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Legyen világosság...
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v i d é k e n é* Budapesten 3-ÖO,
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Mit volt mit tenni, a helytartónak ki
kellett doboltatni a pótrendeletet: a korm á n y mindenkinek kemény kötelességévé
teszi, hogy a lámpába gyertyát is illeszIrta Móra Ferenc
szen, mert különben
felsőbbhatóságilag
A tízennyolcadik század végén a fran- künk ilyesmi, — mentegette a polgármes- megtanittatik rá, hány a nyolc.
cia forradalom hullámai a csöndes Stral- ter a közakaratot. — Mi éppen csak látni
Á sőrfőzők erre is azt mondták, j ó l
akarunk olvankor is. mikor nem süt a van s beletették a kézilámpába a gyertyát,
sundba is elértek, amely abban az időben
svéd impérium alá tartozott. Az egykori hold.
csak éppen nem gyújtották meg, mert
Hanza-város m á r akkor régen eljátszotta
— Szóval az Úristennel is ujjat húz- azt m á r nem parancsolta senki.
történeti szerepét, egyéb bősökkel nem nátok? •— nézett vasvilla-szemmel a nagy
A herceg olyan dührohamot
kapott,
dicsekedhetett, csak akik
a Nikolaj- ur. — Beszélhettek, amit akartok- eneem hogy egy hétig kellett piócával szelídíKircheben márványból kifaragva álltak nem tesztek lóvá.
teni. Most m á r bánta egy kicsit, hogy
őrséget a saját hamvaik felett. Békés
— Semmi ilyen tiszteletlen szándékunk belekeveredett a pugrisok korpájába, de
halászok, j á m b o r
kalmárok,
l o m h á n nekünk kegvelmességeddel szemben nincs, m á r nem lehetett visszafordulni. A tekintotyogó serfőzők lakták az ódon paloták — vetett fodrot a mosolygás a polgármes- télyt meg kellett menteni minden áron.
városát. Nem is akartak a derék burgerek ter szája-sarkában. — Nem avatkozunk Közhírré tétetett, hogy nem elc^ lámpát
Gréve-teret csinálni az Altér Marktból, m i az Úristen dolgába. H á r o m lámpától hordani, nem elég abba gyertyát tenni,
se a zsarnok Vérével nem akarták csilla- még éppen elég sötétség marad a világon. hanem azt meg is kell gyújtani. Aki szót
pítani a szomjukat. A sort sokkal űdinem fogad, azt nemcsak mogyorófahájjal
A herceg képét elöntötte a láng.
tőbb italnak tartották s a svéd király
— Ismerlek benneteket, csupa rozi- kenik meg, hanem internálják is a Bügenigen messze lakott tőlük. Aki pedig mint kruciánusok és illuminátusok vagytok, szigetre, ott aztán eheti a meszet és ihatja
helytartó a király képét viselte köztük, a azért emlegetitek mindig a világosságot. rá a tengervizet.
holsteini herceg igen testes férfiú volt No megálljatok, h a csak az kell, majd
A stralsundiak erre Is rábólintottak,
ugyan, de olyan kis madárfejet viselt a adok én nektek világosságot, de fosadom.
mert született törvénytisztelők. Nemcsak
két válla közt, hogy azt nem lett volna megemlegetitek.
föl nem horkantak a rendelet él len, még
passzió lenyiszálni.
Másnap minden sarkon
kidobölták örültek is neki. Minél több próbáját adNem tűzvészre kívánkoztak a stralsundi őmagassága legkegyelmesebb közvilágítási hatják annak, milyen hűséges és engejakobinusok, hanem világosságra. Elhatá- rendeletét. Aki napszállat után kiteszi a delmes alattvalók, annál jobb. Most már.
rozták a városi tanácsban, hogy uccai lábát az uccára, mindenki tartozik magá- meggyújtották a lámpásban a gyertyát,
lámpát állítanak fel a nagy piacon, a val lámpát vinni. Aki^ a darabontok lámpa de a lámpást betették a kerek malaclopőkannaöntők uccájában, meg a Semlower- nélkül érnek, azt mingyárt viszik az őr- köpönyeg alá s csak akkor vették elő,
kapuban. Hadd legyen m á r egyszer Stral- szobába és öt botot mérnek rá. Oda, ahol mikor a darabontok rajtuk estek.
a rendes ember leggömbölyübb.
sundból is modern város.
— Tessék, itt a lámpás, van b"cnne
A határozat a helytartóhoz került megA polgármester összehívta a kommuni- gyertya is, meg is van gyújtva, ahogy a
erősítés végett s most derült ki. mennyi tást s felszólította a nép írástudóit és törvény rendeli. Mivel azonban az nincs
bőlcseség tartózkodik abban a kis aszalt véneit, hogy mindenki adja bele az eszét benne a törvényben, hogy a lámpát az
madárfejben.
a tanácskozásba. Természetesen volt egy- orrunk előtt keli tartani, mink bent tart— Ohó — ütött az asztalra a nagy u r — két malátakéverő patrícius, aki annak a juk a köpönyeg alatt, igy legalább nem
hiszen ez tiszta forradalom! Azt hiszik véleményének adott kifejezést, hogy az verjük ki vele egymás szemét.
ezek a pugrisafc, hogy én nem tudom, lenne a legszebb kivilágítás, h a őkegyelÉrre aztán m á r nem tudott a maga fejémiben sántikállak! Közvilágítás kellene mességét húznák fel a piactéren, m á r az től kádenciát a herceg. Bögtőn futárt
nekik! Persze, hogy lámpaoszlopra köt- mindegy,' lámpaoszlopra-e, vagy láncra, küldött a királyhoz Stockholmba s felhessék a felsőbbséget! No majd meg- árnvaíati különbségeken ne múljon a tárván neki a példátlan gonosztettet egész
mutatom én ennek a csőcseléknek, hogy dolog. A polgármester megrázta az elnöki pokoli teljességében, megkérdezte tőle, mlcsengőt és megállította a szónokot, aki tevő legyen ezzel az elvetemedett várositt nem lehet Párist játszani!
Megüzente
a tanácsuraknak, hogy különben a városka legtekintélyesebb hal- sal. Alighanem olyan választ várt rá, hogy.
az országfelforgató tervhez nem adja kereskedője volt:
Stralsund lerombolandó, a helye leiszánbeleegyezését, mert abból
mindenféle
— És uraságod hajlandó lesz ezen ün- tandó és sóval behintendő.
veszedelmek származnának. A lámpa- nepi alkalommal a kötelet húzni?
A király azonban — I I I . Gusztáv volt —
oszlopok útjában állnának a közlekedés— Isten őrizz, — fehéredett el a hara- azok közé az uralkodók közé tartozott,
nek. Kerülgetni kellene őket. A kocsisok gos kalmár, — kitörne a n.yavalva még akiknek világnézetét ugy nevezi a törtédühbe jönnének. Levernék az olaimécse- a látásától is.
nelem, hogy felvilágosult abszolutizmus.
seket, a tüz szétfolyna az uccán s leég— N o látjátok, — mosolyodott el a (Olyan lett a vége is, a felvilágosult abszohetne az egész város. K i lesz akkor a polgármester, — akkor mit j á r a szátok? lút uralkodót néhány év mulva tőrrel
felelős?
Nem vagyunk m i kénesővel töltött fran- szurkálták agyon nem kevésbé felvilágoA tanács urak megint összeültek, meg- ciák. hanem vagyunk pumpernikelen hi- sult udvaroncai.) Nagyon jót mulatott a
hánvták-vetették a dolgot s találtak r á zott józan pomeránok. A stralsundi nem- stralsundi obstrukción és helytartójának
módot, hogy a krigli is megteljen, a habja zet mindig híres volt a lojalitásáról és a következő utasítást küldte:
se fusson ki. (Pomeránul igy szövegezik most se fogja azt engedetlenséggel be— Legokosabb lesz, h a a malátakavarők
a kecske és káposzta problémáját.) Nem mocskolni. Ami törvény, törvény és annak olyan világosságot csinálnak maguknak,
oszlopra fogiák állítani a lámpát, hanem eleget kell tenni. Még pedig szó szerint. amilyent akarnak, hercegséged pedig ugy
a szemben levő házak közt kifüggesztett Aki a rendeletet nem teljesiti, arra hely- áll bosszút rajtuk, hogy otthagyja őket.
láncokról lógatják le. Igy aztán tűztől tartó urunk őkegyelmessége ötöt vágat
Ez bizony elcsapatás volt. A herceg
se kell félni, mégis meglesz a világosság. és ez ellen nincs apelláta. De aki többet hazahurcolkodott Holsteinba, a malátaMost tudódott ki a helytartóról, h o g " tesz a törvénynél, arra én tizet vágatok főzők pedig h á r o m lámpa képében beha fejet szűken mértek is neki, nvak dol- és ez ellen se lesz apelláta. Megértettétek? vezették a közvilágítást. Egyúttal a forragában annál jobban ki volt ruházkodva.
Megértette azt mindenki. Este egész dalmi esemény emlékére a tanácsterem
Magához parancsolta a stralsundi polgár- Stralsund kint nyüzsgött a főtéren, min- mennyezetére freskót készitettek, amely:
mestert és megmondta neki, hogy a re- denki ott lógázta a kezében a lámpást, az ítélet napját ábrázolja. Bajta van a
bellis tervből akkor se lesz semmi, hn de — a lámpásba senki se tett gyertyát. holsteini herceg is, természetesen az Igaz
a fejük tetejére állnak. Uven nvn«rtalím Hiába jártak körül a darabontók, mint Bírótól balkéz felé eső társaságban s a
időiben nem lehet a világossággal játszani. az ordító oroszlánok, nem nyelhettek le feje olyan lámpának van megfestve, íme— De hiszen eszünk ágában sincs ne- senkit, mert a törvénynek mindenki ele- Iviknek nincs kanóca.

Karácsonyi s z á m u n k 40 oldal, Ára.
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jA magyar transzfermoratórium
megmutatja a középeurópai súlyos
nehézségeket"
ff'

Az angol sa|16 a franszfermoraföriumról

London, december 24. A Times szerint a
moratórium rendelet nem hatott nyomasztólag
a piacra és kevésbé érintette az árakat. A
népszövetségi kölcsön még emelkedett egy
ponttal, miután a rendelet megszüntette a
bizonytalanságot.
A Daily Teknraph szerint Magyarország nehézségeit a kivitel nehézsége okozta, mert
nem kap elegendő devizát esedékességei fizetésére. Á moratórium
csak részleges és ideig•
lenes felfüggesztést
Jeleni. E k ö r ü l m é n y t a

nemzetközi pénzügyi helyzet bizonytalansága
Idézte elő, de a világ mai helyzetében nem
lehet mást várni. A magyar maratóririmrendelet mutatja a Középeurópában
felmerült súlyos nehézségeket, amelyet a német
pénzügyi

válság idézett elő. Románia helyzete szoros
összefüggésben áll Magyarországgal; a lap azt
hiszi, hogy Románia nem sokáig tudja fenn-

tudósVönk

telefonjelentése.)

verlövésekkel
megölte ebédnél
anyját, sulyoran megsebesítette

ülő apját és
bátyját,
majd

öngyilkosságot követett el. A vérfürdő hire
Belgrádban nagy izgalmat keltett
Szerdán este a vaskereskedő házában a gyil-

Kuruzslás
Irta Lsksto« László
Ezeknek az apró föl jegyzéseknek csak ál szerényé b ő l adtam ezt a <im«t: Kuruzslás. Mert épren
nem tartom kuruzslásnak — sőt! — ezeket a kis
analitikai megfigyeléseket, észleleleket, megállapításokat, amelyek vezérlő elve és formálója, nem
tagadom, a freudizmus ortodox hűséggel való átélése és elfogadása.
HUSZ £V KORKCLö.N'BSÉG.
Egy ősmerős hölgy, akinek — mint ez már a
mai világban szokás — rosszul megy, elpanaszolta
nekem:
— Pedig valamikor én is megcsinálhattam volna
• szerencsémet Megkérték a kezemet Dúsgazdagember volt, két négyemeletes háza volt a Belvárosban . . . De nem lehetett. Nem mehettem hozzá, hiszen husz évvel volt fiatalabb, mint én.
Magától folytatta:
— Azután az illető meguősült És akár h i z : ,
akár nem, elveti egy nőt. aki huszonhárom évvel
volt idősebb,, mint 6.
— Na és? Mikor váltak el?
— Nem váltak el. A házassásuk kitúnflKicsit elgondolkozott.
— Érdekes... Erre sosem gondoltam, de most
jut eszembe... Az a férfi mindig olyan nőkbe
volt szerelmes, akik legalább husz évvel voltak
idősebbek, mint ő. Mondja, nem furcsa?
Megkérdeztem:
— Nem tudja véletlenül, hány éves korában vesztette el az a férfi az édesanyját? — kérdeztem.
— De. Egészen kisgyerek korában. Amikor az
anyja meghalt ő nem lehetett több őt vagy hat
évesnél.
A diagnózis meg volt. Az a férfi azért ragaszkodott mindig a husz év korkülönbséghez, mert
feleségében és szeretőiben tulajdonképpen elhunyt
anyját keresi. Akit gyerekkorában vesztett el és
akjt most egy egész életen át keres.
.HOLNAP REGGEI.« £S »TEGNAP ESTE*
AZ ALOMBAN.
Meg akarom jegyezni, hogy álmaim nemcsak
rendkívül intenzivek, de — álom viszonyokhoz képest — meglehetősen logikusak is. Igy, amikor
egyszer darabot irtam, álom közben esznéltem
rá egy jelenet összes színpadi és logikai hibáira.

munkatársától.)

