Németországban

leszállítják

a husadagof,

a Nagyváradra jön, karssie fel
az újonnan megnyílt vo'.t

a vajadagot fe!emelík
Berlin, május 16. Június 2-án kezdődik az
ú j élelmiszerszétosztási periódus Németországban, amelynek az az érdekessége, hogy leszállítják heti 100 grammal, 500 gramról íOO gramra a húsadagot. Ugyancsak leszállítják a nehéz
es nagyon súlyos munkát végzők, heti húsadagját 1200 gramról 1000-re, illetve 1000 gramról
800-ra. Változatlan marad a gyermekek húsadagja, valamint az éjjeli munkát végzők húsellátása, Ugyanekkor felemelik a vajadagot és
lehetővé teszik, högy a kenyérjegyek egy részét évkor jegyekre lehessen átcserélni.
A húsadagok leszállításának az az oka,
Kegy a háború kitörése óta a német birodalom
húsfogyasztása állandóan növekedett. Jólinformált helyen ezzel kapcsolatosan rámutatnak
arra, hogy a német katonák sokmilliós létszáma is növekedett, ami annyit jelent, hogy a
haderő húsadagját is lényegesen emelni kellett- Emellett jelenleg több mint egymillió külföldi munkás dolgozik Németországban,
amihez hözzá kell még számítani a több mint Mtmillió
hadifoglyot.
A párthivatalos „Völkischer
Beobaehter"
azt írja a rendelkezésről, hogy senkitől sem
várható. högy örülni fog húsadagja csöklcentésénék, de mindenki tndja, hogy Németországnak alkalmazkodnia kell a háborús szükségleteihez és így meg kell, hogy értse ezt az intézkedést is. A többi között rámutat a V B a
takarmánykészletben mutatkozó hiányokra, ennek 20 százalékát külföldről kellene importálni, de a háború határt szab az ilyen importnak. Végül hangsúlyozza a „Völkischer Benbachter", hogy Németországnak
az ellátás
terén is számolnia kell a hosszú időre szóló gazdálkodás követelményeivel.

Felszabadulási ünnep Horgoson
(A Délmagyarország
munkatársától)
Vasárnap, 18-án délelőtt tartja Horgos felszabadulási ünnepét, amely egésznapos műsorral
imiékezik meg az elmúlt évek szenvedéseiről
és a feltámadás öröméről. A felszabadulási ünnep rendezősége díszes meghívót bocsátott ki,
amelyen meleg szeretettel hívnak meg mindenkit, aki részt kíván venni Horgos örömünnepében. Az ünnepi műsort reggel hét órakor a
temetői honvédsír megkoszorúzása nyitja meg,
majd tábori misén vesz részt Horgos lakossága, ahonnan zászlók alatt a község főterére
vonalnak az ünneplők. A felszabadulási ünnepségen szavalatok és ünnepi beszédek hangzanak el. Utána bözebéd lesz a Kenyeres-vendéglőben. Délután térzene a Főtéren, este műsoros estet rendeznek a Gyöngyösbokréta felléptével, utána reggelig tánö.

160 mázsa kötés vetőmagot
oszfaoak ki
vadvizes szegedi gazdáknak
(A Délmagyarország munkatársától) A Vadviiok késői levonulása miatt sok szántóföld még
mindig bevetetlen, ezért vitéz H o r v á t h János
gazdasági felügyelő, a szegedi gazdasági felügyelőség vezetője szükségesnek látta, hogy a szegcdi gazdák részére kölcsvetöniagot igényelje© A
köles ugyanis az egyetlen szemestermény a kukorica mellett, amelynek elvetéséve) a gazdák még
nem késtek el. A földmüvelésügyi miniszter Sze'•fed területén 1(50 mázsa kölesvetőmag kiosztását
engedélyezte. A vetőmagból 100 holdon alóli rászorult gazdák kaphatnak. Amint Horváth felügyelő a közigazgatási bizottság csütörtöki ülésén bejelentette, a / igénylések Folyamatban vannak. Bejelentette ezenkívül a felügyelő, hogy a
gyapjutermelés fokozására elsőrendű tenyészbárányokat osztanak kl Szegeden. A bárányok- ára da•'abonkint 15 pengő. Szarvasmarhaállományunk
feljavítására 100 darab választott üszőborjút is
akartak kiosztani. A vételár 40 százalékát a
földművelésügyi miniszter viselte volna, euuek ellenére a gazdák csak 20 boriut igényclfffc
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nagyszállódét. — Teljes komfort — Hideg-meleg folyóvíz — Légfűtés — Lift — Tágas hall és társalgó —
'1 elefon.
Polgári árak.

