
"eTvárbatjui a győzelmet sok év he-
lyett. Ebben van az ingere annak, 
hogy offenzívához nyuljunk és nagy 
kockázatokat és veszteségeket vál-
laljunk magunkra. A kockázat ször-
nyű. De mégis fennmarad az a tény, 
hogy Hitlernek abban van a remény-
sége, hogy a flottánkat, vagy leg-
alábbis annak azt a részét, amelyen a 
tengeri uralom nyugszik, olyan heiy-
7- Hie manövrirozva, amelyben meg-
semmisítheti. Ha ea siketül neki, 
nemcsak élelmiszer-, nyersanyag- és 
hadianyagszállitásainkat veszítenénk 
el, amelyekre ugy a győzelem, mint a 
•saját egzisztenciánk szempontjából rá 
vagyunk utalva, hanem azt a képessé-
günket is, hogy résztvegyünk a hábo-
rúban e szigeten kivöl. Ilyen esetben 
nem segíthetnénk sem a Szovjetuniót, 
nem tudnánk megvédeni sem Indiát, 
sem Ausztráliát. Ugy járnánk, mint a 
Culloden nevü hajónk, amely az abu-
kiri csatában zátonyra futott. 

— Az egész biroda'omban egy fér-
fiún nyugszik a megfontolások terhe 
elsősorban. Ez Wtnslon Churchill. 
Lord Beaverbrook miami beszédében 
a miniszterelnököt öreg igáslóhoz ha-
sonlította, amelynek nehéz teherrel 
kell felbaktatnia meredek begyre. Az 
országút szélén álló nézők eiőször 
üdvözölték és dicsérték a lovat Mi-
kor nagyobb lett a meredek es mikor 
egyre inkább kellett beleteküdnie a 
lónak az istrángokba, akkor néhány 
rosszkedvű és buta néző ütni-verni 
akarta az öreg lovat és azt kiáltották: 
>.Siess, szedelőzködj, mert az idő nincs 
már a mi oldalunkon 1* 

— Ha olvasom a jóhiszemű, de 
forrófejű felhívásokat, amelyek a 
kormányt arra szólítják, hogy kése-
delem nélkül létesítsen második fion-
1ot Európában, ugy azt hiszem, bogy 
szövetségeseink egyetlen államférfia, 
még Sztálin sem szeretné annyira e 
második front megnyitását és senki 
sincs annyira meggyőződve ennek e'ö-
nveiről, mint Churchill. Azok az em-
berek, akik Churchillt sürgetik, mint-
iha a dolog olyan egyszetü volna, mint 
egy békebeli kirándulás a kontinens-
re, ugyanazok, akik azelőtt sürgősen 
követelték, hogy minden ágyút, tan-
kot és repülőgépet a Szovjetunióba 
'küldjenek, akik a malayai vereség 
után azt követelték, hogy a burmai 
és ausztráliai frontot tartsák elsőnek. 
A háború művészete azonban az 
egyensúly és az atányok iránti érzé-
ket követeli meg. Megköveteli minden 
érdnek egy ponton való koncentráció-
tjét, axnit nem lehet elérni a más pon-
tokon hozott áldozatokkal. Semmisem 
biztos annyira, minthogy kormányunk 
el van határozva arra, hogy Német-
országot az előttünk fekvő kritikus 
hónapokban, amennyire* csak lehet, le-
kösse és Hitler is tudja ezt. Két ha-
talmas és okos ellenfél kölcsönösen 
figyeli egymást és mindegyik vár ar-
ra az alkalomra, hogy a másikat egy 
végzetes mozdulatra csalogassa. Nem 

fenn semmi szükségessége annak, 
hogy ezt titkoljuk — igy hangzik az 
angol publicista cikke, melyet a német 
propagandaminisztérium engedett át 
a német sajtónak teljes terjedelmű 

•közlésre. 
U PARRAGT GYÖRGY 

Manheim Miksa ugy a ma-
ga, mint a családja nevében, 
fájdalomtól megtört szívvel 
jelenti, hogy a legjobb fele-
ség, Édesanya, Nagyanya, 
testvér és rokon. 

Manheim Miksáné 
sz. KLEIN FLÓRA 

életének 70-ik, házasságának 
48-ik évében ma éjjel el-
hunyt Emlékét soha el nem 
múló szeretettel fogjuk meg-
őrizni. — Gyászolják gyer-
mekei: Simon, Gáspár Imre 
és Béla, testvérei, sógornői, 
menyei,, unokája, a biterjedt 
rokonság és az ismerősök. 