Benső-

tartani az aranystandardot
•
>
A Daily News pénzügyi rovata kiemeli, hogy
a magyar népszövetségi kölcsön k ivan véve
a moratórium hatálya alól. Ez az első eset —
irja a lap —, hogy egy európai kormány moratóriumot hirdetett magántőkésekkel szemben esedékes kamattartozásaiért. Ez maga is
Az alsóközponti kör helyiségét zsúfolásig
mutatja, hogy mit szenvedtek bizonyos agrár- megtöltötték a szülők, akik a 10 fokos hideg
érdekeltségek a német Stillhalte-egyezmény ellenére is magukkal hozták a messze takövetkeztében. A lap szerint 107 millió font nyákról nagyrészben mezítlábas, didergő gyerértékű magyar kölcsön van a londoni piacon. mekeiket Megható jelenetek kőzött, könnyes
A Financial Times vezércikkben foglalkozik szemekkel köszönték meg Rassay Károly nea magyar helyzettel. Többek között azt irja, meslelkü adományát, amellyel karácsony ün-j
hogy a moratórium koncepciója alapjában népén 50 család ínségét enyhítette.
vére egészséges. A kormány igyekszik a valuta
A cipők kiosztását délután a röszkei iskonemzetközi értékét fentartani, az ipar életlában folytatták, ahol Kopasz Antal röszkei
képességét biztositani és az inflációt elkerülni.
plébános is megjelent. Röszkén ugyancsak 50
Külföldi hitelezők számára az ilyen politika
pár cipőt osztottak ki Rassay Károly adomákevésbé káros.
nyából.

Egy fiafal vaskereskedő hunénak eljegyzése után lelőtte szüleit, megsebesítette
bátyját, mafd öngyilkosságot követeli el
(Budapesti

(A Délmagyarország

séges ünnepély keretében osztották ki csütörtök délelőlt Rassay Károly megbízásából
dr. Bokor Pál tb. főügyész és Wolf Miksa törvényhatósági bizottsági tag Alsóköz ponton a
2500 pengő adományból a szegedi független
balpárt által készilett cipőkből 50 párat a;
tanyai kis rongyasoknak.

Megdöbbentő családi dráma
Belgrádban

Belgrádból jelentik: A jugoszláv főváros egyik
legismertebb kereskedőesaládjában csütörtökön délben megrendítő dráma történt
Narancsics Tara vasnagykereskedő Milán
fla, aki apja üzletének társtulajdonosa, revol-

filsétanyán és Röszkén
kiosztották Rassay Károly cipőadományait

kos fiu húgának' eljegyzését ünnepelték. A
menyasszony kétmillió

dinár

hozományt

kap

és állítólag ez volt az oka a drámának. Narancsics Milán ellenezte a házasságot és hónapok óta az érintkezést is megszakította családjával. Azt hiszik, hogy teltét pi'lanatnyi
elmezavarában követte el, ennek azonban ellentmond az, hogy a gyilkos végrendeletet
hagyott hátra, amelyben vagyonát jótékony
célra hagyományozta.

A karácsonyfaünnepéi j-t Kéri Lajos igazgató rendezte. Sőreghy Mátyás bevező szavai
után dr. Bokor Pál emlékezett meg arról a2
emberbaráti szeretetről, amelynek Rassay Károly rövid időn belül már másodszor adta
tanújelét: először, amikor elsőnek sietett a
röszkei jégkárosultak megsegítésére és e célra
félévi képviselői tiszteletdiját ajánlotta fel és
most másodszor a szegény tanyai gyermekeknek 250 pár cipőt ajándékozott. Az ünnepélyt Kéri Lajos igazgató zárta be, aki a szü-;
lők és gyermekek nevében köszönetet mondolt
Rassaynak, majd felhívta a segélyezettek!
figyelmét, hogy hálával gondoljanak a nemes,
szivü adományozóra.
^
A szegedi független balpárt vezetőségé a'
még rendelkezésre álló cipőket január 3-án
osztja ki az átokházi és csenqelei ínséges
gyermekek között

tam magam és amit nem akartam kiengedni A
Alomban kritizáltam — és jól kritizáltam — a
tegnap este hiteles története azért nem jutott
munkámat. De ez az álom, amiről itt szó van,
eszembe, mert nem akartam, mert nem engedtem; :
más természetű.
hogy eszembe jusson.
Fontos üzleti ügyek volt »döntés« előtt Az esélyem 50 o/o pro és 50 <Vo kontra szóltak. És minLUSTASAG.
den egy valakitől függött, a':i akkor nem volt
Megfigyelésem: a mi mesterségünkben rendesen
itthon, de akinek pár nap niulva kellett Budaa tehetségtelen emberek lusták. Miért? Nem miutpestre érkezni. Ekkor álmomban ez történt:
ha egy bűnnel többjük volna, mint a tehetsége»Holnap reggel« volt, szóval az a reggel, amelyseknek, hanem azért, mert a tehetségtelennek «
re álmomból ébredni kellett. Amikor fölébredtem,
munka fizikailag fáj. Az ő lustasága tehát nem
helyesebben azt álmodtam, hogy fölébredtem, felelki bün vagy fogyatékosság, hanem a test raleségem azzal fogadott, hogy az illdtő nemcsak,
vaszsága, amellyel magát a fáidalomtól megóvja!
hogy Budapestre érkezett, de feleségestül nálunk
és megkíméli.
szállt meg. A szomszéd szobában alszanak, az
VADASZ A VILLAMOSON.
,
ebédlő díványán. Ez a legjobb jel volt Ha az
illető annyira hozzám huz, hogy a saját lakása
Villamoson utaztam. Velem szemben két férfi
helyett feleségestül az enyémbe jön aludni, ez i ült Az egyik vadászkoszlümben, a másik civilolyan barátság jele, hogy az üzlet sikerülni fog.
ben. Az, aki civilben volt újságot tartott kezéMost a gyerekek is bejöttek és ugyanazt újságolben. . Az újság címlapján vastag betűkkel három
ták el, amit a feleségem. Azután az anyám jött,
gyilkossági riport cimc. Természetes gondolattárő is elismételte. Később a cselédek is. Szóval az
sulás a gyilkos-ági cimek cimbetüiről a vadász
álom mechanizmusa szerint a jó hir mind nyokosztümjére vezetett és hirtelen megállapítottam
matékosabb lett, mind biztosabb, mind hitelesebb
magamban hogy akármilyen vérengző is a vadász
csak azért, hogv az álombeli boldogság biztosabb
mestersége vagy passziója, a hivatásos vadász
legyen.
aligha gyilkolhat. Miért? Éppen azért
Mert ft
örültem és 'álmomban) érdeklődni kezdtem. Mimár mestersége közben kiéli azt a pusztítást, azt
kor, hogyan érkeztek meg és hogy-hogy én csak
a gyilkossági ösztönt, ami minden emberben lap.;
most tudom meg azt hogy az illetők hozzánk
pang.
szálltak tegnap este? Hol voltam én akkor, mit
A SNOB.
csináltam én tegnap este?
Ez igaz történet és még a monarchia idejében
Gondolkozni kezrltem, spekuláltam. És az álomtőrtént.
ban is egészen precízen rekonstruálódott tegnapN. igen müveit (merném mondani, hogy szellemi
előtti estém története, az azelőtt való estéé is,
viszonyaihoz képest tulmüvelt) fiatalember volt
sőt még egy harmadik estéé. De akárhogy törNagyon elegáns. Három passziója volt: könyvek,
tem a fejemet, azt nem tudtam megálLapitani,
utazás, nők. A nők körül szerencséje volt. Egyhogy mit csináltam tegnap este, tehát azon az
szer egy idegen ország fővárosában szeretője lett
estén, amikor az illetők hozzánk szálltak. Ez az
(még a cárizmus idejében) egy orosz nagyhereste teljesen kieseti emlékezetemből.
oegnő. A fiatalember apja, a monarchia egyik
Hogy miért, az akkor jutott eszembe, amikor
legnagyobb zsidó hitközségének elnöke volt.
fölébredtem. A tegnap este azért nem jutott eszemEs itt kezdődött tragédiája, amely a snob trabe álmomban, mert nem volt szabad eszembe jutgédiája. Hitét nem változtathatja meg, mért aknia. Hiszen ha eszembe jut, tudom, hogy otthon
kor elvesztette volna az apanázst, amit rendkivül
hosszú és rendkivül szívós életű apja utalt ki
voltam, irtam, olvastam, lábamat a házból ki
neki minden hónap elsején és amelyen kivül semnem tettem és tudnék róla, hogy X-ék megérkezmilyen más jövedelme nem volt. Azonkívül kültek volna, és hozzánk szálltak volna, ami nem volt
seje, orra, szemének vágása, ajka, stb. is megigaz. Ha álmomban rekonstruálni tudtam volna,
lehetős markánsan árulták el származását. Ehhez
a tegnapi estét, akkor tudtam volna, hogy a j ó
a fiatalemberhez egy nap orvost kellett hívni abba
hir nem igaz és ezzel elmúlt volna az a boldog« külföldi szállodába, ahol lakott és ahonnan
ság és őröm. amivel álmomban megajándékoz-

S z e g e d

h á r o m

— Kölcsönöket ma nem lehet szerezni, az;
állam nincs abban a helyzetben, hogy építtehát más lehetőségekhez kell
l s b e r g
K u n ó kezhessen,
nyúlni. Szeged városának ezzel a feltöltési és
parcellázási akcióval kapcsolatban nem kell
y
A n n a
egy fillér áldozatot sem hoznia és mégis nagy
lökést adhat az építkezéshez.
y
K á r o l y
— A második dolog, amire sürgősen szükSzegedről ny 11 Átkozikség van: az export megszervezése. Ezért szükséges a Mars-téri megoldás, — lehetetlen helyegyelőre nem vesz aktiv részt a politikai

k é p v l s e l ő f e :

K l e b e
K é t f i l
R a s s a
et politikai helyzetről és
Budapest, karácsony előtt, (A Délmagyarország
munkatársától.) Szeged három országgyűlési képviselője a képviselőház három különböző padsorában foglal helyet. Mind a három elismert
tényezője és mindig figyelemmel hallgatott reprezentánsa a magyar politikai életnek. A gyűlés,
tilalmi rendelkezések miatt Szeged két ellenzéki
képviselőjének, Rassay Károlynak és Kéthly Annának nem volt módja ahoz, hogy közvetlenül érintkezhessen Szeged nyilvánosságával és határozott
kritikáját elmondja akkor, amikor azt a legszükségesebbnek tartja. Klebelsberg Kunó gróf pedig
a kultuszminiszteri székből való visszavonulása
óta megjelenik ugyan a parlament ülésein, de

zet, hogy a belvárosi

életben.
A Délmagyarország felkereste Szeged három képviselőjét, hogy a karácsonyi hasábokon Szeged
számára mondják el kritikájukat és nyilatkozatukat Mind a három nyilatkozatot nagy érdeklődéssel és figyelemmel várja a nyilvánosság, mert
a mai politikai helyzetben és a jelenlegi viszonyok
kőzött mind a három nyilatkozatnak egyéni érdekessége és jelentősége van.
A volt kultuszminiszter, a szocialista képviselő
és a liberális pártvezér beszél az alábbiakban
Szeged számára. Ime a három beszélgetés:

Klebelsberg
az építkezésekről és a jelenről
A volt miniszter — mióta elhagyta minisz- fordulni, amilyenek lehetségesek, — mondja
tériumát, bezáratta belvárosi lakását és köny- a hosszú beszélgetés során, örülök, hogy meg
veivel, Írásaival, bútoraival kiköltözött Hideg- lehetett valósitani szegedi elgondolásaimat,
kútra, egy villa nyugalmába. Jó távol él Pest- mert ha az építkezéseket nem lehetett volna
től, cikkeket ir, történelmi és statisztikai tanul- keresztülvinni, a pénz akkor sem
maradt
mányokat folytat, elrendezi tízéves miniszter- volna meg az államnak.
ségének hatalmas akta-, adat- és levélhegyeit,
A múltról ennyit Aztán a jelenről élénken
kutat, könyvek között dolgozik távoli magá- igy beszél:
nyában és csak akkor jár be Pestre — egy
— Ma persze más dolsokon kell a fejünket
idegen világba —, ha a képviselőház, a Tör- törni...
ténelmi Társulat, meg a Gyűjtemény EgyeSzeged aktuális ügyeire tér át.
tem üléseire hívják.
— A Kisbuvártó további feltöltéséhez szükMűködéséről,
miniszteri
munkájáról,
épít'
séges 35.000 pengő ügyében eljártam és a pénzkezéseiről kérdezem. Hogyan látja most az elügyminisztériumban meg is ígérték az összeg
multakat, amikor már nem miniszter. Amikor folyósítását Az elgondolás az, hogy a mult
a Hold-ucca helyett Hidegkuton dolgozik.
középitkezései után ma, a változott viszonyok
Egy percnyi csönd, aztán hosszas beszélgetés kőzött lehetővé kell tenni a manánépitjcezést,
alakul k i
mert állami munkálatokra
egyelőre nem lehet
— Minden időkben olyan eszközökhöz kell számítani Ha például Szeged a feltöltött területen lévő telkeket 200 négyszögöles parcellákban kiosztja, lényegesen elősegíti az építnem tudott kimozdulni. Képtelen volt kimenni
kezést, mert egy-egy telek értéke meghaladja
az uccára.
az ötezer pengőt Mindenki számára kőtelezővé
Az orvos először agorafóbiára gyanakodott, térkell tenni a házépítést ezeken a parcellákon,
iszonyra ami ösmert, teljesen földeritett és sze- — egészen bizonyos, nagy érdeklődé^ lesz a

rencsére kivétel nélkül gyógyítható betegség. Az
agorafóbiásnak az a félelme, hogy szabad téren
rászakadnak a házak és a falak, ezért nem tud
kimenni az uccára. De N. nem volt agorafóbiás.
Sőt tudta magáról, hogy nem agorafóbiás. És mégsem tudott kimenni az uccára. Nem attól félt,
hogy rászakadnak a házak, hanem attól, hogy valami baj éri ő t Egy ősmeretlen, nem is sejtett
baj, amitől azonban, állandóan reszket. Mi volt ez
i betegség?
Kuruzsló diagnózisom seerint ez: N. ur betegsége
az volt, hogy zsidó, helyesebben az, hogy szógyelte a zsidóságát Benne a nagyhercegnő szeretője szégyelte a zsidót, aki szintén ő volt. Es
azért nem mert kimenni az uccára, mert félt,
hogy ráismernek Hogv a nevén szólítják, hogv...
Sa át maga nem engedte ki ma ját az uccára. I otartóztatta magát a hotelban, ahol a nagyheroegnő is élt és ahol mindenki csak annyit tudott
róla, hogy ő a nagyhercegnő szeretsje.
Mint örömmel hallom, azóta az az ur teljesen kigyógyult betegségéből. Hogyan? Nem tudom. De szerintem csak ugy, hogy eloszlatta saját lelki hasadtságát. Ez pedig kétféleképpen volt
lehetséges. Vagy ugy, hogy kibékült tulajdon zsidó
voltával, szóval elfogadta magamagát. Vagy ugy,
hogy sikerült magával is teljesen elfelejtetni, hogy
zsidó és igy elfelejtetnie önmagával önmagát- Hogv
a nagyhercegnővel köbben szaldtott fontos volt
ugyan a gyógyulásra, de nem döntő. A dolog
mélyebb volt Alkati természetű. Mert hogy ez a
fiatalember összeakadt a nagyhercegnővel, m á r
az sem lehetett véletlen. Ez az ember mindig
ld akart szállni magából. Mindig menekülni akart
magától és éppen, mert menekülni akart magától,
találkozott mindig magával. Útjába állt önmagának és állandó konfliktusokba keveredett önmagával.

AZ ELNöK,
A klub elnökét (ez is igaz történet) kibuktatta
a klub ellenzéke. Az elnök megsértődött és nem
jelent meg többé a klubban, ahol harminc éven
át minden délutánját töltötte. Három hét múlva
megnősült. Hatvan éves volt, de megnősült. Hogy
kompenzálja magát. Hogy; — legalább otthon —
legyen egy klubja, ahol elnökölhet

telkek i r á n t 80—100 telek kiadása
két és félmilliós
építkezést jelentene,

mintegy
ami lé-

nyeges munka a mai viszonyok között. A telkeket azonban csak azok számára szabadna
ingyen kiadni, akik a jövő évben felépitik
házukat.

uccák

teli legyenek

pia•

cokkal. Komoly gondot kell erre fordítani. A'
tanyákon tervszerűen kell irányítani az oktatást. Ezzel a céllal létesítettük a négy tanyai:
ismétlő iskolát, hogy ezek a gócpontok irá
nyitsák

a tanyai

termelést.

Négy iskola négy

körzetet jelent, igy a tanitó eljut egészen a
népig. Ez a rendszer még külföldön sincs!
meg. Én beállítottam a dolgot, a lovast feltettem a lóra, most lovagolni
— Az exportot

minden

kell tudni

ra}ta.„ ]

körülmények

kőzött

meg kell szervezni én ebben a kérdésben mindig Szeged rendelkezésére állok. Tojással, ba-,
romfival, gyümölccsel még a mai viszonyok
kőzött is ki lehet menni külföldre.
'A beszélgetés rapszodikus tempóban ü'zi a
gondolatokat. Most az idegenforgalom kerül
szóba:
"

i

— Az idegenforgalom ügyében állandóan tárgyalásban állok. Éppen az imént kaptam meg
San Martius grófnak, az idegenforgalmi nemzetközi szövetség elnökének megtisztelő felkérését, hogy alakítsuk meg a szövetség
magyar bizottságát Bármennyire is el vagyok
foglalva, vállalom ezt a munkát és itt megint
Szegedre is gondolok. Szegedet minden körül-,
mények kőzött bele kell kapcsolni ebbe ő
hálózatba. Tavaly láttuk a passziójátékkal,
hogy lehet valami vonzót is csinálni, de ott
van a nagyszerű orgona és Szeged kulturális
életének sok más tényezője, amit mind kl
lehet és ki kell használni idegenforgalmi
szempontból.
. „
— De persze — teszi hozzá élénken — ezt
most mind

üzleti

alapon

kellene

megcsinálni

és nem ugy, mint tavaly, amikor megelégedtem azzal, ha a Nemzeti Szinház önköltségeit
fedezni lehetett. Ma nem lehet állami áldozatokat várni.
• .
— Nem Ml azonban

kétségeesni, h a á l l a m i

eszközök ma nem ís állnak rendelkezésre. 'AJ
ml lelkiismeretünk
nyugodt, mert a pénz nem
folyt él. Ha nem épitünk, a pénz úgysem ma*
radt volna meg, de Szeged nem kapott
volna

uj kereteket. Most az a feladat: élni kell tudni
az uj keretek között.

Kéihly Anna:
Változási csak a rendszerváltozás hozhat"
99
Peidl Gyula visszavonulásával a szociáldemokrata párt tízéves szegedi mandátumát
Kéthly Anna vette á t
Az elmúlt parlamenti ciklus egyedüli nőképviselője volt; szavának komolyságát megtanulták értékelni és elismerni. A parlament
folyosóján, a szocialista sarok pamlagán beszélgetünk. Könyvek, jegyzetek", akták — elvégzendő munkák — tömik meg aktatáskáját: — mindig van dolgoznivalója és mindig keres tanulnivalót És a parlamenti és
szervezeti munkák halmozódása kőzött fáradhatatlanul járja az országot és minden falu
küszöbén a lelkesedés és szeretet virágcsokrai fogadják...
Egységes koncepció, elvi szemlélet és nyugodt higgadtság jellemzi mondanivalóit A
politikai

helyzet

kritikájául

a kővetkezőket

mondotta a Délmagyarország munkatársának:
— Soha ilyen szomorú és reménytelen karácsony nem szakadt még reánk és soha nehéz
időkben

ilyen könnyű

emberek

nem állottak

vezető helyen.
— Az inség falun és városon müír-márt átszakítja a törvény korlátait, az életösztön kétségbeesett cselekedetekre ragadja az éhezőket.

A szociálpolitikai védelem felépítése helyett
a népjóléti

minisztérium

leépítéséről

folynak

tárgyalások. A bűnösök megbüntetése helyett,1
ugylátszik, megint a kanapét

fogják

kidobni.

A munkanélküli segély helyett a karhatalom!
szaporítása a program. Minden éhező mellá
egy szurony, a fegyverhasználati jog liberálisabb magyarázata — körülbelül igy képzelik
a nyomorenyhitést azok, akik gazdasági koncepció nélkül vállalkoztak a mélységbe zuhant
ország vezetésére.
— A szükségadót, — amelyet mint az inség
enyhítésére szolgáló céladót vállaltak az adózók — felhasználják az államháztartás deficitjének csökkentésére. Szinte gúnyolódásnak
tetszik, hogy takarékosságra intik az ország
népét akkor, amikor a tömegeknél már az
elemi

létföltélelek

is hiányoznak.

D e közben

a nagyadózók milliós hátralékokkal tartoznak,
a kartelek halásznak a politikai zavarosban
és az álláshalmozók és mamutfizetésüek békességes nyugalomban élvezik jövedelmeiket.
—
ciója

A Károlyi-kormány gazdasági
m i n d e n n e k tolerálása. Politikai

koncepkoncep-

ciója: folytatása annak a rendszernek, amely
vaskövetkezetességgel szállítja ezeknek az álla- i
potoknak a hatlami lehetőséget

— Változást csak a rendszerváltozás hozhat.
Nem egyes érdekcsoportokon, hanem az öszszes érdekelteken: az orszán többségén

nyugvó

parlament képes a válság speciális magyar
okait megszüntetni. Mindaddig, mig általános
iltl-os

választójog

és ttszta

választás

nincs,

gazdasági orvosszerekkel jönni csak kuruzslás, mert a gyógyítás hajótörést szenved a
hatalom jelenlegi élvezőinek makacs ellenállásán.
— Az uj esztendő tehát csak akkor hoz
enyhülést a szörnyű válságban — fejezte be
szavait Kéthly Anna —, ha a nagy Főkhöz [
méltó felkészü'éssel fogunk munkához Sokkal nagyobb létről van szó. mint ezt a politllcai közömbösségbe kergeteltek képzelnék.
Az egyik oldalon a nyugodt fejlődés, a krizis

terheinek Igazságos megosztasa, a má..ik oldalon az összeomlás: ezek között kell választanunk. A mai kormányzat utja egyenes vonal
a második lehetőség felé. De nemcsak ő maga
épiti ezt az utat, de ténykedéseivel erre az
útra szorítja azokat, akiket megfoszt a nyugodt
fejlődésbe vetett hit ellenálló erejétől. Mi jöhet
az ilyen rendszer nyomában? nBellom onv
nium

contra

omnestt

— E z az igazi »ugrás

a sötétbe*, nem pedig a jogkllerjeszlés, a
felelősség megosztása, amit az anachronisztikus előjogokhoz konokul ragaszkodó hatalmi
gőg és haszonélvezés nem enged megvalósulni

