
Hungária-Kávéház t e r r a s z á n 
a külföldi útról hazatért Zsiga ErnöS 

müvelésügyi írufiisztériumol és a 

sróRkorrtánybtaltóságol lüze.ó-

anyag kiutalása érdekében. 

'A váagyár hónapok óta nem 
ár*f:it rendszeresen kokszol, 

a giégvárban annyi koksz halmo-
zóikul léi, amennyi koksz a gaz^y ir-
hán irtég soha rakláton nem volt. 
S c h v í i é l Gyula es P a l o t á s 
Fereti': * árosi nyomozókhoz fjrita-
!• nk most, ha luár a város kot i )*-
lés rémükre utiáfalányt szavazott 
meg, ue terheltessenek kifáradni a 
gázgyárba s megáilapitanr: icaz-e, 
hogy a rárgyárbon annyi a,-iksz 
ven, om-imfi még soha raktáron 
nem voll, igaz-e, liogy a gá^syár 
nem áru*i(ja rendszeresen a kok-
szot? A koksz árát a közellátási mi-
niszter még M n emelte fel. Stop! A 
kokszot ma mindenki a régi aron 
köteles árursiinni. Stop! A jjoksz árát 
a legközelebbi napokban fei fogják 
emelni. Stop! A gázgyár ft kok- col 
nem hozza forgalomba. Stop! 

Nem a mi feladataink, hogy a té-
nyek közötti összefüggést megálla-
pítsuk. Semmi kétségünk nem lehet 
abban, hogy a város halósága iet-

Két fontos meztigazdasági rtrdaiat 
Itallapért, szeptember 29. rA hiva-llami akciók részére vásárolt tebe 

laloS lap vasárnapi száma közli a-nek, te.iyészbarouifík, juh, sorté', 

közellátásügyi miniszter rendeletét tenyészlovak és gyapjúnak a be-

iiangversenfer 

egyes mezőgazdasági terményekre !< 
a beszolgáltatást kötelesség tefjésí-
tésébe való mikénti beszámításá-
ról. A mort megjelent rendelet ér 
telmében a hizott tfó sertést kővár* 
való tekintet nélkül fecíl a beszol-
gáltatásnál figyelembe venni é>. 
meghatáiozott buzaei.ységsz.immal 

a zsírra illetőleg a szabiul választású 
termékekre vonatkozó beszolgálta • 
tási kötelezettség teljesítésébe be-
számolni. A részletes intézkedése-
ket tartalmazó rendelet szól at á'-

szolgáltatási kötelesság teljesítésébe 

való beszolgáltatásáról. 

A hivatalos lap közli a közellá-
tásügyi miniszter rendeletét, amely-
nek értelmében a gazdálkodó köte-
les a gazdaság kenyérgabona szük-
ségletét biztosi tani abban az eset-
ben is, ha a szántóterületet másnak 
engedi át. Rzénkiviil köteles gon-
doskodni az éves gazdasági cselédek 
konvenciójához szükséges kenyér-
gabona mennyiségéről b , (MTti 

A szegedi tanyák népe 
A szegedi tanyavilág a mutt szá-

zad deiezún kezd kialakulni. Kei 
nagy egységre t.vgoilhatjuk: A l s ó -
és F e j s ő t a n y á r a . A teáig tar-
tott rokonsági kapcsolatokat, család-
neveket, egyeb adatokat és körűimé 
nyelet figyelembe Véve, kimondhat-

udata magaslatán áll s mindent-eljjuk. bogy Alsólanya népe Szegcd-Alsó-
foa követni annak érdekében hosrv városról. Felsötanváó nedíir inknhft fog követni annak érdekében, bogy 
a város fogyasztói a ma érvényes 
áron a gázgyárbüi felhalmozott 
kokszhoz hozzájuthassanak. 

A gá/gvár az elmúlt évben azzal 
is sulvos elégedetlenséget keMett, 

hogv maga árusította a kokszot 
joggal feltehetően azért, hogy a fo-
gyasztói magasabb áron hozhassa 
azt forualoinba. 

