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Külföldi közélelmezési 
intézkedések 1943 januárjában 

(STUD) A blokád és ellenblokád 
következtében a megszűkült vagy tel-
jesen hiányzó élelmiszerek pótlására 
minden országban rengeteg pólélelrai-
szert hoznak forgalomba. Igy Angliá-
ban is rengeteg többé-kevésbé — de 
inkább kevésbé használható pótélelmi-
szer került forgalomba. A pótélelmi-
szerek gyártását tulajdonképpen csak 
1941 novemberétől kezdve engedő-
lyezték. Ekkor 1250 pótéleimiszer en-
gedélyezését kérték. Az eisö vizsgá-
latok alapján azonban 385 cikk gyár-
tását nem engedték meg. A többi pót-
élelmiszer engedélyezésénél azok mi-
nősége szérint állapították meg azok 
maximális árát Érdekes* bogy az 
engedélyezett élelmicikkek közül 304 
egyáltalán H6TO került forgalomba va-
lószínűleg azért, mert azok minősége 
igen silány volt vagy azért, mert a 
valóságban nem is volt azokra szük-
ség. Ezek az engedélyek tehát érvé-
nyűket vesztették. Az év elején, mind-
össze 561 engedély volt érvénybe, de 
ngy számítják, hogy ezek számát is 
40Ó-ra fogják csökkenteni. 

Bonnafous francia földmivelésügyi 
államtitkár beszámolója szerint a 
tejtermékek beszolgáltatása a mult 
év folyamán 15 százalékkal emelke-
dett. A bnrgonyaszállitások meghalad-
ják a 15 mázsát. A cukorrellátás fel-
javítása szintén hamarosan lehetsé-
ges lesz. Remélhető, hogy a 18—21 
éves ifjak és a 3 évnél fiatalabb 
gyermekek fejadagját felemelhetik. 
Ezzel izemben a kenyérellátás terén 
különösen az uj termés betakarítása 
előtt, nehézségekre keli elkészülni. 

Az év első negyedeben a párisi la-
tosság legalább 8 kilogrnm burgo-
i> St fog kapni fejenként. Az eddigi 
szállítások ugyanis, igen biztatóak és 
remélhető, hogy a 8 kilogramon felüt 
is lehet burgonyát kiutalni. Ez a 
mennyiség igen nngv haladás az el-
múlt évvel szemben, mert a mult év 
első negyedél»en Párisban csak eev 
kilogrnm burgonyát lehetett fejenként 
kiosztani. 

Olaszországban 

Január 15-től kezdve tilos cukrász-
süteményeik készttése és árusítása. A 
jövőben. A jövőben csak egységes 
cukorkát szabad forgalomba hozni, 
meg mandulasüteményeket. Csak gyü-
mölcsfagylaltot cr.gcaélyeznek tejszin 
nélkül és úgynevezett autarkiás cso-
koládét. 

A cukorellátás terén Dániában mu-
tatkoznak nehézségek A dán cukor-
répa termelés 12 százalékkal volt ke-
vesebb, mint tavaly s ezenfelül Dá-
niát szerződés kötelezte, hogy Finnor-
szágnak, Norvégiának és Svédország-
nak jelenlős mennviségü cukrot szál-
lítson. Ennek következtében Dániában 
az ipart üzemek részére körülbelül 
feleannyi cukrot fognak kiutalni, mint 
tavaly. 

A csökkentések iparágak szerint 
különbözők. A pékek 15 százalékkal 
kevesebb enkrf kapnak, a vendég-
lők 33 százalékkal, a cskoládé- és 

H I R E K 

Háznál dolgozó 

munkásokat állandó munkára ma-
gas fizetéssel felveszünk. Honvéd 
tér 3. sz. és Somogyi telep IX. u. 
52. sz. alatt. 

cukorkagyárak 66 százalékkal keve-
sebb cukorral lesznek kénytelenek be-
érni. Az utóbbi csoport részére a kor-
látozás azért érzékeny, mert a cso-
koládé, mandula és dió alig kapható. 
Az ásványvíz gyárak cukorkontingen-
sét 35 százalékra rendukálták. Dá-
nia egyébként fejenként számítva 
Európa legnagyobb cukorfogyasztója 
volt. 

