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Hogyan él a bukaresti 
magyar népközösség 
A Statisztikai Tudósító irja: A ro-

mániai Magyar Népközösség bukaresti 
központi irodáját felváltva dr, Gyár-
I á s Elemér országos elnök és dr. P a-
t e c z György országos főtitkár veze 
tik. Szükség esetén azonban dr. N a g y 
Miklós nagyenyedi ügyvédet is bele-
vonják ebbe a munkába. A központi 
iroda elsősorban közérdekű ügyekkei 
foglalkozik. Felkérésre közbenjár egy-
házi, iskolai és gazdasági kérdések-
ben, de természetesen egyéni pana-
szok és sérelmek orvoslásán is fára-

dozik, továbbítja a minisztériumok és 
qgyéb hatóságokhoz Románia vala-
mennyi magyarjának — a népközössé-
gi' tagoknak — kérvényeit és szorgal-
mazza azok elintézését. Az illető ma-
gyarnak az illetékes megyei népközös-
ségi tagokhoz kell forduioia hivatalos 
elijstézni valójával és ha az ügy ter-
mészete ugy kívánja, a kérvéDyt on-
nan1 további eljárás végett a központi 
i ici Iának terjesztik fel. 

Ugyancsak Bukarestben működik a 
büktarestí szervezet irodája is, Ha-
ma.r Béla református lelkész, elnök 
vezetése mellett S z á s z István titkár 
végai itt a munkát: a szegénysegélye-
zést a Bukarestben lakó, vagy átme-
netiUg ott tartózkodó magyarok út-
baigazítását, részükre különböző fel-
világosításokat nyújtanak és eljárnak 
ügyes-bajos dolgaikban. . • 

Buikarestben két római katolikus, 
egy t. eformátus és egy evangélikus 
templom van, ahol az ottani magya-
rok magyar nyelvű istentiszteleten ve-
hetnek, részt és magyar prédikációkat 
ballgalbatnak. Két katolikus lelkész, 
Z u d o r Ferenc és P. H o r v á t h Sán-
dor, egy református, H a m a r Béla és 
egy evangélikus, R a p p Károlv végzi 
a lelkészi teendőket. 

Legjobb anyagi körülmények kö-
zött a református egyház van, a hí-
vek mintegy hatezren vannak. Buka-
restben az egyetlen magyar taninté-
zet a református elemi iskola. Az is-
kola iga^atója T a k á c s Pál, .mel-
lette egy tanítónő működik, M á t i s 
Endréné. A szegény gyermekek segé-
lyezése a tanév tartama alatt a taní-
tónő felügyelete mellett történt, ö fá-
radozott azon, hogy az intézet vala-
mennyi tanulója — 67 református, ró-
mai katolikus és evangélikus gyer-
mek — tízóraira egy pohár tejet és 
kenyeret kapjon, 17 szegény gyermek 
pedig reggelit és ebédet. A tanulók 
felének a református egyház fizette a 
villamosbérletét is, hogy iskolába jár-
hassanak a messze külvárosból. Az 
elmúlt évben négy gyermek végezte el 
a 7. osztályt. 

A Református Nőszövetség H a -
m a r Béláné vezetése mellett műkö-
dik és tartja fenn Bukarest egyetlen 
magyar diákotthonát, ahol mintegy 10 
magyar főiskolás fin lakott ebben az 
évben, de régebben 80—100 magyar 
egyetemista kapott itt lakást (PÉKL 

Rub László és Rózsi fáj-
dalommal megtört szívvel je-
lentik, hogy rajongásig sze-
retett édesatyjuk, 

R U H V I L M O S 
műszaki kereskedő, 

tart. főhadnagy 
életének 49-ik évében f. hó 
23-án váratlanul elhunyt. 

Temetése f. hó 25-ikén d. 
u. fél ('órakor lesz a belváro-
si temető kupolacsarnokából. 

