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D E Í J M A G Y A?R O R S Z Á G 
S » « • J *. 1942. augusztus 19. 

gamya . . . K i ki a szabadba, a [fo-

lyosóéra . . . 

Vooe»fcunk a Sebes-Kőrös vötevé-

Hen ,-w erdélyi hegység előfutárai 

között falad. A vidék megvesy.tege-

tőerf szép. Révnél a Körös völgye 

szorossá szűkül. Mosolygós, /derűs 

vidék, éydekes szelíd vonalú 1 hegyi 

alakulalotkikal kedveskedik a szem-

lélőnek. „Átmegyek a Királyhá-

gón . . " cimű ojperett-dal jut 

eszembe * Átmegyek a Királyhá-

gón. JvülöWös érzés. A Királyhágó 

büszke béa-cei közt visszhangzik a 

vonat csattogása. Húsz óv óta vár-

tam ezt a ifelemelő pillanatot, hogy 

egyszer énris átmegyjek a Királyhá-

gón. 

Csúcsain a ,vonat' megáll. Itt az 

Ostyá na völgyében saületftt a Hó-

ra—Kloska-féle lázadás egyik ször-

nye. De más nevezetessége is van a 

vidéknefcü Amint mpndják itt a 

börvénypataki malomiból indult el a 

vezérségért Kinizsi B á l . . . Csúcsa 

után jobbra, feltűnik a BonCza-kas-

lé'y, Ady Endre egykori lakóhelye. 

Ha valaki látja, ezt a vidéket és is-

meri Ady költészetét, egyszerre 

megvilágosodik előtte sok miDden. 

Ennek a csodálatosan szép tájnak 

képei szimbolutmok lettek Ady. ver-

seiben. Valahol Kissebes környé-

kén, a csúcsai szoroson túl, Dácia 

határsánca! . . , Micsoda . rajait . . . 

Szent László erre száguldott. Laczfi 

segítségére; 

Egy ugrás a Kálvária 
És kilenc a Királyhágó 
Haltja körme csattogását 
'A vad székely és a csángói 
'A lovat és lovagját 
Élő ember nem láthatja. 
Csodálatos! . . , 

A vonat csattogásáról " és a Ki-

rályhágóról Aranynak ez a verse 

jut eszembe, melyet annakidején 

mint gyermek olyan szívesen ta-

nultam és ma tanítványaim tanul-

nak. Hej, ha tudtam volna gyer 

mekkoromban, hogy milyen is az a 

Királyhágó, bizony sokkal többre 

taksáltam volna László táltos lovát 

s ha többet utazhattam volna, más-

képpen láttam volna hazám föld-

rajzát, történelmét, viszonyait, jö-

vőjét, jövőmet és Célomat . . . Mi 

magyarok nem ismerjük eléggé ha-

zánkat, pedig de nagy szükség vol-

na rá, hogy többet lássunk meg be 

I6le, és ezáltal még jobban megsze-

ressük. Mint egyetemi hallgató be-

jártain Franciaországot, Svájcot, 

Parist, jobban ismertem, mint Bu-

dapestet. A természet tékozló szép-

ségére, pompájára először a külföld 

döbbeutett rá, és én akkor olyaD ki-

csinek, olyan szegénynek és olyan 

elhagyatottnak éreztem magamat 

és hazámat. Bár még jobban, for-

róbban, igazabban, tudatosabban 

megszerettem annyi szépség láttá-

ra. Pedig, ha külföldi utam előtt 

láttam volna a Balatont, a Bada-

csonyt, a Mecseket, a Dunántult sze-

líd bajlatú dombjaival, éltem vol-

na ott egy néhány hétig és láttam 

volna Nagyváradot, a Királyhágót, 

Erdélyt, a Felvidéket, eszembe se 

jutott volna szégyenkezni, sőt ön-

tudattal mondhattam volna: „egy 

nemzetnél sem vagyunk alábbvaló-

ak", mint ahogy ezt ma teljes hit-

tel és szívvel vallom. 