Temetése f. bó 16-án dél-
után 5 órakor lesz a zsidó 
temető halottasházából. 

H I R E K 
Szeged i u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban ét az 
egyetemi Könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Yárosi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 80, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ut-
ca 1, Selmeczi Béla Somogyi-telep 
489.Nag.v Gy. örök. k. Hangay Leven-
te dr. Boldogasszony-sugárut 31, Za-
kar S. örök. k. Máthé Mihály Valéria 
tér 1. sz. 

Mozik műsora; Belvárosi Mozi 
T a v a s z i á l om , Korzó Mozi: 
S z üne t . Széchenyi Mozi: Ma, teg-
nap , h o l n a p . 

—o()o—i 

— Kevés ntasa volt az első napon 

az uj gyorsvonatnak. Szerdán délelőtt 

menetrendszerinti időben befutott 

Szegedre az u j gyorsvonatpár buda-

pesti vonata. Az első napon kevés 

utasa volt a gyorsvonatnak, amj a 

vonatok mai zsúfoltsága idején fel-

tűnő volt. Valószínűnek látszik, 

hogy ennek az volt az oka, hogy az 

utazóközönség széles rétegeiben még 

nem tudnak ennek a gyorsvonatnak 

a menetrendbe való visszaállításá-

ról. A vonatok indulásáról ugyanis 

kedden jelentek meg az újságokban 

az első közlemények s szerdán reg-

gel már indult is az első vonat 

— Duliu Elek miniszteri tanácsos. 

Budapestről jelentik: A Kormányzó 

ur őfőméltósága a m. kir. miniszterel-

nök előterjesztésére dr. D u 1 i n Elek 

miniszteri tanácsosi cimmel felruhá-

zott miniszteri osztálytanácsost mi-

niszteri tanácsossá nevezte ki. 

— Sütő megszökött, társait hűtlen-
ségért elítélték. A Magyar Tavit ati 
Iroda jelenti: A m. kir. bonveilve/er-
kar főnökének bírósága, mint itéJöbi-
rcság a julius 10-én megtartott fő-
tárgyaláson lázító tartalmú röpiratok 
szerkesztése, sokszorosítása és ter-
jesztése utján elkövetett, az 1930. 
évi III. tc. 59. §-a 4. pontjába ütköző 
hűtlenség miatt Omelka Ferenc vád-
lottat 10 évi fegyházra, Barrzikay 
Tibor vádlottat 8 évi fegyházra. Koi-
ier Pál vádlottat 5 évi fegyházra, ifj. 
Kálmán József vádlottat 3 évi fegy-
házra s a fiatalkorú Bolehovsky Er-
nő vádlottat hathavi fogházi a, továb-
bá Omelka, Barczikay Koiler ás ifj. 
Kálmán vádlottakat 10 évi hivatalvesz-
tésre és politikai jogaik gyakorlatá-
nak ugyanilyen tartalmú felfüggeszté-
sére, végül Omelka és Barczikay vád-
lotakat lefokozásra ilélte. A szökésben 
levő Sütő Gyula volt országgyűlési 
képviselő ellen a bíróság uyomozóle-
velet bocsátott ki. 

— A nagyváradi ezinház játszik 
Hódmezővásárhelyen. A nagyváradi 
lapok megírják, hogy Putnik Bálint, a 
Szigligeti Színház igazgatója kapta 
meg a hódmezővásárhelyi színházai. 
A nagyváradi színház szeptember 1-én 
Hódmezővásárhelyen nyit. A hódmező-
vásárhelyi állásfoglalás élesen rávi-
láigit arra a szomorú tényre, hogy eb-
ben a nagykulturáju városban a sze-
gedi színház az utóbbi időben bitelél 
veszítette, 'lejáratta magát*. S ® 
mostani, szegedi színigazgató sem tud-
ta ezt a bizalmi válságot leküzdeni, 
lehet, hogy amiatt, mert a hódmező-
vásárhelyiek is tudják, hogy az el-
múlt évek színházi vállalkozója a 
mostani igazgató egyik budapesti szín-
házánál van szerződésben. 

— Janik-vendéglőben ma flekken 
és vargabéles. 