S A husadagolás terén nem történtek 
ujabb korlátozások, ami nagyrészt a 
nagyobb mennyiségű vágásokra ve-
vezethető vissza, mert a takarmány-
hiány elég érzékenyen mutatkozik 
egész Európában. 

A kenyérellátás 

terén lényegtelen • változás. Angliá-
ban még mindig nem szánta rá magát 
a kormány a kenyéradagolásra, de a 

(búzaliszt arányát csökkentették és a 
! buirgonyaliszt arányát növelték. Ja-
nuár 17-én megszigorították a pékek 
ellenőrzését. Megszabták az előállít-
ható kenyerek súlyát, a felhasználha-
tó liszt minőségét és maximálták az 
árakat. Emellett kötelezték a péke-
ket készleteik bejelentésére. Minden-
nek ellenére hangsúlyozzák, hogy a 
kenvéradagolást nem szándékoznak 
bevezetni, hanem a kormány figyel-
mezteti a közönséget, hogv nem haj-
landó türi a kenyérpazarlást. Bulgá-
riában radikális intézkedéssel leszál-
lították a kenvéradagot 500 gramról 
250 grnmra naponta. A kenyérjegyen 
van még egy külön szelvénv. amely 50 
gram kalácsra, vagy fehér lisztre 
szól. A kalács- és süteménykészitést 
nem tiltották be, mert ez érzékenyen 
érintené a* egész cukrászipart A tö-
rök buzaellátás ngylátszik javult, 
mert megengedték, hogy a 25 száza-

llékos gahonnbeszolgáttatás után sza-i 
j haddá vált búzából őrölt lisztből ma-
. karónil és száraz tésztát készithesse-
nek. A rendelet szerint ez a liszt még 
azokban a városokban is szabadon 

hozható forgalomba, ahol egyébként 
fogyasztási korlátozások vannak ér-, 
vényben. A fehér kalács iparszerii ké 4 
szitése viszont továbbra is tilos, két-, 

Jszersfiltet pedig csak a hadseregnek 
szabad készíteni. 

• A boradagot Franciaországban a! 
rossz termés következtében leszállí-
tották. A jegyre kapható borok kö-
rében 25 ujabb borfajtát vontak be. 
amelyek eddig szabadon voltak kap-

hatók. Az Egyesült-Államokban több 
államban elrendelték a szeszesitalok 

' adagolását. Amíg a szesz-jegyeket be-
vezetik, tilos a szeszesitalok árusí-
tása. 

A tejtermékek terén csak Angliá-
ban történt jelentős változás Ott az 
1912 júliusában »néhánv hétre* négv 
unciáról 8 unciára emelték fel a sajt 
adagot (t uncia = 31 gram.) Most ja-
nuárban. ugvlátszik elfogytak a fel-
halmozott készletek és ezért a sajt-
adagot előbb 6. majd 4 unciára csök-
kentették hetenként. 

Ugyancsak erősen csökkentették 
; Angliában a tojás fogyasztását Ja-
|nuárban a fogyasztók csak egy friss 
tojást kapnak Az egész évre 20 to-
jást szándékoznak kiosztani fejen-
ként, mig a tavalyi mennviség 40 to-, 
jás volt Betegek, gyermekek és öre-
gek havonta 12 tojást kaphatnak Az 
amerikai szárított tojásadagot vi 
szont felemelték. 

A zsiradékellátás terén Európában 
nem történt változás Kanadában a 
vajadagot fél fontról epvhnrmnd tori-
ra csökkentették Chilében teryb©, 
vették a vai adagolását 

Szegedi u tmu ta tó 
A Somogyi - könyvtárban éa az 

egyetemi könyvtárban vasárnap éa 
ünnepnap kivételével könyvtárétól-
gálát 

A váro«i muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Franki 
József Szent György-tér 6, Frankó 
Andor Dugonics-tér 1, Surjányi Jó-
zsef Kossuth Lajos-sugárat 31, Sel-
meczi Béla Somogyi-telep IX. u. 489. 