Rassay:
^Álláspontom igazolását látom a bekövetkezett
eseményekben"
A képviselőház karácsonyi szünete előtti
utolsó ülésen izgalmas élet hullámzik a folyosókon. Bent a teremben is olykor fellángolnak a búcsúzás izgalmai: — egy kormánypárti képviselő ellenzéki beszédet mond és
az ellenzék tapsai kőzött vonul ki legyő-ötten
a teremből. A kormánypárt két szavazattal
többséget kapott... Még a sürgős interpellációk következnek, de a folyosón most nagyobb
és élénkebb az élet. Sarkok, gruppok, csoportok alakulnak, egy-egy miniszter is megjelenik a baloldali szőnyegeken és Rassny Károlyt élénk gvúrü veszi körül.
Most mondják el azt, amit a teremben
nem lehetett. Forrnak a szenvedélyek, röpködnek a heves gondolatok. Rassay most
szangvinikus és nagy dinamikai erővel tartja
szóval az egyre növekvő csoportot. Aztán lassan lecsöndesednek a kedélyek, elkőszöngetnek a képviselők és a bfiffé-párt bevonul a
teritett asztalokhoz. És Rassay most Igy beszél Szeged számára:
— Karácsonyi üzenetemül mindössze a következőkben foglalhatom össze mondanivalómat Szeged nyilvánossága részire:
— Tizéves politikai állásfoglalásom és cél-

kitűzéseim teljes igazóltságál

látom a bekövet-

SZÉCHÉNYI
MOZI
Péntek, december hó 25-én utoljára

LEÁNYVÁSÁR

kezett eseményekben. Az ebből eredő konzekvenciák levonása most már nem az én, hanem
a remélhetőleg
ma
polgárság
feladata.

már

tisztán

látó

szegedi

Már be is fejezné nyilatkozatát, mégis ujabb
kérdésekre még ezeket mondja:
— A 33-as bizottságból történt kivonulásunkat minden szónoklatnál jobban illusztrálják és igazolják a mai, a karácsonyi szünet
előtti utolsó ülés eseményei és a napirendi szavazás, amelyek nyilvánvalóvá tették és mindenkiben megingathatták a hitet, hogy a mai
kormányzattól

nem várhatók

energikus

és ha-

tásos intézkedések a sokat hangoztatott közéleti tisztaság és puritanizmus biztosítása irányában. Éppen a mai ülésen történt, hogy
mindenki érezte Hegedűs Kálmán napirendi
javaslatának igazságát, meg is tapsolták, — de
amikor szavazásra került a sor, leszavazták...
Ki kellett vonulni a 33-as bizottságból, hiszen a mai példa is igazolta, hogy egyetlen
egészséges ellenzíki szellemű indítvánnyal sem
lehet eredményt elérni Álláspontom teljesen
igazolva van: a mii kormányzattól nem várhatók

hatásos

intézkedések.

főszereplő: Lupe Velez

Villámlovas
főszereplő: Hoot Gibson
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Szombat, december hó 26-án
Repríz!

Uj példány!

HAJNALI
. ŐRJÁRAT
főszereplő: Richárd Barthelmess

A tarifaleszállüás óta
42 százalékkal emelkedett az autóbuszüzem
forgalma
(A Délmagyarország munkatársától.) Megirta a
Délmagyarország, hogy a városi üzemek központi
igazgatósága leszállította a városi gőzfürdő tarifáját és az uj tarifa január elsején tép életbe.
Az autóbuszüzem forgalmi adatai teljes mértékben
igazolják a tarifacsökkentéshez /űzött várakozásokat Az üzemigazgatóság az autóbuszok viteldiját
szej-iemberben szállította le 30 százalékkal. Az
összegyűjtött statisztikai adatok tanúsága szerint
az u'acsonyabb dijak életbeléptetése óta az utasforgalom 43 Százalékkal emetkedcJ, tehát nemcsak a dijleszállítás következtében előállott differenciát hozta be, hanem tekintélyes jövedelemtöbblethez is juttatta az üzemet. Kétségtelen tehát,
hogy a tarifamérséklés jó üzletnek bizonyult. Az
autóbuszüzem kimutatása szerint a városi autóbuszoknak havonta most 45.000 utasuk van. 9000-el
több, mint a mult év novemberében volt, ami
nagv eredményt jelent.
A járatok közül a legforgalmasabb a küb k
házai, a sándorfalvai és a dorozsmai járat, a
legkisebb forgalmat a kiskunmajsai járatok bonyolítják le. A majsai autóbuszokon alig egy-két ember utazik, igy erre az üzem erősen ráfizet. Az
üzemigazgatóság éppen ezért elhatározta, hogy január elsejétől kezdve a majsat járatokat szünetelteti. A szőregiek és a szőregi vonal mentén
fekvő községek lakosságának kivánságlra a szeged
—szőregi járatok számát január elsejétől kezdve
felemelik. Egy pótjáratot illesztenek a délelőtti
és egyet a délutáni menetrendbe.
Sok • panasz az autóbuszok füteilensége miatt.
Az üzemigazgatóság most kísérletezik ennek a ne-

héz problémának a megoldásával. A motor kipuffogó csökét próbálják felhasználni a kocsik
belsejének fűtésére, de nem valószínű, hogy a
kísérlet sikerrel jár, mert a motorok a nagyobb
terhelést nem birják el.

Begavárt Back Bernát
* gyásza
Unokafivére halálos aulókataszfrófa
áldozata left
(A

Dél magyar ország

munkatársától.)

Bega-

vári Back Bernát felsőházi tagot és családját karácsony ünnepére megrendítő gyász érte.
Dr. Richards Gusztáv, aki Bécsben élt és a
karácsonyi ünnepeket Szegeden akarta tölteni unokafivérénél, autókatasztrófa áldozata
lett és csü'őr'ökön

reggel meghalt.

D r . Richards

Gusztáv szerdán indult el autón Szegedre,
a gépkocsi azonban alig ért ki Wien területéről, valószínűleg fékhiba következtében felborult

és a benneülOk

a kocsiból

kiestek.

Vasárnaptól—szombatig,
december 27-től január 2-ig

A nagy filmeK
Királyai
"Ragyogó Keleti
pompái
Asc uf Hindu
siremléK!

BORNEOI
MAHARADSA
| az évad legmonumentálisabb filmeseménye
Ezt megelőzi:

Hallallan

furcsaságok

A szines fényképezés csodája

Dr. Richards Gusztáv koponyahpi törést
szenvedett és bár nyomban ápolás alá vették, nem lehetett rajta segiteni, csütörtökön
reggel meghalt.
A tragikus véget ért dr. Richards Gusztáv
évekkel ezelőtt a szegedi Back-malom szolgálatában állott, Szegeden igen sokan Ismerték. A megrendítő tragédia miatt általános
részvét nyilvánult meg; — a köz:!mul-ban
a Back-család egy másik tagja is autókatasztrófa áldozata lett.

Előadások: ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor
hétköznap 5, 7, 9-kor

Emlékezés
A KARÁ€SOIlY
w
„a világháború legjobb pénzé -re L E G N A G Y O B B Ö R Ö M E
Irta dr. Delire János
»Az egyre nyomasztóbb pénzszűkén ugy kell segíteni, mint
ahogy Szeged város segitett magán 1919-ben<. (Gróf Hunyady
Ferencnek a képviselőház 1931
november 17. napján mondott
beszédéből.)
A h á b o r ú végén s a forradalom első napjaiban
a pénzhiány kezdett ijesztő méreteket ölteni. A
lassú infláció következtében a drágaság egyre nőtt
s egyre több pénzre volt szükség a normális forgalom lebonyolítására, az Osztrák-Magyar Bank
pedig, a birodalom szétszakadó testjeinek közös
intézménye, a rendezetlenség és tájékozatlanság
első zavarában beszüntette a bankjegyszolgáltat á s t Szegeden is komoly bajok okozójává vált a
a pénzhiány. A Szegedi Nemzeti Tanács a közrend
s a forgalom biztonságának megóvása céljából
szükségesnek tartotta, hogy a város az átmeneti
időre pénzt bocsásson ki. Az előterjesztést Somogyi
Szilveszter polgármester is helyesnek találta s igy,
tőrtént, hogy az októberi forradalom után első
ízben összehívott közgyűlés, mint a Nemzeti Tanács és a polgármester együttes indítványát tárgyalta a városi pénz kibocsátásának ügyét

cég vállalkozott elkészítésére ezer darabonkint 45
koronáért A husz koronás városi pénz zöld szinü

m

volt, az egyik oldalán a városháza képe, a másik
oldalán

Szeged címere s rajta a következő szö-

veg:
PÉNZTÁRJEGY,
melyért Szeged város főpénztára 1919. évi
május h ó első napjától kezdve egy éven
belül a bemutatáskor
h u s i korona
törvényes pénzt fizet,
E pénztárjegy értékeért és beváltásáért
Szeged város egész vagyonával feleL
Szeged, 1918. évi december h ő első n a p j á n
ghultéty Sándor dr. Somogyi Szilveszter
főszámvevő.
polgármester.
Az életben nagyon kevés alkalom van arra, hogy
papírpénz szövegét állapíthassuk meg, a történett
hűség kedvéért feljegyzem, hogy ez a szöveg a
cikkírónak legtöbb' példányban megjelent Írásművet
A husz koronás hátlapján » pénztárjegy hamisítóját fenyegettük meg a tőrvény szigorú büntetésével