Minden külön értesítés he-
lvett 191 

Temetkezési költségeinek 
m e g t é r í t é s é r ő l 

biztosítás utján gondoskodhat 

H Í R E K 

S z e g e d i u t m u t a t ó 

A Sotnogyi-köuyvt&rb&n ét ai 
egyetemi Könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Várod Múzeum egééi évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak. Bor-
bély JózseL Tisza Lajos-körut 20, 
Moidvan Lajos Újszeged, Vedres u. 
1, Sclmeczi Béla Somogyitelep IX. 
u. 489, Nagv Gy. örök. k, Hangay Le-
vente dr. Boldogasszony-sugárut 81, 
Zakar örök. k. Máthé Mihály \alé 
ria-tér L 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
P á r b a j , Korzó Mozi: M i n d e n k i 
g y a n ú s , Széchenyi Mozi: Es t é-
l y i r u h a k ö t e l e z ő . 
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— A MÉP is megjutalmazta a sok-
gyermekes szegedi családanyákat A 
sokgyermekes családanyák megjutal-
mazása érdekében dr. ' l ' u ka l s Sán-
dor főispán vezetésével az idén is 
mozgalmat indított a Magyar Élet 
Pártjának szegedi szervezete is, A 
több, mint ezer pengőt kitevő pénz-
adományokat vasárnap nyújtotta át a 
főispán megbízásából a kijelölt sok-
gyermekes családanyáknak dr. Ba-
l o g h Antal tb. tanácsnok, főispáni 
titkár. A megjutalmazott anyák között 
az első helyen egy 13 gyermekes csa-
ládanya állbtt, a legkevesebb gyermek 
pedig 6 volt egy családban. 

— Vigyázzunk az élelmiszerjegyck. 
ref Szeged közellátási hivatala 2668— 
1942 k. é. szám alatt közli: A m. kir. 
közellátásügyi minisztériumnak 216679 
—942. szám a. kelt körrendelete alap-
ján felhívom a közönség figyelmét ar-
ra, hogy élelmiszerjegyeire a leggon-
dosabban vigyázzon, mert elvesztett, 
vagy ellopott, megsemmisült élelmi-
szerjegyek helyett uj jegyeket kiadni 
uem szabad, miután a fennálló törvé-
nyes rendelkezések nem teszik lehető-
vé azok pótlását. 

— Uj német igazságügyminiszter. 
Berlinből hivatalosan közlik: A 
Fiihrer, a Gürthner birodalmi minisz-
ter halála óta gazdátlanul maradt 
igazságügyminiszteri tisztségre dr. 
Thierack áliamminisztert, a néptör-
vényszék elnökét, aki a hatalom átvé-
tele után az igazságügyek birodalmi 
egységesítéséig szász igazságügymi-
niszter volt, birodalmi igazságügymi-
niszterré nevezte ki. (MTI) 

— A nemzeti gyász miatt elmaradt 
a rendőrségi palota bokrétaünnepélye. 
Megirta a Délmagyarország, hogy a 
renlörségi palota felcpitési munkála-
tai befejeződtek s ugy tervezték, hogy 
ősi építkezési tradíciók szerint hétfőn 
délután megtartják a bokrétaünne-
pélyt, amelynek során megvendégelik 
és pénzjutalomban részesitik az épít-
kezésben résztvevő munkásokat. A 
nemzeti gyász miatt azonban a bokré-
taünnepélyt elhalasztották s értesülé-
sünk szerint azt a gyász befejezése 
után, valószínűleg a jövő hét valame-
lyik napján tartják meg. 

