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és helytállást követel tőlünk a mai 
önvédelmi harc, mint 1818-ban, El 

kell tehát vetnünk minden olyan 

társadalmi és közéleti tendenciát, 

amely a ma életkérdgT jelentő egy-

ség kialakulását gátolja és szociális 

ellentéteket okozhat. Tartózkodásra 
és óvatosságra van szükség az egy-

oldalii politikai kultusszal szemben 
az igazi értéhek javára, A politikai 

programok' másodrendű fontossá-
gúak amellett a kérdés mellett, kik 

azok, akik a programot hirdetik? 

önmagunkban bízva, a magunk erejé-

től várjuk sorskérdéseink megoldá-

sát, mert senki sem végzi el helyet-

tünk' az országépitést, a nemzeterő-

sitóst és a népgyaj-ajLitis történel-

mi munkáját. * 

Áz óvóhelyek biztonságot nyújtanak 
a bombatámadósok e!I©n 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól.) A légitámadások különböző pro-
blémákat vetnek fel a lakosság kö-
rében. A legelső természetes emberi 
gondolat a személyes biztonság meg-
védésének kérdése, A védekezésnek 
legelemibb módja, ha a szakemberek 
és a hatóságok által hosszú tapaszta-
latok alapján előirt utasításokat be-
tartjuk. Vagyis: első kötelességünk 
magunkkal, családunkkal s a társa-
dalmi és nemzeti közösséggel szem-
ben, hogy légiriadó esetén azonnal 
sietünk a kijelölt óvóhelyre és ott 
nyugodtan, türelmesen várjuk be a 
támadás elmultát. 

A védekezés mód'a 
A bombák hatása szempontjából 

a védekezés módja ahhoz igazodik, 
milyen támadásról van szó. A repü-
lőbombáknak három fajtáját külön-
1-özjeijük meg: robbanó-, gyújtó- és 
"ázbornbákat. Az utóbbiakat eddig a 

háború folyamán sehol sem használ-
ták. A gyújtóbombák is igen vesze-
delmesek lehetnek, de mégsem jelen-
terok olyan követlen veszélyt, mint a 
robbanó bombák. Legelső sorban te-
hát a robbanó bombák elleni védeke-
zésre kell felkészülnünk. 

Fe dsstlnfes házak légvédelme 
Kisebb bérházaknál és családi há-

zaknál természetesen másképpen ala-
kul a légvédelmi helyzet Földszintes, 
vagy egyemeletes hajlékok védelmé-
nél először is elesik a magas ház ösz-
szedölcsének veszélye. 

Családiház-rendszernél különben a 
bombaszilánkok elleni védekezés a 
tegiontosabb. A háborús országokban 
már rendszeressé vált, hogy a lakók 
lővészárokszerü mélyedést ásnak a 
ház kertjében. Ez minél mélyebb, an-
nál nagyobb védelmet nyújt. A mély-
reásott. földalatti családi óvóhelynél 
mindenképpen ügyelni kell arra, bogy 
a mélyedésnek több kijárata legyen: 
ha valamelyik nyilast bombarohbanás 
eltorlaszolná, ki lehessen menekülni a 
másik kijáraton. A mélybeásott lö-
vészárok-óvóhelyek oldalfalait meg 
kell támasztani, nehogy a közelben 
robbanó bombák által okozott föld-
rengés, rázkódtatás a falakat be-
rföntse. Szilánkok. repeszdarabok 
romboló hatását csökkenti, vagy tel-
jesen meg is akadályozza az egyszerű 
homokzsákrakás, amit a mélyedés 
nyilasánál lehet elhelyezni, persze 
olyanformán, hogy az ne torlaszolja 
el a kijáratot. A, szilánkok ellpn biz-
tos védelmet nyújt a következő erő-
sítés: 1—1.5 centiméter acéllemez, 

2—25 centiméter vaslemez, 25 centi-
méter szélességű kavics- vagy salak-
rakás, 40 centiméter mészhabarcsos 

özv. Stunipi Józsefné fáj. 
E3s dalommal tudatom, hogy sze-

retett férjem 

StursspS Jázseí 
ílhunyt. Temetése folyó hó 
9-én d. u. fél 4 órakor lesz 
a Dugonics-temető ravatalo 
zójából. A gyászmisét folyó 
hó 10-én reggel 8 órakor a 
í'og^dgimi templomban mu-
t itjuk be. 

téglafal, 50 centiméter homok, 30 cen-
timéter keményfa, 75 centiméter dön-
gölt földfal. 

