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A közfogyasztás céljaira julius 20-ig 
tt vágómarha igénybevételének szabá 
lyozása ügyében megjelent renrlelcl 
alapján 577 vágómarhát veitek teénv 
be a tfirvényhnlónáa területén. 

Megemlíti a jelenlés, hogy a pol-
gármester elrendelte, hogy a kalá-
szosok learatása ntnn visszamaradó 
tarlót minden gazda kötetes az aratást 
ki-vető 8 napon beliil alászántnnt 

A mezőgazdaságban a munkafcgve-
lem biztosítása érdekéhen A belügy 
miniszter utasította a törvényhatósá-
gok első tisztviselőit, minden rendel 
kevésre átló eszközzel hasának oda, 
hogy a mezőgazdasági munkák *»-
vajtajanul és eredményesen fnlrfafias-
sanak. Megállapítható, hogy ugy az 
nrntásí. mtnt a rséplési munkálatok 
mindenütt simán és Idejében, fennaka-
dás nélkül elvégezhetők voltak. 

Végül dé G e r g e l y József mutat-
ta be a közigazgatási bizottságnak az 
áMategészségügvi felügyelőség Jelenté-
sét a nyári hónapok állategészségügyi 
viszonyairól s a város állntforgatmá-
ról. majd a sertéspésti* elleni t t t rum 
ellátás ügyét ismertette. 

A jrlentések letárgvatása nlán az 
eTnőhlő főjsnán zárt ülést renden »: 

m m c m o í r t lépteinek eietbe 
o dohányárait felvásárlása ellen 

Matolcsy Mátyás 
és három társa levele 

Kállay miniszterelnökhöz 
A MISI* ludomásvctte Matolcsyék 

belépését 

Budapest, augusztus 16. Jelentet-
tük, hogy M a t o l c s y Mátyás nyilas 
képviselő és három társa otthagyta 
a végső felbomlás állapotában levő 
nyilaspártot és belépett a M ÉP-be. 
Dr. M a t o l c s y Mátyás, T ó t h Já-
nos, P a c z o l a y György és M a t o l -
c s y Tamás ezzel kapcsolatban a kö-
vetkező levelet intézték K á l l a v Mik-
lós miniszterelnökhöz.: 

• Kegyelmes Urunk 1 Meggyőződé-
sünk, hogy Excellenciád minden csele-
kedetét Magyarország \ felvirágozta-
tásának gondolata hatja át é8 bízunk 
abban, hogy a világküzdelem folyton 
sulvosbodó napjaiban Nagyméltósá-
god megtalálja azt a helyes utat, nme-
lyen az egész magyarságnak járnia 
kell, hogy ezeréves történelmi pozí-
ciónkat elfoglalhassuk és megőrizhes-
sük a jövendőben is. 

A most folyó háború vtharahan a 
nemzet fennmaradása forog kockán. 
Fennmaradásunk biztosítását meggyő-
ződésünk szerint csak ugy tudjuk szol-
gálni. ha minden tiszta szándékú, be-
csületes, épitő magyar erő összefog 

Abban a reményben, hogy elható 
rozásunkka! hozzájárulunk a nemzet 
egységének megteremtéséhez., szierénv 
erőnket tisztelettel felajánljuk a 
nagv cél érdekében és az. Excellenciád 
vezetése alatt ál ló Mngvar Élet Párt-
jába felvételünket kérjük. 

Isten áldását kérve Nagyméltósá-
god sZemélvérC és magyarságunk ér-
dekében végzett munkájára, vagyunk 
megkülönböztetett tisztelettel készsé 
ges hívei: dr. M n t o l c s v Mátyás. 
T ó t h János. P n e z o l a y Györgv 
dr. M n t o l e s v Tamás.* 

Mntolcsv Málvás és képvlselötár' 
sálnak levelére L u k á c s Béla mi-
niszter. a Mngvar raet Pártia orszá-
gos elnöke válaszolt Lukács Béla te 
veiében értesfte'le Matolcsy Mátvást 
és képviselőtársait, hogv Kállay MH?-
lós miniszterelnök, mint a párt vezé-
re. ö pedig mint a párt országos el-
nöke. a pártba való belépésüket tudo-
másul vették". 

