az idegenforgalom érdekében üdvög 
lenn©, ha a rendőrség ismét razziát, t a r t a n a az 
uccákon és fülönfogna néhány kellemetlenkedő 
alkalmi áruét . . 

Megrendülten jelentjük, hogy 

Dr. Kálmán Nandornö 
R EX ERZSI 

f. hó 9-én hosszas szenvedés után el-
hunyt. F- hó 10-én délután ti órakor te-
metjük a szegedi cinteremből. 
Dr. R EX ERNŐ Dr. KÁLMÁN N.ANDOR 

testvére . férje 
özv. SZÁSZ EM1LNB 

nagynénje. 