A magyar ifjúságpak éppen ezért 

nagyon sokat kellene utazni s hogy 

ezt megtehesse, a Magyar Állam-

vasutak részéről ezt a legteljesebb 

mértékben kellene elősegíteni. Min-

den tanuló szívesen fizetne az isko-

lába való beiratkozásakor egykét 

pengőt; bogy a befizetett összeg cí-

mén nyáron utazhassák, ingyen. 

Minden magyar ifjúnak úgy kelle-

ne ismernie hazáját, mint a ténye-

rét. Természetesen a mai viszonyok 

közt nehéz volna elképzelni, de a 

háború után feltétlen meg kellene 

valósítani. A magyar jövő szem-

pontjából óriási jelentőségű --Volna, 

mert a magyar i f jú nemcsak hazá-

ja hegyeit, völgyeit, vizeit ismerné 

meg, de népét is annak minden 

problémájával. ; 
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Ery Emil gimnáziumi igaz-
gató az uj országos cserkész-

parancsnok 
Budapest, augusztus 18. A Magvar 

Cserkészmozgalom országos pa-

rancsnokává Éry Emil állami gim-

náziumi igazgatót nevezte ki az or-

szágos főcserkész. A vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a kinevezést 

már megerősítette. 

A főeserkész egyidejűleg kinevez-

te közvetlen munkatársait. Főcser-

készi titkár: dr- Gundrum Kázmér 

tanügyi fogalmazó, országos kül-

ügyi vezető: dr. gróf Teleki Liszló 

földbirtokos, az országos számvizs-

gáló bizottság elnöke: dr. Márkus 

Miklós, a Kereskedelmi Bank fiók-

főnöke. 

H I R E K 
Szegedi u tmuta tó 

A Somogyi-könyvtárban •> 
egyetemi könyvtárban vasárnap ée 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat, 

A Városi Muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács l3tván Klauzál-tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 59, Scl-
meczi Béla Somogyitelep IX. a. 489, 
Török Márton Csongrádi-sugárut 14. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
R é g i n y á r , Korzó Mozi: A 2000 
p e n g ő s f é r f i , Széchenyi Mozi: 
E s t é l y i r n h a k ő t e l e z ő , 
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— A csanádi egyházmegye képvi-
selete a Szenl István-körmeneten. 
Az országos Szent Jobb-körmenet-
re az egyes egyházmegyék képvise-
letében a dignitáriusok bejelentet-
ték részvételüket, A csánádi egy-
házmegye részéről R a s k ó Sándor 
prelátus és B e c k e r Vendel c. apái 
vesznek részt hivatalosan a körme-
netben. 

_ Előkészitő ülés a városházán. A 
szombatra összehívott törvényhatósági 
bizottsági rendkiviili közgyűlés és a 
rendes augusztusi kisgyűlés előkészítő 
ülését ma délelőtt tartják meg a vá-
rosházán dr. P á l f y József polgár-
mester elnökletével. Az előkészítő 
ülés letárgyalja ugy a kisgyűlés, mint 
a közgyűlés napirendre kerülő anya-
gátgát és összeállilja mindkettőnek 
tárgysorozatát. 

Hegkezdődtek a tárgyalások 
a rekord bortermés értékesítéséről 

Gondoskodnak a feleslegek elhelyezéséről 
(A Délmagyarország munkatársától) 

A szüreti kilátások szinte hétről-hét-
re tovább javulnak. Mig egy-két hét-
tel ezelőtt még öt—hatmillió hektoli-
ternyi bortermésről volt szó, most 
mértékadó tényezők már 6—7 millió 
hektós borterméssel számolnak, olyan 
rekorderedménnyel, amilyen 1908 óta 
nem fordult elő Magyarországon. Bar 
hivatalos számszerű becslések erre 
nézve még nem láttak napvilágot és 
a szélsőségek közt mozgó időjárás in. 
dokolttá tesz bizonyos tartózkodást, 
kétségtelen, bogy az utóbbi hetek or-
szágos esőzése, majd derült, meleg 
időjárása lényegesen emelte a várha-
tó szüreti eredményt, amely a szöílös-
gazdatársadalmat legalább részben 
kárpótolni fogja az elmúlt évek csaló-
dásaiért. 