FERENCJQZSEF 
KESERŰVÍZ 

UH-V ÍY*."SYRJ-/ T^ÍTF&K^SÁÉ $ 

Budapest, augusztus 16. Az ol-

csöbb dohány- és cigarettafajták 
iránt mutatkozó nagy érdeklődés 
réha áruhiányt idéz elő egyes árú-
dákban. 

Az átmenetileg Vnutatkazó hiány-
nyal, illetőleg a cigaretták adago-
lásával kapcsolatban ujabban el-
terjedt az a hír. hogy dohány- és 
cigaretta jegyet ingnak bevezetni. 
Illetékes helyen ezzel kapcsolatban 
a következőket mondották: 

— Dohányjegy nem lesz, ezért 
mérsékeltük inkább az egy személy 
• észére egy vásírlás alkalmával ki-
szolgáltatható mennyiséget. Ezt a 

korlátozást azontan sokan nem 

akarják megérteni, bár a közönség 
érdekeit szolgáLa A rosszindulatú 

' szóbeszédnek hehtadva, pánikszerű-
en vásárolni kezdik a trafikárut. 
Ezzel a tudatalatti vásárlási láz-
zal szemben áll a számító, tudatos 
felvásárlás, ami azonban már ve-
szélyes, mert a orhányneüekkel va-
ló üzérkedéshez vezeihet. Ez ellen 
*. vásárlás ellen nemsokára hatha-
tós intézkedéséért fogunk életbelép-
téim, amiről azonban az ügy si-
kere érdekében még nenrt lehel rész-
leteket közölni 

Tixezer szegedi ipari munkás 
ujrendszerii tüdővizsgálata 

Szegeden alkalmazzák először a „fulósxalagos" 
Röntgen-átvilágítást 

jét, a Dftgvtegálandókról kartoté-
kokat fektet fél és gondoskodik róla. 
hogy ezekre a kartotéklapokra min-
den megvizsgálandónak a pontos 
személyi adatait előre féljegyezzék, 
ugy, hogy a vizsgálat alkalmáal er-
re már nem kell időt pazarolni, 
hanem pillanatok alatt, a szószoros 
értelmében futószalagon eszközlik 
a felvételeket. , 

A hétfőn kezdődő vizsgálatok 
szakmai beosztásáról a tiszti főor-
vosi hivatal a sajtó utján fogja tá-
jékoztatni a közönséget. Az eddigi 
Összeírás alapján több mint ló.OOCf 
munkás kerül megvizsgálásra Sze-
geden. 

Olcsón és jól " ka r mosatni? 

Jö j j ön a 

K r i s t á l y 
gőzmosodába 

ltocskay-ntcs 6. 81® 

(A Délinagyarország munkatár-
sától) Nagyjelentőségű szociális és 
népegészségügyi probléma megvita-
ta*ára ültek össze hétfőn délután a 
szegedi gyárak és ipaitelepek veze-
tői. Dr. K a n y ó Béla egyetemi ta-
nár. az Egészségvédelmi Szövetség 
elnökének felkérésére a kereskedel-
m: és iparkamara vezetősége vállal-
ta hogy segítségére lesz a tömeges 
tiidővizsgálutok uj módjának beve-
zetésében a szövetségnek. A nagy-
szómban megjelent meghívottak 
előtt dr. G s e r z y Mihály kamarai 
titkár ismertette azt a nagyszabá-
sú tervet, amelyet az Országos Tár-
sadalombiztosító Intézet az Orszá-
gos Közegészségügyi Egyesület 
iparegészségügyi bizottságával 
együttesen óhajt valóra váltani. 
Az egész országban Szegeden fog iák 
n'kulmazni először a tömeges tiidő-
v-zsgálatnak azt a legmodernebb 
módját, amely jelentékeny idő-, 
'péi z-. anyag- és niunkameglakari-
lÓEsal úgyszólván .futószalagon* 
vétzi el a munkások tüdejének 
Bőntgn-átvilágitását. 