Legfőbb szabály : 
siessünk az óvóhelyre 

Azokban az országokban, ahol 
inár évek óta tartanak a légitámadá-
sok, a családi légvédelemnél nagy 
gondot fordítanak még arra is, hogy a 
házak környékét, az udvart, a kertet 
fákkal, bokrokkal ültessék tele. A fák, 
a bokrok ágai, lombjai még hozzájá 
rulnak a bomba hatásának csökken-
téséhez és akadályozzák a szilánkok, 
repeszek szétszóródását. Vízmeden-
cék, udvari, kerti tavak felfogják 
vagy legalább is mérséklik a bomba 
erejét. Vizet különben is fontos ké-
szen tartani, mert az a gyujtóbom 
bák és lemezek álfa] okozható tüz ol-
tásánál is felhasználható. A homok is 
igen jó tűzoltó szer, azért azt is ta-
nácsos minél nagyobb mennyiségben 
kéznél tartani. 

Mindent egybevéve: a bomKaszilán-
kok, repeszek és épületdarabok elleni 
védekezésre kell mindenképpen felké-
szülnünk. mert eddig is ezek okozták 
a baleseteket. "A védekezéssel kapcso-
latban felmerülő problémának, elmél-
kedésnek tehát mindig csak az lehe. 
a vége: ha megszólalnak a riasztöszi-
rénák, azonnal' siessünk az óvóhelyre 

Az Uj Magjar Hajnal 
templomának bokréta-

unne 
(A Bélmagyarország munkatársától) 

A Tisza Lajos-körut és a Honvéd-tér 
sarkán tavaly ősszel kezdték építeni a 
szegedi reformátusság uj templomát s 
ime, alig egy esztendő alatt rengeteg 
nehézség ellenére, az akadályt és fá-
radtságot nem ismerő egyházi veze-
tők jóvoltából, de talán elsősorban a 
hivek áldozatkészségéből ma már 
majdnem teljesen tető alatt van a 
pompás építmény, amelynek lassan ki-
bontakozott körvonalai sejtetni enge-
dik, hogy az Uj Magyar Hajnal Tem-
ploma nemcsak a városrész, hanem 
egész Szeged egyik legszebb épülete 
lesz és sötét vöröstéglás falával ne-
mesen iyelő vonalaival stílusosan be-
leilleszkedik a közeli Klebelsherg-tér 
környezetébe. 

Az uj épület bokrétaünnepélyét ked-
den délben tartották meg felemelő, 
bensőséges ünnepség keretében. Az 
ünnepségen megjelent a város közön-
sége és hatósága nevében dr. P á l f y 
József polgármester, aki egyszersmind 
dr. T u k a t s Sándor főispánt is kép-
viselte. Ott láttuk az ünneplő gyüleke-
zetben dr. S z é l i Gyula felsőházi ta-
got, a református egyház főgondno-
kot, dr. S z i l á g y i Ferenc MAV-üz-
letigazgatót, dr. R ó t h Dezső városi 
tanácsnokot, D é k á n y Sándor szám-
vevőségi főtanácsost, a városi mérnö-
ki hivatal képviseletében K ö v é r Ti-
bor és B r e i n o v i c s Vilmos műsza-
ki tanácsosokat, ott volt B o r s o s 
József műszaki főtanácsos, a tem-
plom tervezője, a református egyház 
presbitériuma teljes számban, a hívek 
népes csapata és számos érdeklődő. 