A városi tanács • pénz kinyomtatásának megrendelésével egyidejűleg elhatározta, hogy hirdet'
A tárgyalás előtt a kormány előzetes hozzájáruménnyel fordul a város közönségéhez s abban
lását biztosítani kellett s engem kértek fel az adja tudtára a városi pénz kibocsátását
előzetes hozzájárulás kieszközlésére. Kevés teleEnnek a hirdetménynek szövege » kővetkező
fonállomás folytathatott akkor interurbán beszélvolt:
getést, a Szegedi Keresk"dr.lmi Bank helyiségéből
HIRDETMÉNY.
Értesítem a város közönségét hogy a törhívtam fel a pénzügyminisztériumot vezető államvényhatósági bizottság folyó évi november h ő
titkárt, — pénzügyminiszterünk akkor se volt —
22. napján tartott rendkívüli közgyűlésében eTs hatperces beszélgetés elég volt ahhoz, hogy a
határozta, hogy a megrekedt pénzforgatom kivárosi pénz kibocsátásának elhatározásához a korkisegitése' érdekében városi szükségpénzt készit.
tet legfeljebb 10 millió korona ősszeg erejéig
mány előzetes hozzájárulása kieszközölhető legyen.
20 koronás és 5 koronás címletekben. A kiAz a j ó öreg, egyszer-kétszer a törvénytelenség
bocsátott városi pénzért Szeged város közöninjekciójával is életbentartott közgyűlés természesége összes vagyonával felelős és legfeljebb egy
tesen nem tudta 1918 őszén, hogy a Nemzeti Taév alatt az állam törvényes pénzével beváltja.
A város az általa kibocsátott pénzt fizetési
nács rendbontóival nem szabad tárgyalnia. A közeszközül a köztartozások kielégítésére elfogadgyűlés 1918 november h ó 22. napján 632/918. szám
ja, tehát községi adó, vám, illeték, stb. fizealatt tárgyalta a polgármester, Nemzeti Tanács
tésére. A pénzintézetek Szegeden fizetési eszés városi tanács egyértelmű
előterjesztését
s
közül szintén elfogadják; s minthogy a kibocsájtotl pénznek fedezete a városnak összes
egyhangú határozattal adott felhatalmazást a város
vagyona, ebben 70.000 holdat meghaladó matanácsának,
gyar föld, amelynek értéke az aranynál erősebb
tiz mllllő korona erejéig városi >pénztárr
födőzetet nyújt a pénz igazi értékére, ennélfogva b á t r a n mondható, hogy a világháború
Jegy*
legjobb pénze a város által kibocsájtott
pénz.
kibocsátására »a város közönsége részéről felmeFelhívom a város lakosságát, hogy a város
rült kívánsághoz képest* s kimondotta azt is, hogy
által kibocsájtott 20 koronás és 5 koronás
egyelőre kétmillió korona értékű szikiig pénz bopénzeket a közforgalomban teljes értékében
csátható ki. Ez a tízmillió korona zürichi paritás
fizetési eszközül fogadják el, azt a forgalomtól
el ne vonják, el ne rejtsék, mert azzal csak
szerint m a i értékben kifejezve 3,300.000 aranya város közönségének ellátását veszélyeztetnék.
pengőnek felel meg, de az egykorú értékelés szeHasson oda minden polgár, hogy a m a i nehéz
rint ennél is lényegesen nagyobb értéket reprezenviszonyok között a polgárok előnyét biztositó
t á l t A november h ó 22. napján hozott határozapénzkibocsátás forgalomba hozatala a legpéldásabban biztosíttassák.
tot — 1919 február 10. napján terjesztették fel
Szeged, 1918 november h ó 30.
jóváhagyás végett a belügyminisztériumba, ahonSomogyi szilveszter
nan rövid Idő alatt megjött az értesítés, hogy a
polmármester.
belügyminisztérium •tárgyalás alá vette* az ügyet
A
felhívást
megfogadták
s
mindenki
odahatott,
Alig hozta meg határozatát a közgyűlés, a váhogy
»a
polgárok
előnyét
biztosító
pénzkibocsátás
rosi főpénztár máris előterjesztést tesz még novemforgalomba hozatala a legpéldásabban biztosittas.
ber hónapban
sék«. H a ezt a mondatot nem is értette meg minaz első két milliós részlet
den ki, az életviszonyok parancsát megértette. Ezt
folyósitása i r á n t Elmondja az előterjesztés, hogy,
a hirdetményt Balogh Károly szövegezte meg, de
a leszerelt katonák illetményeire három és félmilaz első bekezdés utolsó mondatát, azt, hogy »ez
lióra van szüksége, a városi tisztviselők novema pénz a világháború legjobb pénzec, a polgárberi Illetményét is biztosítani kell, a pénzhiány
mester kívánságára toldotta be a szövegbe. Ebben
miatt az állami adóhivatal a város igénylését kieléa mondatban is r á lehet ismerni a m i szeretetregíteni nem tudja s az Osztrák-Magyar Bank személtó polgármesterünkre, aki szerint a tanyai vasút
gedi fiókja sem rendelkezik pénzzel. A számvevőa világ legjobb vasútja, a házikezeléses szinház
ség azt javasolja, hogy a főpénztár előterjesztését
volt a legjobb vidéki szinház, a csatornaadó a
tegyék át a Nemzeti Tanácshoz Közben azonban
világ legigazságosabb adója, a Fehértóban terem
az állampénztár mégis gondoskodhatott a leszemajd meg a világ legjobb potykája s természerelt katonák illetményeinek kifizetésére szükséges
tesen a városi pénz is a világháború legjobb pénze
pénzről, mert a városi pénz sürgős kibocsátására
volt- (Csak a Iokalpatriótizmusunkkal nincs dicsenem került sor.
kedni valónk?)
Ezalatt azonban kezdetét vette a budapesti jegyA város azonban elővigyázatos volt s a közgyűintézet átalakulása s újra megkezdődött a papirlés határozata alapján a városi tanács megrendelte
pénzkibocsátás, a m i egyelőre feleslegessé tette az
az első kétmillió koronát, még pedig hus,zkoroelkészített városi pénzek kibocsátását Amikor azonnás dm/etekben százezer darabot. Az Engel Lajos
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ban kezdetét vette a diktatúra s ennek kővetkezté.
ben a franciák a határokat lezárták, Szeged újra
pénzforrás nélkül állott, a legszükségesebb k i .
adások fedezetére nem volt pénz s a tisztviselői
fizetések folyósítása is gondot okozott A városi
pénz kibocsátását tovább halasztani nem lehetett
s igy történt, hogy 1919. év március 29. n a p j á n ,
amikor a városból a direktórium eltávozott s a
francia városparancsnok felszólítására a polgár,
mesterrel együtt újra elfoglaltuk hivatalunkat, «
polgármesterrel
egyetértésben,
együttes
intézkedéssel
forgalomba hoztuk ax első kétmillió kanrnát
Egy ideig enyhített is a pénzszűkén ez a klbocsátás, de m á r április h ő 19. napján a polgár,
mester ez őszi közgyűlési határozat alapján ötmillió
korona értékű városi pénz kibocsátását rendeli
el, még pedig három milliót ötven- és kél milliót
huszpengös címletekben. Ezt megelőzően azonban
m á r április negyedikén a városi tanács is elhatározza hárommillió korona névértékű
ötvenpengösök
kibocsátását s azt ujabb hirdetményben közli a
város közönségével
Ezekkel a kibocsátásokkal
tehát
a közgyűlés által megállapított tiz milliós
határig került kibocsátásra a várost pénz.
Az ötven koronások nem nagyon váltak be, a
papirjuk sem volt egészen megfelelői s a forgalom
igényei inkább kisebb címleteket igényeltek. Elhatározta tehát a városi tanács m á r julius h ó végén, hogy a hatmillió névértékben kibocsátott ö t .
ven koronásokat kicseréli s négymillió névértékben őtkoronásokat s kétmillió értékű tizkoronásokat hoz forgalomba. A tizkoronások nyomása szeptember elsejére fejeződött be, a z őtkoronásokra
vonatkozó
határozatot azonban nem hajtották
végre.
A tizkoronások nyomása a legnagyobb felügye-

Ékszerek alkalmi eladása
Magánostól blzontányban
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14 karátos arany nöi kar- és férfi zsebórák. Brilliáns áru. Ezüst és arany cigaretta tárcák, stb.
Minden darab «| ám. Órák lóságát garantálom. Csakis
készpénzért, M nden elfogadható árakon elárusítom
Kirakatomban árakkal megtekinthetők.

n-pliett ment végbe az Éngel Lajos-féle litograiiai intézetben. A városi számvevőség két tagja
s három rendőr «lenőrtzték állandóan a munkát
s szállították be mindennap az elkészült pénze,
ket • városi főpénztárba. A bankók nyomásáról
Várady Jenő főszám vevőhelyettes olyan pontos és
körülményes működési naplót készített, hogy a
kérmőcbányai állami pénzverde elfogadhatta volna
mintának. Az elkészült példányokról s a kiselejtezettről pontos kimutatás készült s abból tudjuk
mag, bogy amikor a nyomás elkészült, 20.317 darabot égettek el a vároH vizmütelep
kazánjában.
A Kossuth-bankók elégetése óta nem pusztult el
Szegeden egyszerre ennyi pénz. Az elszámolás
feltünteti azt a > használhatatlanná tett* egyetlen példányt i«, amit a városi főpénztár kapott
• papírpénz >tlttos Je!é«.
nek részletes leírásával. Most már, miután a pénzhamisító urak nem vehetik hasznát, elárulhatjuk
azt is, hogy mi volt ez a titkos jel. A tízkoronás
képét keret veszi körül s ennek a keretnek díszítésében alui el van tüntetve a nyomdának monogramja: E. L.
Egyébként a városi pénzt az a tisztesség is érte,
hogy
hamis! tolták.
Ez a hamisítás is csak egy >becsület.gól« volt.
Egyetlen hamisított példányt találtak az egyik
városi vámhivatalnál, a közigazgatás azonban ezt
is megbecsülte s nem kevés akta készült róla.
Egyébként a városnak ax egész tízmillió értékű
pénz kibocsátása 67.000 koronájába került, ebben
az összegben azonban benne van azoknak a tisztviselőknek jutalma is, akik a nyomást ellenőrizték.
A számvevőség két tagja egy-egv rend ruhára valót
kapott, mert a nyomdában tönkretették ruhájukat.
A város érdemeik elismerése mellett jutalmat adott
a nyomdai alkalmazottaknak i>, Balitich József készítette el a rajzokat, Bittera Béla volt a nyomdai
művezető s Varga József a litográfiái gépmester.
A városi pénzt agv-két napi idegenkedés után
a kftrftngS* szívesen fogadta,
sokkal szivesebben, minf a fehérpénzt s szivesebben, mint a postatakarékpénztár pénzét. A kékpénzzel teljesen egyértékü volt és a kékpénzzel
szemben soha diszázsiőja nem volt. A kékpénz
felett még az az előnye is volt, hogy nem bélyegezték le. A pénzlebélyegzés Idején a városi pénz
volt a legkeresettebb valuták egyike. A városi tanács büszkén állapította meg 1919. augusztusában a központi tejcsarnok egyik beadványával
kapcsolatban, hogy *a város pénze nemcsak kötelező, hanem a legerősebb hitelérvényü ist. Ami
persze természetes ís, hiszen a világháború legjobb pénze* volt.
A

városi

pénz

visszaváltása

fokozatosan történt. Az április h ó elején kibocsátott ötven koronásokból kétmillió értfküt 1920.
januárjában vontak ki a forgalomból. Mivel pedig
1920. januárjában a zürichi jegyzése a magyar koronának egv'i^enketled réstc volt a t 1919. áprilisi jegy.
résnek, a város ezt a kétmilliót az érte kapott értik
eggtlzenketledével váltotta vissza. Mivel azonban a
kibocsátás is s a visszaváltás Is folytatólagosan
történt, pontosan nem lehet megállapítani azt,
hogy mennyit keresett a város a pénzkibocsátással?
Nagyjából azonban, nem nagy tévedéssel, meg
Tehet azt állapttnat, bogy
a város a kibocsátáskori ének egytizedén
váltotta vissza pénzét
« kibocsátáskori értékének kilenctized részét meg.
kereste. A városi pénz kibocsátása ezért egyike
volt a város legjövedelmezőbb ügyleteinek.
A város haszn* a kétmillió pengőt lénye,
gcseu meghaladta.
Hogy a visszaváltás mikor ért véget, azt pontosan megállapítani nem lehet. A városi tanács
egy felterjesztésének adata szerint 1920. májusában
még ötszázezer korona volt a beváltatlan s ennek
egy Jó része nem is került beváltásra, vagy elveszett, vagy megsemmisült, vagy megtartották a
gyűjtők. Egyébként a város a gyűjtőknek később
adott is tl a forgalomból kivont pénzekből.

A visszaváltott pénzeket egy ideig a javadalmi
hivatal őrizte. Ott őrizték
a páncélszobában
a litográfiánál használt köveket is. A számvevőség
ugyan aziránt tett előterjesztést, hogy ezeket a
köveket a városi muzeumban kellene elhelyezni,
az előadó tanácsnok az előterjesztés mellé nagy
kékcsruzás kérdőjelet tett • bizonyára nagyon
elégedetlenkedett, bogy a múzeumba akarják őrizni
a forgalomból kivont pénz nyomására felhasználható köveket. A muzeum igazgatójának sürgetésére a városi pénzt átadták végül is a múzeumnak,

de a köveket még most is a pancCiszobában
őrzik. Nem jártunk utána, hogy egy-két hajd«
nem őrzi még külön is a páncélszobában.
Később indítványt adtak be a közgyűléshez, hogy
a forgalomból kivont pénzt hozzák njra forgalomba
s mivel akkor az aprópénzben volt nagy a hiány,
olyan módon, hogy az ötvenko.ronásokat ötven filléresekké s a hnszkoronásokat husz filléresekké bé.
tyegezzék te. A városi tanács ellenezte az Indit.
ványt, bizonyára féltette a »világháború legjobb
pénzének* presztízsét a lebélyegzés szégyenétől.
A városi pénzek ott vannak a muzeumban. Nem
volna jó néha visszahozni a városi főpénztárba?
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Külső vagy belső moratórium?
Irta dr. Kertész Béla