Az 1940. évi VI. törvénycikk elő-
írja az ipari üzemekben foglalkoz-
tatott munkavállalóknak időszakon-
kénti gümőkórvizsgálatát. Eddig 
ezek a vizsgálatok igen körülménye-
sek és költségesek voltak, mert min-
Ipn egyes vizsgálati alanyról kü-
lön lemezfelvétel készült. Most egy 
szellemes uj szerkezet segítségével 
a felvételeket speciális érzékenységit 
lifmszalngra veszik fel. egy kocka-
felvétel rövid másodpercek alatt ké-
szül el és ez a módszer kiválóan 
a'.kalmns arra. hogy tömeges át-
v!«palásokat eszközöljenek vele. El-
sősorban az élelmiszeriparban al-
kalmazottak átvizsgálását irja elő a 
törvény és ezeket az ellenőrző át-
világításokat Időszakonként (fél-
évenként) ismélelni kell. hogy az 
el'mőrzéssel megakadályozzák a 
fertőzési veszélyt. 

Dr. K a n y ó Béla professzor rész-
letesen ismertette a megjelentek 
eléli az uj eljárás lényegét és je-
lentőségét. majd bejelentette, hogy 

I augusztus 22-án, vasárnap este Sze-
igédre érk'czik dr. Petrányi GVőíőy 
ja szegedi egyetem magántanári, az 
lOTI egészségvédelmi fÓosztálvának 

vezetője és megfelelően képzett 
szakszemélyzettel hétfőn megkezdi 
n szegedi ipari munkásság tömeges 
lU'i'tgen ernyőképvizsgálatát. 

Vitéz dr. Tóth Béla tiszti főorvos 
indítványt terjesztett elő a vizsgá-
latok .menetrendjének* összeállítá-
sát a. Kellő beszervezés és előkészí-
tés esetén ugyanis óránként két-
százötven átvilágítást lehet eszkö-
zölni a vizsgálatra rendelteknek te-
hál nem kell a várakozással és a 
Vizsgálattal félnapjukat eltölteni. A 
tciv az, hogv amennyire csak le-
hetséges közelébe mennek a mun-
kártömegcktiek. Igy többek hozzá-
szólása után elhatározták, hogy az 
el«A vizsgálatokat jövő hétfőn az 
alsóvárosi leventeotthonban kezdik 
tneg, ahol az uj, Siemens-rendszerű 
Bőnlgen-ernyőképfelvpvő és álvilá-
giió berendezés már üzemben is van 
es vele eddig minlegv tizenkétezer 
átvilágítást eszközöltek. 

Az értekezlet kebelében öttagú re-
pűlőbizattság alakult, amely kedd-
től kezdve a gyárakban és nagyobb1 

ipari üzemekben helyszíni vizsgá-j 
lat alapján fogja megállapítani.: 
hogy az áram feszültsége és az] 
egyéb villamossági berendezkedése! 
alkalmas-e arra. hogy a helyszínen 
végezzék el az átvizsgálásokat. 
Ahol ez nem lehetséges, ott a leg-
közelebbi alkalmas helyiségben ál-
lítják fel a hordozható készüléket. 