— Földhiríokrendezéei műszaki 
tanfolyam. Budapestről jelentik: A 
földművelésügyi minisztérium gazda-
sági rnüszaki hivatala szeptember 14-i 
kezdettel 20 hallgató részére földbir-
tokrendezési műszaki szaktanfolya-
mot rendez. A tanfolyam egy évig 
tart. A hallgatókat, amennyiben köte-
lezettséget vállalnak arra, hogy a 
tanfolyam sikeres elvégzése után a 
gazdasági műszáki hivatal szolgála-
tába lépnek, a tanfolyam megkezdésé-
vel egyidejűleg havi Í20 pengő díjazás 
mellett alkalmazzák kisegítő munka 
erőnek. Részletes pálvázati teltétel a 
Budapesti Közlöny 181. számában je 
lent meg. 

Magyar férfiak, akik a belső a rcvona l őrhelyein 
teliesiltiek polgári hivatásiakat, becsületbeli 
kötelességiek erőtökhöz mérten támogatni av 
orosz télben harcoló magyar katonákat! Ad-
ja tok minél több és minél jobb meleg ruhaneműt 

a honvédség téli ruhagyiiíiő a k c i ó j á r a ! 

Hegvalósul a „Cseresnyés" 
Németh László nagy vihart ara-

tott színjátéka, a »Cseresnyés*, 
amely egy uj kollektiv életformát 
kialakító farm kísérletéről szól, 
most ugy látszik, mégis megvaló-
sul az életben. A hódmezővásárhe-
lyi Tanyai Tanulók Otthona szep-
tembertől kezdve felveszi a •Cse-
resnyés* nevet és mindenben iga-
zodni kiván a színdarab merész 
követelményeihez. Németh László 
ugyanis >Cseresnyés< cimü drámá-
jának szerzői jogát a hódmezővá-
sárhelyi tehetséges tanyai diákok 
otthonának adományozta. Mint az 
Otthon értesítője irja: az elneve-
zést az intézmény jellegében is 
igyekszünk érvényre juttatni... 
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— A földművelésügyi minisztérium 
felhívása a földbirtok ügyben hozzá-
fprdulókhoz. Budapestről jelentik: A 
földművelésügyi minisztérium cimére 
küldendő minden földbirtokpolitikai 
tárgyú beadványon tüntessék fel, hogy 
>földbirtok-ügy» és ha annak elinté-
zésére a minisztérium központja ille-
tékes, ugy azt Budapest, Nádor-utca 
31. szám alá címezzék. Ha azonban a 
visszacsatolt Erdély, vagy Délvidék 
földbirtokpolitikai ügyeiről van szó, 
ugy minden ilyen beadványt közvetle-
nül az Erdélyi Földbirtokpolitikai fő-
osztálynak Kolozsvár, vagy a Délvi-
déki Földbirtokpolitikai Kirendelt-
ségnek Újvidékre küldjék meg. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása 

augusztus 24-én reggel 7 órakor 2 

cm, hőmérséklete 22 fok, * levegő 

hőmérséklete 16 fok Celzius. 

Ujabb tömeges gomba-

mérgezés Kispesten 

Budapest, augusztus 24. A' Kis-

pesti Béla-telepen, a Török-utca 38. 

számn ház lakói arra lettek figyel-

mesek, hogy görcsökben vonaglik a 

házban lakó Rotter-Család kutyája. 

Becsengettek Rotterék lakására, 

közben vizet próbáltak adni a ku-

tyának, de az állat már ki is mult. 

a Csengetésre viszont senki sem je-

lentkezett. Gvanut fogtak, a bázv 

mester rendőrért szaladt és felnyi-

tották a lakást. A szobákban meg-

döbbentő kép tárult, a belépők elé. 

A négyfogú Csalód és két albérlője 

eszméletlenül hörögve hevert a pad-

lón és a fekvőhelyeken. Kihívták 

hozzájuk a kispesti mentőket és a 

mentők' megállapították, hogy ujabb 

gombamérgezés történt. A Rókusba 

szállították a mérges gomba áldo-

zatait. Rotter Sándor 58 éves fénye-

zőt, Rotter Sándorné háztartásbeli, 

ifjú! Rotter Sándor 35 éves gyá-

ri munkást, Rotter Jenő 19 éves ta-

nulót és két albérlőjüket, Kormos 

András 29 éves gyárimunkást és fe 

leségét. A kispesti rendőrség min-

den intézkedést megtett, hogy a jö-

vőben elejét vegye hasonló tömeges 

gombamérgezéseknek. Hatóságilag 

megtiltják a várost környező er-

dőkben való gombaszedést. 