Az olvasó irja 
Á klimpirozásrói 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! 'Ke-
resem a csendet* cim alatt szíves voit 
>Az olvasó irja* rovat alatt izelitő! 
adni e témakörből. 

Szíveskedjék ezt a rovatot addig 
állandósítani, mig az én szomszédom 
és mindenki szomszédja tudomást vesz 
a csend iránti közszükségrői. 

Tessék talán valami nyomtatott 
cimfeét árusittatni és felragasztatni 
minden lakás ajtajára e szövfggei: 
'Csendet adok, csendet kérek!* (A be-
vételt méltóztassék a legnemesebb 
közcélra felajánlani.) 

A hangosan rádiózókat és hango-
san beszélőket már figyelmeztette a 
legutóbbi cikk. Most a zongorázok és 
egyéb muzsikálók legyenek soron. 

Szomszédom zongorán újrázza ujj-
gyakorlatait hajnaltól éjfélig. Ha a 
házam nem volna ingat'an, akkor 
odább ingatnám néhány száz, méter-
rel, hogy kimeneküljek hangtávolából. 

Elfoglalták hivatalaikat 
az uj államtitkárok 

Budapest, julius 15. Az újonnan ki-
nevezett államtitkárok szerdán dél-
előtt elfoglalták hivatalaikat. A bel-
ügyminisztériumban vitéz B o n c z o s 
Miklós igazságügyi államtitkártól vi-
téz K e r e s z t e s-F i s c h e r Ferenc 
belügyminiszter búcsúzott a tisztvise-
lőkar nevében, majd az igazságügymi-
nisztériumban R a d o c s a y László 
miniszter üdvözölte a tisztviselői kar 
élén a minisztérium uj államtitkárát. 
B o n c z o s Miklós válaszában a kö-
vetkezőket mondotta: 

— Nem hatalmat gyakorolni jöt-
tem, hanem hiven és alázatosan szol-
gálni fajtámnak és nemzetemnek érde-
két, igazsását és az élethez való jo-
gát. A magyar jogfejlődés mindenkor 
történelmi hagyományokon épült fel. 
de a korszerű Fejlődés következményei-
vel mindig számolt. Ez az nt áll előt-
tünk ma is. Benne kell maradnunk 
éhben a szerves iogfeilődésbeih' amely 
mindenkor sajátosan magvar és nem-
zett volt. Ragaszkodnunk Pell a hagyo-
mányokhoz. de igazodnunk kell a kor 
követ elmén veihez is. 

G e r g e l y f f y András államtit-
kárt vitéz Feresz , te s-F i s e h e r 
Ferenc belügyminiszter köszöntötte 
hivatalb'alépése alkalmából. Az ui ál-
lamtitkár válaszában hangoztatta 
hogv bár ha a bábom borzalmai meg-
k;mélték országunk területét, egv Pil-
lanatra sem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogv az emberisé" és közte a 
mi nemzetünk is a legborzalmasabb 
"röpróhát éli. A mi feladatunk az. 
hogv a belügyminiszter bölcs iránvitn-
sa. kinröhált vezetése és az ö elgon-
dolásai és útmutatásai szerint dolgoz-
zunk és végezzük a magunk köteles 
ség-ét. 

Jurcsek" Béla uj közellátási ál-
'amtitkár bemutatkozó beszédében 
tmngoztnt'a minisztériuma tisztviselői 
kara előli, hogv a közellátás munkáiét 
"nn olvan fontosunk tartja, mint a 
badrnfcflt seregPk munkáját, mert a 
' önellátás feladata az. hogy a fronl 
mögötti részeken az ellátás zavarta-
lanságát és a köznvu"almat biztosítsa. 

—oOo— 
_ Tilos tejes fagylaltot készíteni. 

A közellátási miniszter elrendelte, 
hogv tilos bármiiven tejes fagvlaltol 
készíteni és tilos a fagylaltkészítés-
hez tojást felhasználni. Ez a tilalom 
apnvit. jelent, hogy további intézke-
désig csak olyan fagylaltot szabad ké-
szíteni és forgnlombnhozni. amelyben 
tej, tejpor és tojás nincs. 

— A TISZA VÍZÁLLÁS A. A sze. 
gedi rendőrség rév-kapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása ju-
lius 15-én reggel 7 órakor 39 cin. 
hőmérséklete 23 lok, a levegő hő-

— mérséklete 15 fok Celzioa. 