Aki vállalkozik arra, hogy figyelemmel kisérje valamely országos kérdésben egy bizonyos közvélemény kialakulását, amint ez
egyes sajtócikkek nyomán hangulattá sűrűsödve terjed 8 lavinaszerűen megduzzadva ellenállhatatlanná hatalmasodik, az aggodalommal íogja látni a gazdasági moratórium kérdésében szemünk előtt lefolyó módon egy
egészségtelen és veszélyes közvéleménynek kifejlődését. Magyarországon ma valójában csak
egy nagy párt van: az adósok pártja és ha
ennek a pártnak programjával kormányra
lehetne jutni ily kormánynak stabilitása örökre biztosítva volna. A tőkeszegény, adós ország közvéleménye gazdasági nyomoruság-jnk
napjaiban a halálos beteg fanatikus bizalmával remél gyógyulást a legradikálisabb megoldásoktól — s ime, ma már a kereskedelmi
és ipari érdekképviseletekben
szégyenkezés
nélkül, leplezetlenül és mindinkább erősebben tóiul tel a moratórium elrendelésének
követelése.
A közvéleményt a moratórium kérdésében
tulajdonképpen kettős probléma izgatja: a
külső és belső moratórium. Az úgynevezett
külső moratórium, amely a valutában fizetendő állami, közületi és magántartozásokra
vonatkozik, abban az elgondolásban, amint
ezt a parlamentben és érr"-'-képviseletekben
sürgetik, valójában nem f« feíent moratóriumot. A transzfervédelem nrm moratórium,
mert a kamatoknak és törlesztési részleteknek
csak idegen valutában való fizetését függeszti
fel, ellenben a külföldi hitelezőknek a valutában fizetendő esedékes összegeket pengőben
itthon javukra irja. amely összeg fölött benn
az országban diszponálhatnak. Vásárolhalnak
oly standard-árucikkeket, például búzát, gyapjút, bőrt, zsirt. stb., amelyek minden külföldi
piacon értékesilhe'ők. Enységes a közvélemény
abban, bogy a transzfervédelem elrendelése
elkerülhetetlen, de egyúttal sürgős is, mert
csak az biztosithatja valutánk stabilitását és
a felszabaduló devizák igénybevétele ltján
gazdasági vérkeringésünk megindulását. Félő
hogy az az ut, amelyet a kormány vála c z'ott
s amely az általános transzfervédelem deklarálása helyett a hitelezőkkel való külön-külön
egyezkedés tervét követi, nem hozza m a j d meg

a magyar közgazdaság számára a várt megkönnyebbülést. Egyik hitelező~soporttal előnyösebb, a másikkal terhesebb egvességet sikerül majd kötnünk' s az igy elért apró előnvök
szét fognak forgácsolódni, anélkül, hogy kedvező hálásuk érvényesülne az egész közgazdaságra. Külföldi hitelünket amúgy is hosszú
időre elvesztettük, ezzel a ténnyel számolni
kell, de legalább mentsük meg magunknak 1
százszázalékosan ebből a szomorú helyzetből

származható azt a csekély előnyt, amit a
transzfervédelem jelenthet
Amig tehát az úgynevezett külső moratórium, a transzfervédelem helyes, szükséges
és ma már halaszthatatlan, annyira veszélyes
a közvélemény mind fokozottabb orientálódása a belső moratórium felé. Megindítója
volt ennek maca a kormány azzal a' véc-

zetes rendelkezésével, mellyel a megszorult
mezőgazdák részére egy évig terjedő, val<V
ságos moratóriumot biztosított, önként váltódott ki a kereskedő- és iparostársadalomban az igazságtalanság és egyoldalú elbánás
fölött érzett elkeseredettség, követelvén azt,
hogy ha a kereskedő és iparosnak adósát:
a gazdát, a kormány egyesztendős kimáletl
időhöz juttatja, mérjen a kormány egyenlő
mértékkel más foglalkozási ágak számára is,
mert hiszen a kereskedő és iparos nem fizethet, ha viszont az ő adósa, a gazda fizetni
nem köteles. Végzetesen elhibázott volt tehát a
kormánynak ez az elhamarkodott intézkedése,
— amely, mint a következmények mutatják,
— legtöbbet éppen a gazdatársadalomnak árw
tott, amelynek hitelét végérvényesen és hoszszu időre aláásta.
De tul az egyenlőtlen elbánás első elkeseredettségén, vizsgáljuk mégis, vájjon követelhetjük-e a belső moratóriumot s nem kell-e
még idejekorán szembeszállni minden erre
irányuló törekvéssel. A belső moratórium véglegesen megszüntetné a hitelgazdálkodást, —
— gazdasági egyedeink nagy részét forgótőkéjétől fosztaná meg, — a forgalmat, a gazdasági élet vérkeringését oly fokra süllyesztené,
amely már a halálos dermedtség állapotával'
azonos. A belső moratórium kényszeritőleg
maga után vonná az inflációt. Megszűnvén a
hitel, minden forgalom készpénzzel bonyolitódnék le. Miként képzelhető, hogy a jelenlegi
380 milliós bankjegy mennyiséggel az ország
egész gazdasági forgalma készpénzben lebonyolítható lenne, jóllehet már ma is, amikor
még a hitelgazdaság állapotában (bár ez alaposan lesüllyedt) vagyunk, súlyosan érezzülí
a pénzforgalmi eszközök hiányát. Elháríthatatlan kényszer volna tehát a bankjegyeknek!
fedezetlen gyarapitásia s ez megindulás a lejtőn, amelyen nincs megállás.
Vessük el tehát a belső moratórium lidérces káprázatát, amely megkönnyebbülést igér,
de megsemmisülést hoz. Ellenben jöjjön a
kormány oly intézkedésekkel, amelyek az önhibájukon kivül megszorult adósok számára
enyhítést hoznak, törölje el az egyoldalú!
gazdamoratérium igazságtalan
intézkedéseit,
— alkosson minden foglalkozási ág számára
oly lehe'őségeket, amelyek az adósok és hitelezők méltányos megegyezését és időhaladék!
engedélyezését elősegítik, — foglalkozzak a
megbénult hitelélet njbolj felélesztésével, —
s ami mindennél sürgősebb: teremtsen bizonyosságot a bizonytalanságok útvesztőjében.
A gazdasági élet számára mindennél nagyobb
veszély: a bizonytalanság. Ne legyen — tőzsdei nyelven szólva — fantázia a nemfizetésben, ne reméljen az adós a moratóriumtól jogtalan előnyt és ne féljen a hitelező áruját,
vagy pénzét kihitelezni Deklarálja tehát a
kormány ismételten és a legnagyobb nyomatékkal, hogy távol áll tőle bármily belső moratórium életbeléptetése. A tulizgatott. pánikhangulatra hajlamos társadalmunkat csak ily
erélyes kormánynyilatkozat nvugtathatja
meg.
•

Korzó Mozi

Belvárosi Mozi
XII. 25.

XII. 25.

A garnizon rémeS5r h,ÍUl# " M a d o n n a a tisztítótűzben
dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Várkonyi Mihály és Camilla Horn
Azonkívül a legújabb Withaphon zenés filmek.

FELfx BRESSART és LI1CIE ENGLISCH főszereplésével.
Azonjrtvtil Plusov kapitány expedíciós filmje
XII. 26.

Démonok: iskolája .^e.

XII. 26.

ngjm

Sanfrancískói k a l a n d 7 f £

Főszereplők: Blllle D o v e éa E d m u n d Lowe. Azonkívül
R a n d e v ú a f e g y h á z b a n vígjáték 6 felvbnn. Főszereplő: lack Mulhall

Nancy Welford és C o n y a y Tearle főszereplésével.
Azonkívül M a n d o l l n k l r á l y zenés film.
XII. 27 30.

XII. 27-30.

A Hercegnő és adjutánsa A r o h a n ó bosszú yfiEffilTaei

nagysikerű filmoperett Főszereplők: W i l l y Fritsch és Nagy- K a t ó .
Azonkívül A z Aihos Kegy remetél természeti felvétel

Főszereplő: George O'Brlen. Azonkívül
H o l l y w o o d y é f t z a k á k zenés vigj. 10 felvban Főszereplő Charon Llnn
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A magyar

iifuság

válsága

Irta dr. Sqve»sy L*het

Az elmélyült gazdasági válságot megoldani
nagyon nehéz feladat Amikor a háború utáni
években pénzügyi nehézségekkel küzdöttünk,
akkor lényeges különbség mai helyzetünkkel
szemben az volt, hogy voltak győző államok",
amelyekben a gazdasági helyzet kielégítő, sőt
reményteljes volt és igy voltak segélyforrások,
amelyekre a lassan gyógyuló közgazdasági életünk támaszkodhatott. Ezzel szemben ma ax
a helyzet, hogy ma minden államban és minden társadalomban, végtelen erővel robbant
ki a gazdasági erők teljes diszharmóniája
és az ezt követő munkanélküliség és elégedetlenség.

A hibát abban látom, hogy a kiegyezéstől
kezdve egészen a legutolsó időkig, folytonosan
gimnáziumokat létesítettünk, ahelyett, hogy a
mezővárosokban

gazdasági

középiskolákat

al-

kottunk volna. Sokszor elcsodálkozom azon.
hogy csak két éve annak, hogy Szeged területén gazdasági iskolákat épített Klebelsberg
Kunó gróf. Már pedig váltig hiszem azt, hogy
Magyarország
mezőgazdasága
egészen más
fokon állana akkor, ha az elmúlt 50 esztendőben, mindmegannyi
főgimnázium
helyett,
mezőgazdasági
iskolák épültek volna. A h i b a

pedig abban van hogy azok. akik gimnáziumot
végeztek, elszoktak a földtől. Mezőgazdasági
Ez a helyzet komoly aggodalomra ad okot. államban a föld szeretete és belterjes müveMa minden kormányzati erő arra irányul, lése képezi a nemzet haladásának és fejlőhogy a valuta egyensúlyát fenfcartsuk. Ezt az désének alapját és jövendőjét A latin iskola
akaratot nem lehet eléggé helyeselni. Szociá- a klasszikus múltnak szeretetét kevéssé tudta
lis szempontokból teljesen lehetetlen követ- beleplántálni az ifjúságba és gyakran megvolt
kezményekkel járna, ha újra felborulna a az a romboló hatása, hogy a mindennapi
pénz s bekövetkeznének azok az események, gazdasági szükségességekkel szemben, elamelyek folyományaként mindenki elvészti vette az érdeklődést és a kedvet Innen van az,
kis vagyonát, ha van vagyona, vagy elveszti hogy ennek az országnak nagyon kis rétege az,
vásárlóképességét azáltal, hogy fehérvérü amelyet a közgazdasági kérdések érdekelnek
oénzt kap kezeihez.
és amely a közgazdaságpolitika és tudomány
Éppen ezért nem látok' abban semmiféle alapismereteivel tisztában vannak. Erre talán
megoldást, vagy segélyt, ha a Nemzeti Bank nem is volt szükség a régi monarchiában,
pénze mellett külön fizetési eszközről gondos- Itt folytonosan szaporították a hivatalokat kikodnánk, mert a helyzet röviden és egy- nevezték a bírákat és a kisebb tisztviselőket
szerűen az volna, hogy a hivatalnokok, a A hadsereg végtelen mennyiségben vette fel
szabadfoglalkozásúak és munkások, minden a középosztály gyermekeit. A kereskedelmi
keresetüket ilyen fizetési eszközben kapnák, és közgazdasági kérdéseket belső vonatkozásamellyel azonban sem vásárolni nem tudná- ban lebonyolította a kereskedők nem túlsának, sem adósságaikat törleszteni nem volná- gosan nagy tábora, külső vonatkozásban pedig
nak képesek. Ezzel szemben hiába állítja a kereskedelmi szerződéseket a monarchia
bárki azt, hogy ez a fizetési eszköz is, a tör- nevében megkötötték' a hivatásos, többnyire
vény erejénél fogva, kény szer árfolyam mai osztrák szakemberek.
birna, mert már láttuk azt, hogy kétféle pénz
Azóta nagyot haladt a világ és nálunk is
között — vásárlóerő szempontjából — m i a kifejlődött vezérkara azoknak az érdekképkülönbség.
viseleti szakférfiaknak, akik a kérdések megEzek a fizetési eszközök egyébként is, csak ítéléséhez és keresztülviteléhez értenek.
átmeneti segítség jellegével birnának és azért
Hiányzik azonban a gazdasági
inkább azzal kell foglalkoznunk, masvar szemközvélemény,
pontból, hogy
mert
ezzel
a
témakörrel
szemben, a régi klaszhogyan lehetne egészségesebb
szikus mult bámulatában felnevelt ifjúság telalapokra helyezni közgazdasági
jesen járatlan. Pedig a régi Róma, amely a
életünket.
legnagyobb gyarmatosító állam volt, a közOlyan segítségre gondolok, amely nemcsak
gazdasági ismeretekkel is tisztában volt már.
a mai viszonyok között, hanem a jövő szemVilágos azonban, hogy a kérdésnek ez a
pontjából is, megoldaná azt a szociális bajt,
vonatkozása teljesen kimaradt a tantervekamely abban rejlik, hogy az országban tulsok
a szellemileg iskolázott, sőt fCiskolázofl
ember, ből. Már pedig hogyan fejlődhetik egészséges
irányban a gazdasági társadalom, amelvnek
amivel szemben a gazdasági pályákon
való
nincs gazdasági közvéleménye?!
elhelyezkedés mindinkább
háttérbe
szorul.
A főkérdést tehát abban látom, hogy gyors
Jól tudom azt, hogy a gazdasági pályák
áem nagyon csábítóak
és tudom azt is, tempóban kell nevelnünk az ifjúságot a közhogy nagyon sok oly ifjú van, aki a leg- gazdasági ismeretek megszerzésének irányákülönbözőbb ipari és gazdasági tanulmányo- ban. Az igy megnevelt ifjúság pedig tisztákat végzi és azután a gazdasági életben még ban lesz létérdekével, nem fog állami és városi
sem tud elhelyezkedni. De nem tudom eléggé hivatalok után rajongani. A tapasztalat azt
felemelni a szavamat azzal a gondolattal szem- mutatja, hogy
ben, amely az országnak egész társadalmát
a magasabb képzés felé viszi, holott ennek
gazdasági előfeltételei teljesen hiányoznak.
Már évek óta figyelem, hogv a nemzet kél
részre szakad és amilyen óriási ellentét van
a városi és a tanyai lakosság között, éppen
olyan

nagy a különbség az egész nemzet átlagos kulturális foka és a
DRrasz'ság kulturája között.

az a végtelen biztonság, amely
a fizetések állandóságában és a
nyugdijak biztonságában reflett,
nem olyan állandó és nem olyan
biztos.
Viszont a jól megalapozott közgazdaság, még
válságos időkben is, több biztonságot, rugalmasságot és életlehetőséget biztosit az ujabb
nemzedék részére.
Ez azonban a kérdésnek csak egyik része.