Leöntötte kénsavval 
a feleségét 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Családi tragédia játszódott la 
hétfőre virradó éjszaka a Bástya" 
ulca 4. számú házban. Itt élt férjé-
iül különvállan Némelh Istvánná 
Guezi Rozál 56 éves asszony. Va-
sárnap este várallanul betoppant a 
férje, rátámadt az asszonyra és üt-
legelni kezdte. Leteperte a földre, 
majd zsebéből kénsavas üveget rán-
tott elő és felesége arcát, fejét és 
nyakát leöntötte a maró folyadék-
kal. A szerencsétlen asszonyt rend-
kívül súlyos állapotban beszállítói-
ták a sebészeti klinikára. Némelh 
Istvánt házastárson elkövetett szán-
dékos emberölés bünleffének kísér-
lete cimén a rendőrség őrizetbe 
vette. 
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Kétmillió nj 2 pengős. Budapest-
ről jelentik: A pénzügyminiszter 148.800 
szám alatt rendeletet adott ki az egyes 
fémekből verhető pénzérmék mennyi-
ségének megáll api fásáról. A pénzügy-
miniszter a két- és egypengős érmék-
nek alumíniumból, 50, 20 és 10 filléres 
érméknek pedig acélból verése az 
cgves fémekből verhető pénzérmék 
mennyiségének megállapítása tárgyá-
ban kiadott rendelet felhatalmazása, 
alapján elrendelte, hogy a 260 millió 
pengő névértekben megállapított őssz-
mennyiségböl az eddigi rendeletek 
alapján már vert érméken felül 2 pen-
gős aluminiuniérmékből kétmillió da-
rabot 4 millió pengő névértékben, két-
filléres aoélérmékhől buszmillió da-
rabot 400.000 pengő névértékben kell 
verni. Azt, hogy a 260 millió pengő 
össznévértékből a még fennmaradó 
JŰJoáOOOO pengő névértékű mennyiség 
hfc-jpre milyen pénzérmék veressenek, 
ujt.'b rendelet fogja szabályozni. A 
rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba. 

Augusztus 22-ike után nem szol-
gáltatható ki befőzési cukor. Budapest-
ről jelentik: A közellátásügyi minisz-
ter a közelmúltban rendeletet adott ki, 
amelyben módosította a befőzési cu-
kor kiutalásáról kiadott korábbi ren-
delkezéseket. A módosjtás értelmé-
ben az igényjogosultak részére julius 
31-ig kiadott »befőzési cukor* jelzés-
sel ellátott ipari cukorvásárlási enge-
délyeket a cukorkereskedők augusztus 
17-ike és 22-ike között is beválthat-
ták. A cukorkiskereskedök üzleteikből, 
a cukornagykereskedők pedig raktá-
raikból augusztus 22-ike után befő-
zési cukrot nem szolgáltathatnak ki 
még abban az esetben sem, ha az ipari 
cukor után járó adótöbbletet a vásárló 
befizette. (MTI) 

_ Felvételi pályázat szöllő- és Kor-
gazdasági tanfolyamra. -Budapestről 
jelentik: A földmüvelésügyi miniszter 
a felsőbb szellő- és borgazdasági tan-
folyamra felvételi pályázatot hirde-
tett. A pályázati határidő augusztus 
30, Bővebb felvilágosítással szolgál a 
kertészeti akadémia igazgatósága Bu-
dapest, Nagyboldogasszony utja 45.-. 

Olvassa a 

O é l m a g y a r o r s z á g o f . 
hirdessen a 

Délmagvarországban! 
M M 