A vendégeknek B a k ó László lel-
kész és B o r s o s József mutatták 
meg az épületet, majd a 'Tebenned biz 
tunk eleitől fogva.. .* eléneklésével 
megkezdődött az ünnepség, amelynek 
során az újonnan emelt falak teteje 
ről. a zöld ággal és nemzetiszínű lo-
bogóval díszített tetőszerkezetről Vö-
r ö s János ácsmester pohárral a ke-
zében verses felköszöntőt mondott 
elsőnek említve H o r t h y Miklós, Ma-

Budapest, október 7. A budapesti 

egyetemi és főiskolai ifjúság ezidén 

is hagyományos keretek között ülte 

meg az október 6-iki nemzeti gyász-

napot. Délelőtt 11 órakor a pesti 

Vigadóban emlékünnepélyt ren-

deztek", amelyen Kállay Miklós mi-

niszterelnök szózatot intézett a ma-

gyar ifjúsághoz. A miniszterelnök 

beszédében arról szólt, hogy egy 

nemzetet, ujjatercifteni csak a fia-

talságon keresztül, lehet, de erre a 

feladatra, erre a kötelességre nevel-

ni kell az ifjúságot. 1867 feltáma-

dás volt, mégis kongó maradt, mert 

elmulasztották a fiatalságot nevel-

ni. 1918-ban is összeomlott a nemzet, 

de a trianoni időnek vezetői és 

mindennapi munkásai titání mun-

kával. rengeteg verejtékkel, köny-

nyel és szenvedéssel megint orszá-

got építettek? a csonka országból 

elvezettel? a föltámadás, az orszác-

gyarapodás nagy útjára. Az ifjúság 

nevelését újra elmrila°ztptták. azon-

ban minden mulasztást pótolni le-

het 'és kell hittel, erővel lankadat-

lan nemzeti akarással El tud kép-

zelni — mondotta a miniszí • 'nök 

— forradalmi lelkületű ifjúságot, e! 

tudja képzelni őket a barrikádókon 

is. dp pm'inoUtikábm. a pártok elő-

szobájában élő fiat aj: úgót mm 

i'etn$ látni. Egy inzoiism.iovwdul-

szézafa 
ifjúsághoz 

mi lelkület ma is át kell, hogy has-

sa a fiatalságot, majd felszólította 

a fiatalságot, ne tűrjék el, hogy 

pletykák, destruktív álhírek és 

sértő megjegyzések terjedjenek sza-

naszéjjel. Minden szennyhír, min-

den destruktív hi Tesztelés nemcsak 

idebent mételyez, de megmételyezi 

a frontkatona lelket is, akinek pedig 

egész lelkére van szüksége, Hogy 

odakint értünk küzdeni tudjon. Itt-

hon a hirtelen vagyonszerzésnek, a 

gyarapodásnak láza vett erőt a kö-

zönség egy részén. Kijelentette, 

hogy ueui antikapitalista, hanem 

antiprofi ti sta felfogást hirdet és azt 

akarja, hogy mindenki elnyerje az 

elvégzett munka megérdemelt gyü-

mölcsét. De ha az ország szegénye-

dik és egyesek gazdagodnak, ez nem 

az ország érdeke, sőt még azoké a<z 

egyesoké sem, mert ezeknek a va-

gyonokon!.- nem nagy jövőt jósol. 

Az ifjúság kötelessége az, hogy 

világnézeti harcok mesgy'éjén vagy 

egymást surólá tételek n h a alva, 

és filozofálva Mást foglaljon, a* 

•'fiúságnak, mindenhez a lelket, a 

bátorságot, a magyar jövendő fel-

csendülő hangját kéU megadnia 

Á miniszterelnök beszédét több-

rgaMf Afa & m s tetszésuvilyá i 

nitás. 