Igy azonban tisztelettel a Szerkeszd 
Úrhoz fordulok azzal a tisztelettelj®8 

kérelemmel, hogy szíveskedjék a szo"1' 
szidom szíves figyelmét felhívni a®r8' 
hogy egyáltalán nem műélvezet alt 8 

vcgehalihatatllan klimpirozást halié* 
idegeimen átzuhogtatni. Csukja be 8 

szomszéd az ablakát és ne kívánj8! 
hogy ezen a vidéken minden ablak 5®' 
záruljon, mikor az az egy ablak *>DÍ" 
ja a klimpirozó hangzavart. 

Hogy félreértés ne legyen, szí*'®8' 
kedjék nyomatékosan rámutatni, bogf 
a csend iránti közigény nemcsak 8 

kapuzárás utáni időszakra vonatig 
zik, hanem a nappali csendre is. 
szonosság alapján tartsa magát nt'8' 
denki a csend-rendhez. Mindenki 
beszéljen, hogy csak a címzett hal"8 

és ugy muzsikáljon, hogy Idegen t®r9' 
letre ne hatoljon át. 

Szerkesztő Ur iránt nagy tiszte; 
lettel: Régi olvasójuk. 

— Visszakerült a népjóléti ügy081, 

tály a városházára. A városi hivat8' 

lok túlzsúfoltsága és hátrányos ®* 

helyezési körülményei miatt a n®9" 

jóléti ügyosztályt még a mult éf 

ben kihelyezték a Tábor-utcai r 

rosi bérházba. Az azóta eltelt 

azonban azzal a tapasztalattal m 

hogy ebben a helyzetben rendkivfl 

nehéz és körülményes az érintkező 

fenntartása az ügyosztállyal s ' 

népjóléti ügyek intézése is neb®' 

késsé vált különösen azóta, amié" 

az Országos Nép- és Családvédeb8 

Alap ügyei is a népjóléti ügy®8' 

tály intézi. A polgármester ez®' 

gondoskodott róla, hogy az ü£) 

osztály visszakerülhessen a vári* 

házára, illetőleg a városi bérház^ 

ahol az első emeleti hivatali bdfr 

ségek bizonyos célszerű átcsopoH" 

sitásával helyet csináltak a flv 

jóléti ügyosztálynak is. Az u j biv® 

, tali helyiségeket már el is fog" 

jta dr. Biacsy Béla tb. tanácsnok " 

| ügyosztály vezetője közvetlen 

| katársaival, mig az adminisztá®01 

intéző segédhivatali szervek egf 

lőre továbbra is a Tábor-utcai * 

vatali helyiségeikben maradnak* ,' 

_ Csütörtökön tárgyalja a törV«j, 
szék Ótott-Kovács Lajos kényéi 

j sitási ügyét. Otott-Kovács M t 
'oroszlánutcai pékmester és fele®®S 
! valamint két segédje ellen a kotp9^ 
! sütött kenyerek forgalombahot^ 
! miatt árdrágító vétség és éleimig 
hamisitás miatt bűnvádi eljárás ,, 
dult. A négy vádlott már napok ti 
előzetes letartóztatásban van és M 
ügyészség szerdára befejezte 
ben a vizsgálatot Ardrágilási 
ben a rendelkezések értelmében 
kivül Ítélkeznek, ezért a korpák®";,, 
rek ügye már csütörtökön 
kerül. A városszerte nagy fel'" ;̂-
keltett élelmiszerhanusitást ügy®1 J 
egyházy Pál egyesbiró fogjn tá®!^ 
ni, a vádat Meesér József ügyésí J 
viseli. A tárgyalásra tizenöt 
idéztek meg 

f 
— Zenekarok hangverseny®* ^f 

dapestről jelentik: A vallás- és (f 
oktatásügyi miniszter a magy®9 / 
nekultura fejlesztése érdekében ®z

cí,< 
száig területén működő bangveFyl 
zenekarok művészi teljesitmén)'1^/ 
képességét megállapítsa és a 
fejlődés előmozdítása céljából ^ 
kari versenypályázatot hirdet. • 
lyázaton résztvebet minden ba®*e|é 
senvzenekar, amelynek a 
Budapest és Kolozsvár város 1 9/ ' 
tén kivül esik és uagv zenekari 
ket eredeti partiturában előirt ,((i 
szereléssel már a pályázat m®í3 
se előtt is előadott 

Jv 