Dr. Kanyó Béla professzor hang-J 
si lvozta. hogy élelmiszeriparban j 
fcpjalkózlntottak. akik közé a pap-! 
rikamolnárokat és a paprikahasitó-
ket Is sorozzák, a jövőben csak ugv 
nyerhetnek alkalmazást, ha előző-
leg keresztülestek a törvény által, 
előirt tüdővizsgálaton. A gyárak és, 
ipari üzemek munkásainak átvilá-j 
gitása is elsőrendű népegészsógügvi i 
éidek. ezérl az iparvállalati vezetők 
Cgvcrtelmüleg hozzájárultak ahhoz, 
hegy azt az időt, amit munkásaik 
Röntgenvizsgálata Igényel, beszá-
mítják a munkaidőbe, igy tehát az 
akalmazoltakat a vizsgálaton való 
megjelenéssel semmiféle anyagi ká-
rosodás nem éri. 

Az öttagú repülőbizottság márj 
kt-döO reggel fél 9-kor megkezdj a 
szervezés előkészítésének munkáját* 
megállapítjá, t vizsgálatok torrend-

MAGYAR 
NYILVÁNOSSÁG 

A NÉPSZAVA vasarna.pl szama Ujai 

Közlésem tárgytalan — jelend kl 

Imrédy Béla, a Magyar Megujulás 

Pártjának vezére. ludniÜlut az a 

közlése, amelyet származósavai kap-

csolatban annakidején, annkdr le-

mondott miniszteri tisztjéről. Par-

don, tévedtem — mondja Imrédy —, 

nincsenek zsidó őseim és mind a 
nyoic dedszülőm tiszta árja voit — 

hangoztatja legújabb őskulatásainak 

eredményét 

Egyelőre ennyit von vissza lm-
rédy korábbi állításai közre at élő-
szóban vagy gyakorlatban koráb-
ban visszavontakon kiv >1. 1 gy 
tnil von majd még vissza i jövöto n, 
azt nem lehet tudni, htszon a jövő 
útjait ki láthatja előre, ti m nyil-
ván Imrédy sem gondolie pétdiul 
bajai beszédének elmondá-a alkai 
mával, hogy nem sokkal később 
miiven megokolással távozik tn -;d 
a miniszterelnöki székből való-
színűleg távozásakor sem Oúdo l ' á t 
hogv ezt az indokolást néhány esz-
tendő raulva visszavonja 

Egyébként maga a tény bennün-
ket vajmi kevéssé érdekel. Ki h * 
imrédy most amiatt paiw Aod 
bogy cáfolata ellenére még mindig 
sokan zsidószármazasunak tart jak, 
akkor tulajdonképpen ott kellene 
keresnie a hibát, ahonnét elindult 
az a mentalitás, bogy vauiéinak u 
egyéni értékét kizárólag aa dÓoti 
el, bogy fel tudja-e mutaiui értnely 
pillanatbna valamennyi szülőjének, 
nagyszülőjének, dédsziilőjcnek ük-
szülőjének és egyéb Ősének ez ira-
tait. Lgylátszik. ez az IrziprodukA-
lAs nem a legegyszerűbb feladat, 
mert, amint Imrédy nyilatkozata 
mondja: »öszintén megvallom, nem 
szívesen pazarlom ilyen időkben aa 
energiát ilvesmikre*. Ezt i* elhisX-
szük, nagyon is el hisszük de véle-
ményünk szerint 'megüti tévédé 
ImrÁfv részéről, ha ezzol a panasp* 
szal politikai ellenfelei te'é fordul 

Az 1943-44. iskolai' évre n, gk«zdft.t* 
tek a beírat ásók MAJOft AKr>SNJ44 

gyorsírd es gópiróisVolá|áb?n 
Tantárgyak: egység** magyar gyorsa 
írás, tízujjas vakirésos gépírás, ke* 
reskedelmi levél és oklratforroák, be* 
lyesir&s. A beiraláshoz bi ouyilvány 
és anyakönvvi kivonat szül .wes. 
Eug. te 2039-1941—O). 

Délelőtti, ttélubtai lé háti teafofvemot* 
Horváth Mihály a. A Ipartestület 

Telefon IS—10. 