A város hatósága gondoskod-
jék fót«, hogv a gázgyár nagy szor-
galommal felhalmozott koksz kész-
lete a fogyasztók között kiosztásra 
kerüli ón -i mai Aron. 

A politikai újságírók köszön-
tötték Haeífler Istvánt 

Budapest, szeptember 25. A bu-
dapcsfi napilapok politikai rovat-
vezetői élén viléz V a s s Sán !->r 

meleg szavakkal köszöntötte 
H a e f f l e r István miniszteri os« 
tálytanácsost abból az alkalombó1, 
hogy a niinisaterclnök az üjrm' ><• 
létesített sajtópolitikái ügyosztály 
élére állította. 

ilaeJfler István köszönetet m-n-
dott az üdvözléséri és hangoztatta 
hogv nincs más programja és lő-
rék vése. minthogy maradékt;ila»a! 
érvényesítse a sajtópolitika terén a 
minirzterelnök intencióit. Elsftr-n-
dü feladatának tekinti, hogy miné! 
eredményesebben támogassa és elő-
segítse hivatása vég/ősében s saj-
tót, amely a'rfmi időben fokozott 
felelősségérzettel végzi munkáját. 

ÍMTtl 

fiyorsirasi, gépírást, 
helyérirásf 
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gyarsiróiskolátájbart tanul ón. 

Naapali, esti tanfolyamok. 

Horváfn M.-u. 3. íefefcrt: 19-10. 

városról, Felsötanyáé pedig inkábü 
Felsftváiosró! rajzott ki. Szeged vá-
rosából való származását népünk szó-
járása is ösztönösen elárulja. Ha be-
jön a Városba, azt mondja: ha za-
gy fin, ba a tanyájára jön, akkor 
csak: e lCgyün . O t t h o n v o l t : á 
városba, azaz Szegeden volt. 

Atsótanya sokkal nagyobb, mint 
FelsőtanVa. Igy aztán népessége, kü-
lönösen s szegedi föld nyugati hat* 
tán, r»em szeged ie'akel erősen felhí-
gult Szrged város fóldbérpólilikája á 
90-es évesben dagy vonzóerőt gyakfr 
rolt távolabbi Vidékek lakosságára 
ié. Igy ázlán Itt a régi járások he-
lyén elég keVért lakossággal trttálko 
rúna. E bevándorlók azonban elég 
hamar alkalmazkodnak a szellemi 
környezethez, gazdálkodási módsze 
rokhea 

Különbség van a két tanyarész kö 
zőtt is, tiogy Felsőtanva civil izál'sá-
ga előrehaladottabb, fhint a bagyo 
mányalhoz jobban ragaszkodó Alsó-
lányáé. Alsólanyat gyereket szegedi 
középiskolában még ma Is alig lebe' 
(alélni, mig a félsőtanyáiök szivsen 
iskoláztatják nemcsak fiaikat, hanem 
teánvgyermekeiket is. Ennek bizonvá-
ra a régi kedvező vasúti közlekedés 
i í oka. 

A gazdálkodás ts bizonyos tekin-
tetben eltér egymástól. A gyümölcs 
és szőttőtermelés mihdkéf helyen meg-
található ngyan, de ovvebekben kü 
lünhségek vannak Mái mag* *» át-
lagos birtokmegoszlás vem egy-nlő 
Alsótanvát inkább az 5—10, Felsőt* 
nyál a 1(1—20—00 holdas birtokok jel-
lemzik. Természetes tehát, hogv At 
sétányán É gazdálkodás beltcrjesebb 
(pa pri k a t erm e tésjL FelsÖtartyán in-
kább VrrVászosokatl ter mellnek. Ezen-
kívül még csak á káposztatermelés 
virágzik. 