Városi Szinház: S a i v á r v á n y -
hid . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
ó p i u m k e r t n a ö , Korzó Mozi: 
Az é j s z a k a l á n y a , Széchenyi 
Mozi: 5 m i l l i ó k « r e i egy örö-
kös t . 
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BLSÖTÉTITÉS KEZDETE ESTE 
8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOK, 
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— A Dugonics-Társaság koszo-
rúja Juhász Gyula nagyváradi em-
léktábláján. Helyszíni riportban 
számolt be a Délmagyarország ar-
ról a nagyváradi ünnepségről, ame-
lyet az ötvenéves Szigligeti-Tár-
saság rendezett vasárnap. Az ün-
nepség egyik kiemelkedő pontja 
Juhász Gyula nagyváradi emlék-
táblájának leleplezése volt, amelyre 
Szeged irodalmi egyesületei is elvit-
ték virágaikat. A Dugonics-Társa-
ság kiküldöttei: dr. Beretzk Péler 
és dr Madácsy László a nehézkes 
utazási viszonyok miatt kissé elkés-
tek az emléktábla leleplezési ün-
nepségéről, de azért elhelyezték a 
társaság koszorúját Juhász Gyula 
nagyváradi emléktábláján a pre-
montrei főgimnáziumban. A Du-
gonics-Társaság koszorújának fel-
irata a következő volt: »Juhász 
Gyula emlékének — a Dugonics-
Társaság*. 

—. Tasnády Nagy András és Lin-
komies finn elnök táviratváltása. Bu-
dapestről jelentik: Tasnády Nagy An-
drás, az országgyűlés elnöke távira-
tot intézett Linkomies Edvin finn mi-
niszterelnökhöz kormányalakítása al-
kalmából. Linkomies Edvin ugyan-
csak táviratban válaszolt 

— Megemlékezés a fogadalmi tem-
plomban az árvíz évfordulójáról. Pén-
tekre virradó éjszaka lesz hatvannégy 
éve, hogy az árviz Szegedet romba-
döntötte. A szomorú emlékű esemény 
évfordulója alkalmából pénteken, már-
cius 12-én délelőtt 10 órakor ünnepé-
lyes szentmise lesz a fogadalmi tem-
plomban. 

— Nagy Vilmos honvédelmi minisz-
ter beszéde a Horthy István-emlék-
esten Budapestről jelentik: Kiváló 
magyar művészek közreműködésével 
rendezi meg március 11-én a Darányi 
Kálmán Diákház bizottsága Horthy 
István emlékestjét, amelyen az ünnepi 
emlékbeszédet vitéz nagybaezoni Nagy 
Vilmos vezérezredes, honvédelmi mi-
niszter mondja. A rádió a Horthy Ist-
ván emlékestet teljes egészében közve-
títeni fogja és ezért Budapest I. ere-
detileg kiadott csütörtöki, március 
11-i műsora a kővetkezőképpen válto-
zik: 18.30: hirek, 18.40: Horthy István 
emlékest, rendezi a Darányi Kálmán 
Diákház bizottsága, közvetítés a Ma-
gyar Művelődés Házából. 

— Argentína gabonaállománya, 
Buenos-Airenből jelentik: Argentína 
gabonaállománya, mint hivatalosan je-
lentik. március 6 án kereken 7.800 000 
tonna buza éa •l.őOtoOUü tonna kukori. 
ca volt (MTI) 

Ma kezdődik a nagyböjti elü-
ail&s&orozat. A Katolikus Nővédd 

' Egyesület nagyböjti előadássorozata 
ma, Hamvazószerdán kezdődik. As 
előadást 6 órai kezdeltcl az egyesület 

1 Korona-utca 18. szám alatti székhá-
zában dr. Marcell Mihály egyetemi ta-
nár, a budapesti központi papnevelő 

I intézet rektora tartja, aki már tegnap 
t este Szegedre érkezett. Az előadás as 
' Actio Catholica ezidei célkitűzésének 
megfelelően a Családraentés — nem-

' zetmentés cimü tárgykörből veszi té-
máját »Korunk eszmeáramlatai és * 
házasság* cimmel. Az előadásra az 
egyesület tagjait és a katolikus nőtár-
sadalmat minél nagyobb számban szí-
vesen várja az elnökség. 