A várható rekorderedmény termé-
szetesen sulvos -értékesítési gondokat 
ís jelent és amint Az Ellenőr cimü 
közgazdasági lap irja, az ezzel kapcsom 
latban felmerülő problémák megol-
dására széles körben megindultak a 
tárgyalások. 

Ezzel egyidöben gondoskodtak az 
uj bornagykerskedők hiteligényeinek 
kielégítéséről is, ami a kersztény ke-
reskedői hitelakció keretében fog meg-
történni. Remélhető tehát, hogy ezek 
az uj, a szakma speciális viszonyai-
ban kellő jártassággal még nem ren-
delkező egzisztenciák szintén megfe-
lelő felkészültséggel vehetnek részt az 
értékesítés lebonyolításában. 

A várhaló nagy feleslegek apasz-
tásáról azonban gondoskodni kell más 
módon is és ugy tudjuk, hogy ebben az 
irányban is megtörténtek már az első 
intézkedések. Igy tárgyalás'.k folynak 
a konzervgyárakkal arra nézve hogy 
a azollőtermés egyriészét vegyék ét és 
abból lekvárt, pulpet és az úgyneve-
zett vegyesiz hészitésóiiej ssdkséges 

alapanyagot állítsanak elö. 
Előreláthatóan nagyobb szöilő-

mennyiséget köt le a befőzéshez szük-
séges szirupgyártás is, ami mellett már 
most intézkedés történt a mustsürité-
sek lehető fokozására. A rendelkezés 
re álló sűrítő berendezések mintegy 
400:000 hektó must besüritésére alkal-
masak és valószínű, bogy ebben az 
évben sikerül majd kihasználni az üze-
mek egész teljesítőképességét. 

Ezzel párhuzamosan tárgyalások 
folytak a szöllöexportról is, amelyet 
ugyancsak minden rendelkezésre alló 
eszközzel fokozni kell. Az e téren ef 
ért csúcseredmény 1800 vagon volt és 
bár a külföldi értékesítést ezidöszerint 
az ismert háborús nehézségek akadá-
lyozzák, szakkörök valószínűnek tart 
ják, hogy az idei exporteredmény nem 
fog elmaradni a csucsleljcsitménv mö 
gött. 

Természetes, hogy a largyalások 
során állandóan szemmei lartják 
tárolás nehéz kérdését is. A törekvés 
tehát az, hogy a konzervgyárak, vala 
mint az exportörök lehetőleg nyomban 
szüret utan minél nagyobb mennyisé-
geket vegyenek át a termelőktől, akik 
ilyen módon a tárolás szempontjából 
is tehermentesülni fognak. 

A borértékesítés előmozdításának 
célját szolgálja az a törekvés ís, hogy 
minden eszközzel emeljék a belföldi 
szöllő-, valamint a borfogyasztást. 

Ezen a téren a korábbi években is 
jól bevált szöllöpropaganda további 
fokozása várható. Mint értesülünk, il 
letékes körökben elhatározás történt 
arra nézve is, hogy a sörgyárak ré-
szére kiutalandó árpamennyiség ke-
vesebb legyen a tavalyinál. Ez az in 
tézkedés a horárak várható mérsék-
lésével együtt előreláthatóan szintén 
hozzájárni a borfogyasztás wselésé 
has. 

— Ma délelőtt alakul meg a város-

házán a Gyümölcstermelők Országos 

Egyesületének szegedi tagegyesülete. 