Szeged faellátása
Kiskereskedők az ellátás biztosítását és a sérelmek
klkQszdbőlését kérik
(A Délmagyarország munkatársától)
Pénteken délben a szegedi fakiskereskedők küldöttsége jelent meg a városházán dr. Pálfy József
polgármester előtt. A küldöttség tagjai előadták Szeged faellátásával kapcsolatos panaszaikat. Elmondották, hogy általában nagyon kevés fa érkezik Szegedre, átlag napi 3—4 ragon
az a mennyiség, ami a szállítási és egyéb nehézségek mellett Idáig jut, ebből azonban a
kiskereskedők nem részesednek, mert a nagykereskedők
maguk mérik el kicsiben. Néha
nagyobb mennyiség is érkezik, így például a
Baross-Szövetségbe tömörült kereskedők nemrégen kaptak 80 vagon fát, ebből azonban
osak a tagok kaptak és a kiskereskedők, akiknek legnagyobb része nem tagja a Barossnak,
mert nincs annyi pénzük, hogy viselni tudják
a belépéssel járó költségeket, megint árú nélkül maradtak. Hyen körülmények között
a város fakereskedelmét li nagykereskedő tartja a kezében — mondották a küldöttség tagjai
250 kiskereskedő pedig üres raktárral, egy
kiló árú
nélkül kénytélen vevőit
nap-nap után
visszautasítani.
Hasonló a helyzet a faszén fronton is — panaszolták a kiskereskedők. Szegeden csak három nagykereskedő árul faszenet, — de csak
egy ad át árujából a kiskereskedőknek, a másik kettő szintén kicsinyben méri szét készletét
A küldöttség ezután a következő kéréseket
terjesztette elő:
1. Hasson óda a polgármester, hogy a nagykereskedők csak nagyban árusíthassanak
fát,
kicsinyben ne.
2. Rendelje él, a polgármester, hogy a Szegedre érkezett famennyiség
80 százalékát a
nagykereskedők adják át a kiskereskedőknek.
Kérésüket azzal indokolták a küldöttség
tagjai, hogy

a város zavartalan 'és arányos faellátása kívánja a* előterjesztett intézkedések foganatosítását.

Párisi Nagy áruház Rt.
Szered 'fsekoitlcs ésKiss-ufca sarok
HÁZTARTÁSI FÉMÁRUK
ludiáner sütő
Litografált kártyatányér
Csokoládé reszelő
Bádog szappantartó
Nyeles teaszürő bádogból
Félgömbőlyü reszelő
Alumínium hamutál
Aluminium teaszürő
Bádog porcukorszóró
Szegletes füszertonna kicsi
Asztali gyufatartó
Kombinált lapos reszelő
Aluminium borotva szappantok
Derelyemetsző
Edény alátét drótból
Bádog tölcsér
Flit-pumpa
Kézi dióreszelő
Kenyérpirító rács párra
Kerek galuska szaggató
Burgonyaprés
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14
—.14
' —14
—18
—.18
—.18
—18
—.18
—22
—24
-.2-1
—24
—.24
—J26
—.48
v —58
P 1.08
P 1.28
P l.(W
P 2.48

A külvárosok szegénysorsú lakossága ugyanis
a kiskereskedőknél szokta beszerezni faszükségletét s ha a kiskereskedőknek nincs fájuk
a külvárosi közönség nem tud hozzájutni tüzelőanyaghoz.
A
kiskereskedők
exisztenciális
helyzete is megkívánja, hogy a Szegedre érkezett fa arányosan oszlassék el. A 14 nagykereskedő egyéb árúcikkeiből is szépen tud keresni a tüzelőanyag mellett, a
kiskereskedők
azonban egyedül a tüzelőanyag
árusítására
vannak utálva, hogy megélhetésüket biztosítsák.
A polgármester megértéssel hallgatta a küldöttség által előadottakat, megígérte, hogy rövid idő alatt kivizsgálja az ügyet és a lehetőség szerint orvosolja a panaszokat
• • • ^ • • • • • • • • • • • • • D M M B M H M M I

P. Borbély István befedező eleadása Krisztus istenségéről
(A Déhnagyarország munkatársától) P. B o rb e l y István jezsuita házfőnök
szombaton
folvtatta Krisztus istenségéről és az ujabb
vallástörténeti kutatásokról szóló fejtegetéseit
az Actio Catholica előadássorozatában.
Dr. B e c k e r
Vendel tanügyi főtanácsos
megnyitó szavaiban hangoztatta, hogy a kérdés á kereszténység egyik legfontosabb problémája. amely Krisztust az Isten fiává teszi
és kiemeli emberségéből.
P. Borbély István először a vallástörténet:
kutatások sajátos módszerét ismertette, majd
három problémakört vetett fel Krisztus isten'
ségével kapcsolatban. Az első: Krisztus szűztől'
való születése, a második: honnét eredthet az
hogy történeti személyt az Evangélium
és
SzeDt Pál istennek nevez; a harmadik: a
meghaló és feltámadó Krisztns személyének
misztériumba való beállítása. Mindegyik Kérdésre igen alapos theológiai felkészültséggé)
adott kimerítő feleletet. Előadása ntán hSsszasan megtapsolta a hallgatóság.
Végül Becker Vendel köszönetet mondott
dr. Somogyi József főiskolai tanárnak, a szabadegyetemi ciklus megrendezésért.
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bolgár szobranie elnökének
távirata
a magyar képviselőházhoz

Budapest, május 16. A bolgár szobraaje elnöke,
L o g o s z e t o w , az alábbi táviratot intézte T ásná dy-Nagy Andráshoz, a képviselőház elnökéhez:
»A mai uapon munkára ismét összeült bolgár
szobrán Je üdvözli Nagy méltóságod személyében a
magyar képviselőházat és a magyar nemzetet vitéz magyar fegyvextársainknak a balkáni hadjáratban való részvétele alkalmából, amely a leigázott magyar és bolgár területeknek adta vissza
szabadságát.*
Az üdvözlő táviratra T a s n á d y-N a g y András a következő választ adta:
»Ugy a magyar nemzet törvényes képviselete,
az országgyűlés képviselőház© mini a magam nevében bálás sziwel köszönöm Lxcellenciádoak és
Excellenciád utján nemes fegyvertársunk és barátunk, a bolgár nemzet törvényes képviseletének, a
ssobranjénak üdvözletét, amelyet a balkáni felszabadító háború dicsőséges befejezése alkalmából
hozzám, mint a magyar képviselőház elnökéhez
intézni szivos volt. Isten áldja Bulgáriát és tegye
áldásossá bartásógunkat.*