J — üzenet Oroszországból. A 112/04 

számú tábori postáról Nagy András 

bonvéd a Délmagyarország utján kül-

di üdvözletét ösz-utca 22. szám alatl 

lakó feleségének Azt Írja. hogy aki 

(még ma is el volna ragadtatva a szov-

> jietparadicsomtól, az menjen ki srneg-

' győződhet róla, hogy valójában hogy 

is néz ki ez a >paradicsom«. 

Erdőmérnököket keresnek a ka-
tonasághoz. Budapestről jelentik: A 
bonvédelmi minisztérium 5. osztálya a 
m. kir. honvéd mérnökök erdészeti 
szakmába próbaszolgálatra való fel-
vételre okleveles erdőmérnökök részére 
pályázatot hirdet. Részletes pályazati 
feltételek a honvédségi közlöny 13., 
valamint a Budapesti Közlöny 67. szá-
mában jelentek meg. 

Halálozás, özv. Zsiday Imrén* 
március 8-án 72 éves korában elhunyt. 
Temetése ma, szerdán délután 4 óra-
kor lesz a belvársi római katolikus 
temető kupolacsarnokábol. Az el-
hunytban vitéz Zsiday Imre minisz-
teri osztálytanácsos az édesanyját 
gyászolja. 

— Szegeden is megalakítják az 
egyesületek együttműködését célzó 
munkaközösséget. Az egyesületek 
munkájának egy keretbe való foglalá-
sa az egyetemes köz érdeke, hogy a 
különböző működési körök erőit kö-
zös nevezőre hozva, céltudatosan a 
közjót tartva szem előtt, a szociális 
gondolatot a leggyakorlatiasabban ér-

I vényre juttassa. Ennek a felfogásnak 
szellemében megindult az egész or-
szágban az egyesületi munkáknak az 
átszervezése, olyan értelemben, hogy 
saját autonómiájuknak épségben ta.r-

j tásával az egyetemes köz érdekét 
együttesen fogják az egyesületek szol-
gálni Lukács Sarolta, a Magyar Vö-
röskereszt országos alelnöke és Szo-
ciális Szakosztályának elnöke ország-
szerte elismert szaktekintélyével és 
szociális tudásával áll a szervezésnek 
éién és az ő elgondolása alapján már 
több városban az uj munkaterv sze-
rint folynak a munkák. Szegeden már-
cius 14-én délelőtt 11 órakor gyűlnek 
össze a nő- és férfiegyesületek, vala-
mint a szociális munkával foglalkozó 
közületek képviselői a városháza 
dísztermében, hogy közös értekezle-
ten megbeszéljék a jövő munkaprog-
ramját. Az összejövetelen Lukács 
Sarolta fogja előadásával ismertetni 
a közérdekű együttműködés szellemét 
és módját. A nagyhorderejű összefo-
gás a ma életkövetelésébe illeszked-
ve a szociális eszmék gyakorlati meg-
valósítását a nemzet javára fogja 
szolgálni. A megbeszélésen indítvá-
nyokat is tárgyalnak, ba azokat elő-
zetesen írásban a Vöröskereszt iro-
dába, Korona-utca 18 sz. az indítvá-
nyozó benyújtja. A megbeszélésre az 

|egvesületeket és a szociális közülete-
ket dr. Csikós Nagy Józsefné, a szegedi 
hadtest önkéntes főápolónője és dr. 
Baló József egyetemi tanár, a Vörös-
kereszt hadtesl főmegbizott helyettes, 
a Bajtársi Szolgálat vezetője hívták 

ióssze. 