A szegedi gyümölcstermelés fejlesztés® 

és a gyümölcstermelők érdekeinek 

szolgálata céljából a Gyümölcsterme-

lők Országos Egyesülete elhatározta, 

hogy megalakítja a szegedi tagegye-

sületet is. Az előkészítő munkálatokat 

K ö p e Dezső kertészeti intéző végez-

te, aki az alakuló közgyűlést ma dél-

előtt 11 órára hivta össze a városna-

za közgyűlési terméba Az alakuló 

közgyűlés az alapszabályok megálla-

pítása után megválasztja az egyesü-

let tisztikarát s ezzel megkezdi műkö-

dését az egyesület 

— Eljegyzés. Várkonyi Kaláris és 
Bozó Gyula 1942, augusztus 20-án tart-
ják kézfogójukat Göncön (Abauj vár-
megye). 329 

Szent István napján valamennyi vá-
rosi autóbuszjárat üzemben lesz. A* 
üzemigazgatóság értesítése szerint 
Szent István napján, tekintettel a 
környező községekben megtartandó 
búcsúkra, a társasgépkocsi közleke-
désben változás nem lesz, vagyis az 
érvényes menetrendben jelzett társas-
gcpkoesijáratok egész napon üzemben 
lesznek. 

— Házasság, örhalmy Zsuzsanna 
Margit és Budi József kormányfőtaná-
csos, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank szegedi fiókjának igazgatója f-
hó 18-án házasságot kötöttek. £30 

— A Katolikus Nővédő felhívása 
tagjaihoz. A Szegedi Katolikus Nővé-
dő Egyesület felkéri tagjait, hogy • 
Szent istván-napi nemzeti ünnepen a 
fogadalmi templomban delelőt' 1<: 

órakor tartandó ünnepélyes szentmi-
sén minél számolóban vegyenek 
részt. Fenntartojt helyek biztosítva 
vannak. 

_ A TISZA VIZALLÁSA. A 

rendőrség szegedi révkapitánysága 

közli: A Tisza vízállása augusztus 

18-án regge) 7 órakor —6 cm, hő-

mérséklete 23 fok Celzius. A levegő 

hőmérséklete 19 fok Celzius volt. 

— Szent István-napi külön postabé-
lyegző a Nemzetközi Vásáron, Buda-
pestről jelentik: Augusztus 20-án a 
vásári bélyeggyüjlési propaganda 
Szent István-rajzos postai fraucotil 
bélyegzőt használ. A pavillon a posla 
mellett van, 

öngyilkosság. Győrfi Piros 58 

éves háztartási alkalmazott a Szent 

György-tér 2. szátnu ház pincéjében a 

gázcsőre felakasztotta magát. Mire 

rátaláltak, már halott volt. Holttestét 

a törvényszéki orvostani intézetbe szál-

lították. 

— Árdrágítás miatt eljárás indult 
egy belvárosi kereskedő ellen, Iritz 
Zoltán Valcria-téri rüföskereskedot 
feljelentették, hogy Majlálh Albert há-
zalónak több izben eladott tovább-
adásra ruhaanyagot m'étérenkint 11 
pengő 80 fillér helyett 12 peűgő 24 fil-
lérért. Az eljárás megindult. 

Ártatlan a »cinkostárs«. Megír-
tuk, hogy Bittera Antal Kolcsey-ulcai 
szabómester lakásának kifosztójal 
Ginzer, János személyében letartóztat-
ták. A tettestársi részvétellel gyanúsí-
tott Kissoinogyi Gyula ellen országos 
körözést adtak ki és ennek alapján a 
budapesti detektívek a Teleki-téren 
felismerlek és elfogták Kissoínogvil. 
akit Szegedre szállítottak. Kedden 
délelőtt történt meg a szembesítés az 
ügyészségen és ez meglepő eredmény-
re vezetett. Kissoinogyi tagadásba" 
volt, erre Ginzer megtört és beismer-
te, hogy a betörést egyedül ő követt-
el. Kissomogyi csak lekisérte öt Sze-
gedre, A szembesítés után a detektí-
vek visszkisérték Kissomogvit Buda-
pestre, ahol egyéb ügyekkel kapcso-
latban folyik eljárás ellene és rend-

' felüffvelet alatt áll. 