« 
A tanyai parasztcsalád Organikas 

emberi és munkaközösség. Ebbe a kó 
zösségbe beletartozik a béres, szol-
gáló is, aki szinte családtagnak szá-
mit és sokszor a nemzetségnek szegé-
nyebb, vagy elárvult tagja. Sok te-
lenégycrmekkel te teMÍkóatók kő 
zóttfik. Ha a cséléd jól viseli magát, 
gondoskodnak a kíházasitásáról, akár-
hányszor örökbe te fogadják, még 
akkor is, ba saját gyermekeik van-
nak. A Cseléd természetesen 
falnál esák a gaaUPaL *M» * 
te alád ixnneéeibca takoUbii vag. 
dégség, »tb), MórahóaáMltÉ* iá. 

A család tagjainak kivétel nélkül 
megvan a maga szerepe, hivatása. A 
munkamegosztás tökéletesen érvénye-
sül, mindenki a neki legmegfelelőbb 
munkát végzi. A család férfitagjai a 
fóldet, szöllőt művelik, aZ istálló jó-
szágait látják el. A nők a házkórüli 
dolgot végzik, gondoskodnak az apró-
jószágról, A mindennapi élet szük-
ségleteiről: sütnek, főznek, varrnak, 
mosnak, a szöllőt. kőtik, a piacra va-
lót (tejtermékeit, gyümölcsválogatás, 
slD.) készítik elő, A gazdasszony és 
• lánygyermekek ha a mezei munka 
sürgős, férfiak között is teljesérténfl 
mnnkát Végeznek. Szükség esetén még 
árainak is. Viszont a férfiak is bózó-
dozás nélkül végeznek nőt munkát: 
főznek, dagasztalak, mosnak, ha a 
gazdaosszonv beteg vagy gyerek-
ágyat fekszik 

Az örpgjck is betekapcsoiódriak 
ebbe a közösségbe, ök A tanya pász-
torai, ők gondozzák a kfoslnveket. Ck 
látják él a jószágot, ha a töbMek tá-
vot vannak A kis iskoMs gyerekek 
a libára, marhára viwázrak. nettovv 
beletévedjenek a vetésbe ök hsjttáfc 
e| kercp'őve' gvümölcs- és szőllőérés 
bor a madarakat. 

A gyermekek, amíg az idő jó, am?e 

rz ember kepviseti, a i fl do%» • Mk 
* *iaios % v k intézései Az tanwmyj 
"•.zont terme t uóvényi esdett javu-
lat, tejterméket, aprójószágoí, tojAwi; 
é tókeslti a piacon. Az 6 dolg* a btH" 
taásarlás te. A jószágvásárra MotUht* 

ferj megy. 

A tanya miniatűr embert tMMRf4 
vitásában beszélhetünk nyári és táti 
életrőt. Nyárcm az élet súlypontja MÍ 
fö'dön, télen az otthonon van. Uhu 
denkl kötött program szerint dolgozik 
Vacsora aiatt megtárgyatjál az el-
mult nap eseményeit, mrmkájnk erod-' 
ményeit. megt»eszélik egyúttal a máv 
napra való teendőket Is. E megbeszé* 
lésbe a fiatalabbak fs belesnólhatnaiV 
hiszen * közóségnek nemcsak a vér* 
ség, de a murka jogán is tagjai Ed 
4 kózvetlrnség valamiképpen megeny-
híti a munka komolyságát, láradsá*1 

gete robotját. Ha nem is Utttatos ben-
rtük, mógls érzik, hogy egymásért 
•annak, egymásért dolgoznak. A tí» 
nyai ember nehézkes mozdulatai mtb 
gött az életnek emelkedett fölfogás* 
csillan meg. A mnnkát valamiképpen 
Sorsszerűnek érzi, iparkodik tehát j á 
kedvvel természetes nyngalomma! 
elvégezni. Mindenért meg kel!, kemé-
nyen. Igazán arca verejtékével dota 

?óznia, megbecsül tehát mindont. E*f 
elületes városiak fősvénvségnek mt-

nősítik. 

TJ AT/TNT P INfiÖfi. 