Csak akkor lesz szép a lakása, ba 
bútorát nálunk vásárolja 

'ASZmOSnESTCIKEK 

Szandrényi Oáza és Társa 
Szeged, Dugonics-tér II. 
Telefonszám : 19-82. 

gyarország kormányzója nevét. Sorra 
köszöntötte ezután mindazokat, akik 1 

Wp lom építését lehetővé tették, vagl 
a munkához bármivel hozzájárultak! 
Bakó Lászlót, Szeged város hatósá-
gát és polgármesterét, Széli Gyula m 
gondnokot, Szilágyi Ferenc üzletigat 
gatót, Borsos József építészmérnök^ 

Ottovay István építészt, a templom 
építési vállalkozóját, Nagy Sándor 
gondnokot, az építésben résztveti 
munkásokat. Az ünnepség a Himnusf 
eléneklésével fejeződött be. 

Ezután a református egyház a tem-
plom friss falai között felszolgált s«g 
rény, de ízletes >egytálételes« ebédé' 
látta vendégül az építkezés munkásai') 
valamint az ünnepségen megjelentekéi 
Az ebéden a főispánt és a polgármes-
tert dr. R ő t h Dezső tanácsnok kép-
viselte. Ebéd előtt B a k ó László lel 
kész mondott beszédet. Elmondotta1 

akadt valaki, aki azt kérdezte, hogy ' 
mai időkben miért nem inkátó kór 
házat, vagy szeretetházat épit a refor 
mátus egyház templom helyett? ' 
templom teremtette lélek adja meg * 
indítékokat a kórház és a szeretedig 
valamint más szociális, emberbarát 
intézmények létesítéséhez — adta niei 
a kérdésre a feleletet Bakó László 
Majd arra mutatott rá, hogy a hódin* 
zővásárhelyi születésű, debreceni ilE 
tőségü, kemény nyakú kálvinista ma-
gyar Borsos József álmodta meg J 
templom terveit s azokat a szege® 
katolikus magyar Ottovay István m« 
építész kivitelezi. Ebben a lényben 1 

református és katolikus magyarsál 
összefogásának szimbólumát látja. 

A lelkes éljenzéssel fogadott széf 
beszéd után Ottovay István szólalt fe 
és Bakó Lászlónak a teinplomépitfjl 
körül végzett heroikus munkáját mél-
tatta. 

Az ebéd végeztével a reformátB' 
egyházi hivatal népszerű B á n Rózir 
kája kiosztotta a munkások között a 
egyház által részükre juttatott épitftf 
jutalmakai Ezzel a bokrétaünnepsfJ 
befejeződött. 

A református templom épitkezesö' 
következő napokban tovább folyik J 
még a tél beállta előtt teljesen tej" 
alá akarják hozni az épületet. Ami® 
hallottuk, az eredeti terveken lénm 
gesen változtattak, mert a rövides* 
megkezdődő tetőfedő munkálatok n ^ 
közönséges cseréppel történnek, han«jj 
szines, zománcozott cseréppel. A 
és sárga szinü zománccserepek na® 
ban emelik majd a templom szépség® 

Kállay miniszterelnök 

megkoszorúzta 

Gömbös Gyula sírját 

Budapest, október 7. Gömbös ü 

la halálának évfordulója alkab 

val a Kerepesi-temetőben kegy^T 

tes ünnepség vo l t A sirn'ál a k" 

mány több tagja, államtitkári* 

képviselők jelentek meg és a Go 

bös-család képviseletében 

kilemérné sz. Gömbös Dóra és b_ 

Jpgh Elemé*. Kállay Miklós 

terelnök a kormány nevében heW 

zelt el koszorút a siron, a Gotn ' 

Gyula Társaság koszorúját K a ' f 

csay László igazság ügy miniszteri 

MÉP koszorúját vitéz Lukács p L
(j 

és Kölcsey István Helyezték v 

majd a különböző küldöttségek 

le koszorúikat ^ g s e ^ 

tc-as ü̂macuarorszati laiatoRf 