Csodálatos é£í jelenség 
Kolozsvár feleli 

Kolozsvár, szeptember 25. Szép 
tember 23-án este 10 ófa 35 pere-
kór Kolozsvár felett az égbolt dél* 
keléti negyedében, hozzávetőlegesen 
a Pegasus és az Androtnedh csilag* 
kéjiek kőzött hirtelen óriási tűz-
gömb gyulladt ki. amelv megjele-
nésében teljesen üstökös jellegit 
volt. Ez a meggyulladt magnésium-
szallag fényéhez hasonló Villanás 
még a« elsőrendő fényességű tsil-
bgokat is, a Vcga ragyogását iá, 
elhomályosította. A tűzgömb szi*, 
porkázó fejből és üstökszerü csóvá-

.. — ......s „.. - ból állt. A íej hébánv másodperces 
tehát a felnőtteknek segítségére ta- j ragyogás után szétrobban!. A eső. 
hefnek, a közős mnnkáh* helekapc^o * r a ^ a f f j röbhftni,i termékei, 
lódhatitsk: nem mennék iskoiáb*. Té ' ' 
ves Az * felfogás, sőt Uétkerés, hogy 
A paraszt nincsen tisztában az isko-
la hasznával, gyakorlati jeWotőrégé 
ve!. Egyszerűen a gyetekre, mint 
munkaerőre szükség van otthon, kil-
! önben a rnrdasági effven«üly, a mmv 
ka fó'ytonossága felbomlana Első a* 
élet ítt mindenesetre a tanvat IVko-
láknak kellene nagvobb mértékber 
simnlniok a tanyai étet seiátos adott 
ságaihoz és kÖTetetménveibez. k mn 
tesjdá'ért kivetett pénzfcirság nem 
megoldás. 

A család bizonyos munkákat nem 
tud elvégezni, mert te'testaö ereiét 
felülmúlja Ilyen az aratás, hordás, 
borértékesítés, gtb. Hvonkor irOWon, 
vágy ismerős (tanyaszowstéd. föld-
SzomsZédá családokkal fog Össze A 
mnnkaértékef természe»esen nter pénz-
ben, hanem mnnkanapibfln. illetőleg a 
dolgozók személvében fejezik ki. 4 
kapott segjtséget ugyanannyi é.« 
ugyanolyan mnnk&val viszonozzák. 
Napszámost csak a legnagyobb dolog-
időben fogadnak, hiszen a tanva ái-
lándó pénzszűkében Van. Kés.vleteii'öl 
tígyaiHs esak annvi érát értékesít, 
ateébniit aíőrá. szükségléféfré el kel! 
költenie. A napszámos különben «zo-
gődése idejére a család tagjává vóHt 
A családdal eszik, sőt ott Ts ná> meg. 
A részes fogadása sem azt jelenti, 
hogy minden aratási munka reásea-
kad, kiszmt a JatakU te belesegít, nógy 
Htetmécyei teokélyobbek tegyenek 

azonban még 5—• percig Is megvi-

lágították az eget, A jelenség erős' 

fényben izzó egyenes kardhdx ha-

sonlított, majd bajlott görbe tőrök 

kardot formalóvá váll, öt perc 

után • jelenség teljesen elenyé-

szett (MTI) ' 

Vóltotásfik az angol kor-
mányban 

Lisszabon, szeptember 25. Az angol: 

hírszolgálat szerint az angte király 

kinevezte A f t l e e t a k>rdo< tanácsá-

nak eliiócávé. Andersoot pőnziigyniims** 

térré, Cranbomot gyarmatügyi állam-

titkárrá, Beaverbrook lordot magán-

pocsétőrré, Richárd Lavrt áMammi-

niszlerré. Attte* aj tisztségén kivül 

megtartja a helyettes miniszterelnök-! 

séget is. (MTI) 

F t í x ő k 
naskötök (betegek részére), melltar* I 
tök, hozott anyagból is modellek otAnj 
készülnek. Alakítás, tisztítás, javítás. 
Keetyüjavitás. ttezUtás. b X 11N K tt 
ftteö.,''oravft.. ker.v6kksi»ó,- Köksey* 
utca 12 (fise* Lajos könw és Fok«lo»j 

A osakUöt a kftMl*á»l szemben »as-ntea sáros. Aiabfivi 1913. íSA, 