A másik része az, hogy a gazdaságilag megnevelt és az ujabb világáramlatokhoz hozzászokó ifjúságunkkal mit tegyünk?
Ebben a kérdésben nem látok más kiutat
Magyarországon, mint visszatérést a földhöz.
Ebben az országban még sok hely van azok
részére, akik a földből óhajtanak megélni.
Természetesen nem a régi utakon és módokon,
hanem a mezőgazdaságnak oly fokán, mint
amilyen fokot ért el Dánia.
Divatos

kérdés

a mai gazdasági

rend

vál-

ságáról beszélni. Nyomorúságukban sokan azt
hiszik, hogy ütött utolsó órája a magántulajdon rendszerének. Én pedig azt hiszem, hogy
éppen ellenkezőleg, a kérdés megoldása az,
hogy

a szegény és nincstelen társadalmi osztályokat Is földhöz keU
futtatni.
A kenyértelen és kenyérért hiába küzdő ifjúsággal meg kell kedveltetni a főidet, igen
olcsó annuitás mellett, több évtizedes törlesztéssel földhöz kell juttatni azokat, akik ma
kisbérlők, vagy nincstelenek". De ilyen módon
kell lecsapolni azt a kulturális irányban gyakran túlképzett ifjúságunkat is, amely kenyér
és jövendő hiányában nem támasza, hanení
ellensége a társadalmi rendnek.
Divatos olvasmány, a szépirók is kacérkodnak a témával: az ifjúság válságáról ir-ni. De
ennek az ifjúságnak megvan az élethez és a
jövőhöz

a joga és nincs

apa,

aki

nyugodtan

hajtaná le ma a fejét mert nem tudja a hazában mi lesz a gyermekének,
dőnek a sorsa.

a magyar

jöven-

Nincs más u t mint a föld utja, a mezőgazdaságnak felújítása és ebben a mngyar
jövendőnek elhelyezkedése. Ez az ut pedig
csak a gazdasági kultura tanításai alapján
közelíthető meg.
y
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Villanyszerelés, ohkumulAtorffiltés.

Revízióra szorul
az egész szegedi közigazgatás

Dr. Pálfy Jözsef polgármesterhelyettes az elmulf év tapasztalatairól és az u)
tennivalókról
(A

Délmagyarorszáq

munkatársától.)

A há-

ború legválságosabb Idejében, az art közvetlenül
kővető évek gazdasági és politikai összevisszaságában sem volt talán olyan sulvos Szeged
helyzete, mint most, ezekben a dekonjunkturás, világválságos időkben. Szeged megállt, a fejlődés szekere beleragadt a világválság
sarába és még csak sejteni sem lehet, hogy
mikor kecmereg ki és hogyan kecmeneghet ki
belőle. Tehetetlenül topog egy helyben, ami
tiedig talán rosszabb még a hátramenésnél is.
Az egész közigazgatási életet ez a helybenJárás jellemzi, a közigazgatási apparátust teljesen lefoglalják a mindennapi élet problémái, nincs senki már a torony alatt, aki
komoly álmokat szövöastoe. aki terveket kovácsolna.
Ilyenkor, év utóján, szokás számot adni az
eredményekről és az uj célokról. Mert hát az
eredmény mindig tanulságos lehet, az uj célok
pedig irányt jelölhetnek, u j eredményeket
Ígérhetnek. Karácsonyi kérdésünkkel az idén
dr. Pálfy József polgármesterhelyetteshez kopogtattunk be.
Első kérdésünk" az volt a polgármesterhelyetteshez, hogy

az u| közigazgatási Mrvény mit
mulat a gyakorlatban.
Ez a most muló esztendő volt ugyanis az u j
rendszer első próbaesztendeje.
— Az u j közigazgatási törvény általáaos
vonatkozásban bevált, — mondotta Pálfy. A kisgyűlés intézményénél: megalkotásával kétségtelenül tehermentesült a nagy kózgvdús, ami
hozzájárul az ügyintézés gyorsításához. A
városok kongresszusának polgármesteri választmánya legutóbbi ülésén foglalkozott ezzel
a kérdéssel és a polgármesterek nagy többségének megítélése szerint a közigazgatás az
uj rendszer mellett talán még alaposabb is,
mint volt régebben, mert a testületi feltel ősség
megszüntetésével nőtt az egyéni felelősség. Ez
azonban véleményem szerbit nem jelenti azt,
hogy a tanács intézményének megszüntetésével kifogástalanul helyes dolgot alkotott az uj
közigazgatási tőrvény.
— Szerintem és Szeged város vezető tisztviselőinek megítélése szerint is

alakult ki, hogy a vezető tisztviselők általános
tájékoztatását a tanács visszaállítása nélkül
is el lehet érni, még pedig ugy, hogy az
ügyosztályvezetők együttesen beszélik meg a
fontosabb ügyeket Ez olyan formális tanácsülés lenne, amelyen a tanácsnokok nem szavazhatnának, csak hozzászólhatnának a fölmerült kérdésekhez.
— Nem tartom a tapasztaltak után valószínűnek, hogy a polgármesterek választmánya, amely rövidesen ismét összeül, hogy
letárgyalja Vásáry István debreceni polgármester u j közigazgatási törvénytervezetét, a
tanács intézményének visszaállítása mellett
foglalna állást. Vásáry polgármester tervezete lényegében megegyezik az uj kö-i-azgatási törvénnyel, annak legfontosabb rendelkezéseit átveszi, csupán egy jelentékeny uj dolog
van benne, még pedig az a javaslat, hogy a
tőrvényhozás alkosson a városi számvevőségek
mellé egy attól teljesen elkülönített és a városi
hatóságtól teljesen független külön számszéket.
Ez a számszék nem a polgármester felügyelete
alatt működne és teljesítené ellenőrző hivatását, hanem inkább a kormány, illetve a
kormányt képviselő főispán felügyelete alatt
állana.
Megkérdeztük a polgármesterhelyettestől,
hogy a polgármesterek kongresszusa hogyan
fogadta ezt a javaslatot amely nyilvánvalóan

— A polgármesteri választmány tagjai közül
igen sokat ellenezték is Vásáry javaslatát
de a végleges álláspont még nem alakult ki.
A következő kérdésünk az volt. hogy milyennek látja a polgármesterhelyettes

— A polgármesteri választmány előtt én
terjesztettem elő a tanácsi Intézmény visszaállítására vonatkozó javaslatot, de <*zel, a
legnagyobb meglepetésemre, szinte teljesen
egyedül maradtam. A polgármesterek nagy
többségének az volt a véleménye, hogy erre az
intézményre

nincsen

szükség.

A z a felfogás

és azután

általános

gazdasági

pénzügyi

a városi hltelQqyek rendezése.

pénzösszeghez

jut, vagy

költségvetése

szaba-

dul meg egy-két igen súlyos kiadási tételtől.
Ha nem vezetnének sikerre a tárgyalások,
akkor három év múlva a városé lesz a gázgyár és annak évi jövedelme bevételeinket
gyarapítja. Elsősorban a súlyos terhet jelentő
függőkölcsönöket

kell

rendezni

és

áltálában

az egész hitelügyet. Erre az első lépés a garancia-bank felállítása lesz, ami valószínűleg
január közepén megtörténik". Ez a bank ötvenmillió pengő alaptőkével alakul meg és igy
százmillió pengős hitelműveletet tud majd lebonyolítani. Főcélja az lesz, hogy a városok
régi, elapadt hitelforrásait pótolja, mert a
legnagyobb baj az, hogy a városok nem jutnak
a mai viszonyok között hitelhez.
Az elmúlt esztendő közigazgatási tapasztalatairól érdeklődtünk,
— Ha semmi másban nem, de tapasztalatok'
ban

gazdagodtunk

dotta
hogy

ax tlmult

év alatt

— mon-

a nolffármesterhelyettes. — Kiderült

a közigazgatás leofontosabb leiadata a szociális nroblém&k megoldása.
A világválság következtében egyre növekszik,
a munkanélküliség, ez azonban nálunk még
fokozottabb mértékben éreztette hatását A j '
szociális ügyekkel még fokozottabb mértékben
és figyelemmel kell foglalkoznunk. A közigazgatási életben egyébként
momentum
nem merült

Szeged feaközelebbl fővén döfét?

és

Ami Szegedet illeti, mi valamivel előnyösebb
helyzetben vagyunk, mert vannak tárgyalás
alatt álló dolgok, amelyeknek elintézése könynyebbséget fog hozni Elsősorban a gázgyárra
gondolok, amely a szerződés értelmében háromj
év múlva a város birtokába kerül. Ha sikerre
vezetnek a koncesszió meghosszabbítására
irányuló tárgyalások, akkor a város nagyobb

az állam amúgy is alaposan
kiszélesített
beleszólási
fogát szélesítené
méo Jobban
ki az
autonómia
rovására.

semmi jelen'ősebb
uf
föl az elmúlt
eszlen-

— Csak jóslásokba lehet bocsájtkozni — döben. Az ügyek mentek simán, a körűimé- j
válaszolta dr. Pálfy József —, mert a mai nyekhez képest minden nagyobb zökkenő nél-1
viszonyok között biztosan nem következtet- t ű i . . .
hetünk semmire sem. De azért ugy érzem,
Az «! esztendőben
hogy rövidesen rendbe jön valamilyen módon
a
szociális
problémák mellett számos nagy
ugy az állam, mint a város ügye. hogy nyugodés
nehéz
feladat
vár megoldásra a közigaztabb és jobb esztendők következnek. Az a
gatásban, — mondotta ezután Pálfy József.
meggyőződésem, hogy ezek a mai lehetetlenül
Ezek között legfontosább a város házlartásásúlyos állapotok
már csak rövid iielg
tartanak

a tanács Intézményének eltörlése nagy hiba rolt.
Ebben és az előbbi megállapításban nincs
ellentmondás, mert az kétségtelen, hogy föltétlenül előnyős, ha a kisebb jelentőségű ügyeket a polgármester megbízásából az flőidók
intézhetik el, de van sok olyan része a közigazgatásnak, amelyről tudnia kell minden
vezető tisztviselőnek. Sokszor megtörténik,
hogy az egyik ügyosztálynak máról-holnapra
át kell vennie olyan ügyeket, amelyek eddig
egy másik ügyosztály hatáskörébe tartoztak.
A jelenlegi rendszer mellett ebben az esetben
az uj ügyeket átvevő ügyosztályvezető teljesen
tájékozatlan, ami viszont megnehezíti és nieglassitia az ügyintézést. A tanács intézménye ezzel
szemben azt biztosította, hogy a város minden
fontosabb ügyét a vezető tisztviselők égyforma
alapossággal Ismerhették. De a tanács intézményére szükség lenne azért ís, mert a tanácsban a város ügyeit felelős szaktisztviselők
intézték, ami szinte teljesen kizárta a politikai, vagy személyes szempontok érvényesülésének lehelőségét Ezért volt káros a tanács
intézményének megszüntetése.

nak

könnyebbedés következik, csak tulkerüljön a
rendkivül súlyosnak és veszedelmesnek Ígérkező tavaszi hónapokon.
A legsürgősebb feladat

Tartós
ondolálás
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Értesítési
Felhívom a n. é. közönség szives figyelmét, hogy

kicsinyben!

eladásra

is berendezkedtem. Raktáron tartok mindennemű kö.
tött., szövöttárut, legkitűnőbb gyártmányú selyam-, müselvem., gyapjuharisnvát, férfi és nöi fehérneműt,
nyakkendőt, stb.
áraim versenyképesek, mert mindent első kézből
kapok. Kérem további szives pártfogásukat:

KOCH IMRE
kötött-, szövő Uáru nagykereskedő, Tisza Lajos körút
57. szám.
SOS

és pénzügyeinek

rendezése,

költségveté-

sének jövőben biztosabb, reálisabb alapokra
helyezése, a város egyik legjelentékenyebb
jövedelmi forrásának: a földhaszonbérnek stabilizálása. A város hatóságának szakítani kell
az eddig bevált, de a változott
viszonyoknak
többé már meg nem felelő
földbirtokpoWiká-

jával és uj rendszert kell bevezetnie, melynek
alapgondolata,

hogy

a bérlők

fizetőképessé

tétessenek. Az egészen kis bérletek közé na-1
gyobb

bérieleket

kell beilleszteni, sőt u g y gon-

dolom, meg kell barátkozni bizonyos mértékig

a föld- vaoy házfnoatlano^, valamint a város kőről létesült telepek felkel eladásának gondolatával.
Mindezen kérdésekkel már foglalkozik a város
hatósága és az előkészítő munkába bevonja
a mezőgazdasági, az alföldkutató és a közgyűlés által a földhaszonbér-kérdés tanulmányozására kiküldött szűkebb körű bizottságokat
— Legsürgősebb ügyünk az aszfalt

uthurkolat
kijavítása, a Pelőfi Sándor- és a Vásárhelyisugárutak burkolatának rendbehozása. Rendkivül sürgős és nagyjelentőségű a Kisbuvártó feltöltésének befejezése, mely lehetővé tenné
a keletkező száz telek-parcellán nagyobb
arányú építkezés megindulását A nagy munkahiányra és a nagyszabású építkezés meg-

STAUFFER SAJTOK A LEGIOBBAKI

Eztkérjemindenütti

Indulásával járó gazdasági előnyökre való
tekintettel és mert középitkezésre a közeljövőben nem számithatunk, a magam részéről hajlandó lennék olyan hatósági álláspontot képviselni, mely szerint ezek a telkek
a lehető legelőnyösebben,
esetleg ingyen bocsáttassanak olyan jelentkezők birtokába, akik

az építkezéshez szükséges tőkével rendelkeznek és kötelezik magukat arra, hogy rövid,
záros

határidő

alatt

valóban

építkeznek

is.

A jelenlegi időpont, — amikor a tőke nyugtalankodik és minden komoly ok nélkül ingatlanbefektetés iránt orientálódik —, tehát alkalmas is lenne a terv megvalósítására. Az
építkezés olcsóságát sokan kihasználnák, akiket most csak' az tart vissza, hogy városi
telket igen magas áron lehet megszerezni

Uf telepek létesülését
minden

erővel

meg kell

akadályozni

és a

rendszertelen építkezések megszüntetése céljából múlhatatlanul el kell készíteni az általános csatornázási és városrendezési tervet
lés a modern követelményeknek megfelelő építkezési szabályrendeletet.

A tiszai kereskedelmi kikötő
ügyét is rendezni kell, a kikötőhely megnagyobbításával, a homokrakodó áthelyezésével és a Közúti Vaspálya R t iparvágányának meghosszabbításával. Erre is folyamatban vannak a tárgyalások és a Közúti
Vaspálya R t késznek nyilatkozott a megszüntetett ujszegedi vonalrész helyett az Erzsébet-rakparti vonal meghosszabbítására és
4—5 vagon befogadására alkalmas kitérők
építésére.
— Folytatni kell a megkezdett

halastó

B A El A
CIPŐÁRUHÁZ

j Rendkívüli árajánlata
Gyermekhócipők

Női hócslzmák
11*50
Legdivatosabb gumml hócipő 1 0 * 5 0
Férfi C l p Ő k (egyes párok) — — - 1 0 * 5 0
Férfi dlvatdpök színes 307és feketében

14*50

— Ismétlem, a legnagyobb bizalommal
optimizmussal
telve nézek a közelgő újév

és
elé,

mely egész bizonyosan meghozza számunkra
a nyugodtabb időket, a várva-várt megkönynyebbülést.

Estélyi ruhák

alá speciális

füzük és melltartók

legolcfóban ét legszebben
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\ kereskedelmi szerződések fontossága
Irta: P
C
IK J6II0

Uj keletű, hogy a magyar közönség foglalkozni
kezd a kereskedelmi szerződések tartalmával. Saját kárán tanulta meg — a monarchia feloszlása óta —, hogy az ország egészséges vérkeringése
a kereskedelmi szerződések mikéntjétől függ. Ha
vizsgáljuk az öreg Európa uj gazdasági térképét,
azt látjuk, hogy a lázmérő nyugtalanító rajzot
mutat:
Anglia a napokban szakított évszázados szabadis olcsó hallal látja el és ennek előnyeit a
kereskedelmi vámpolitikájával és vámsorompókkal
város közönsége még akkor is élveri, ha a küzd a munkanélküliség veszélye ellen. Emellett
haltermés értékesítéséhez és főként az export- a gazdag font beállt a középeurópai szegény állahoz fűzött várakozások azonnal nem is telje- mok sorába és ma 30 százalékkal kevesebbet ér,
sednének.
mint három h ó előtt
Németország gigantikus méretű szükségrendetet
— A fontosnál fontosabb
hozott, az árakat törvényileg letörte, hogy a terszabályrendeletek egész sorát
melést és megélhetést olcsóbbá tegye és az exporKell megalkotni. Igy a kötelező ravatalozás- tot elősegítse.
Franciaország, hogy védekezzék az angolok és
ról és a központi temető létesítéséről szóló
szabályrendeletet. A modern közegészségügyi németek versenye ellen, a parlamentben tőrvény.
követelmények nem tűrik tovább a háznál javaslatot terjeszt elő, hogy a meglevő vámokat
automatikusan annyira emelhesse, amennyire az
való ravatalozást és a temetők minden város- angol font, vagy a középeurópai államok valutáia
részben való terjeszkedését
esett.
— Meg kell alkotni, illetőleg a mai követelSvájc ugy védekezik a németek dumpingáraival
ményeknek megfelelően át kell alakítani a szemben, hogy a kereskedelmi szerződést felbontja
kéményseprési, piacrendészeti, hus és vásár- és Németországgal vámhúborura készül.
Csehszlovákia az agráriusok nyomására már egy
pénztári, építési, szervezeti, szegényügyi, tüzrendészeti, együttes pénztárkezelési, tejárusi- éve vámháboruban él velünk.
E világrengető események dacára a mi vámrentási stb. szabályrendeleteket és minden vonalon gyakorlatilag érvényre kell juttatni a lecr delkezéseink alig változtak. A devizarendelet kényszerrendszabályai enyhítik ugyan a helyzetet, de
szigorúbb
takarékosságot.
nem oly mértékben, mint ahogyan azt. az ország
— Mindezek mellett a város hatóságának mai súlyos gazdasápi helyzete megkívánná. Az ezfigyelemmel kell lenni egyetemi városi nívó- évi január—szeptemberi statisztikai adatok sze.
jára és gondoskodását képezi a vallás, a kul- rínt behozatalunk az év 9 hónapjában 428 millió
tura, a tudomány, a művészet, a közegészség- pengő volt, mig a kivitel 401 millió pengőt tett ki.
ügy, a testnevelés, a sport, a közművelődés, Hazánk külkereskedelmi mérlegének passzív egyenaz iskolán kívüli népoktatás, a gazdasági szak- lege tehát háromnegyed év alatt 27 millió pengőre rúgott.
oktatás, az ipar, a kereskedelem, a közgazdaHa vizsgálat tárgyává tesszük, melyek azon álság minden közérdekű ügyének előmozdítása, lamok, amelyek többet exportáltak hozzánk, mint
a város szépészete, köztisztasága és közren- amennyit mi vittünk ki, akkor könnyen bonckés
dészete. Ezen odavetett, hiányos felsorolás- aiá vehetjük a mi kereskedelmi politikánkat és a
ból is látnivaló, hogy a város hatósága nem statisztika súlyos indokot szolsáltat a komoly kritikára.
lesz munkanélkül az uj esztendőben sem.

és ezzel kapcsolatos ármentesüő müvek kiépítését. A halastó jövedelmezősége ellen az
utóbbi időben felmerült skrupulusok ellenére
a hatóság meg van győződve arról, hogy a
munkaalkalom mellett, a városnak tulnyo*
mőan állami segélyből épült olyan objektuma
létesül, amely a várost és környékét bőséges

3 ' — Mől

a svájci vámháboru folytán nehéz helyzetbe ker ü l t ma látom az Időpontot elérkezettnek arra;,
hogy a németeket ugyanolyan értékű magyar ter.
mény és termék átvételére szorítsuk, mint ameny.
nyit mi importálunk tőlük.
Csehszlovákiával szemben is passzív az egyenlegünk: 1929-ben 58 millió pengőt 1930-ban 28
millió pengőt tett ki, míg az idei év, dacára a
Csehszlovákiával fennálló vámháborunak,
ismét
emelkedést mutat, mert a 9 hónap passziv egyen,
lege 21 millió pengő. — Ezen adatnak a szomorú
jelentőségét akkor tudjuk felismerni,
szemügyre vesszük, hogyan alakult e tétel:
b« tortánk
ktvittflnk
CBehoru&gbil
Caehonz&gty
e hónap alatt

1930 január—szept
1931 január—szept
leesett

137 millió
38 millió
28°/o-ra

112 millió P.
17 millió P'
15w0-ra.

Ebből a két szempontból tehát azt látjuk, hogyi
Csehszlovákia nem érezte meg olyan súlyosan a
vámháboru terhét, mint Magyarország, mert a
cseh kivitel Magyarország felé csak 72 százalékos,
a m i csehországi kivitelünk azonban 85 száza,
lékos csőkkenést mutat. Mi állandóan ostromoljuk a kereskedelmi minisztériumot, hogy csele,
kedjünk mi is ugy, mint a csehek és kössük az
összes cikkeket, amelyeket behozunk, behozatali
engedélyhez. Emellett követeltük, hogy a szárma,
zási országok ellenőrzése legyen szigorúbb. Kére!,
műnk meghallgatásra nem talált és Csehország
tovább is jóval nagyobb értékű árut szállíthat
Magyarországra, mint amennyit m i exportálunk.
Mivel a cseh kereskedelmi szerződés ügye igen
régóta húzódik, Csehszlovákia azt a kívánságát
terjesztette elő a magyar kormánynál, hogy létesit.
Se nek ideiglenes megállapodást bizonyos menynyiségü tűzifának behozatalára, amivel szemben'
ők élő sertés bevitelére adnak engedélyt A magyar érdekeltek a cseh kezdeményezést elvi szempontból helytelenítették, mert a külön engedélyben a kereskedelmi szerződés megkötésének késlel.
teetését látták. Ennek dacára a megálapodás létre,
jött olyformán, hogy 1931 december 31-ig Magyarország beenged 20.000 vagon tűzifát, — evvel
szemben Csehország 29.000 darab hizolt sertés bevitelére ad engedélyt. A magyar érdekeltek a prágai
Az 1929. és 1930- években a kővetkező államoklapokból nyertek értesülést ezen megállapodás létnál álltunk legrosszabbul:
rejőttéről, mire azonnal interveniáltak ugy a földNémetországgal szemben a passzív egyenleg 1929mivelésügyi, mint a kereskedelemügyi minisztében 91 millió pengőt, 1930-ban 81 millió pengőt,
riumban és azt kérték, hogy ha létesítünk megálla1931. január-szeptemberben 55 millió pengőt tett
ki. Évek óta hangoztatom, hogy mondjuk fel a podást, ne kizárólag élő sertéskontingenst kérjünk,
hanem a 29.000 darab sertés keretében adassék
legtöbb kedvezmény elvét Németországnak, mert
meg a lehetősége annak, hogy ezen mennyiség 50,
lehetetlen elnézni azt, hogy a németek mind navagy esetleg kisebb százaléka zsir, szalonna, vagy
gyobb és nagyobb tömegeket és főleg kész ipari
hus formájában legyen Csehszlovákiába szállítcikkeket szállítanak hazánkba, anélkül, hogy ezzel
ható. Ennek indoka az, hogy nem előnyös a maszemben kellő mértékben kaput nyitnának a ma.
gyar mezőgazdaság szempontjából, hogy tul sok
gyar gabonanemüeknek, az élőállatoknak, nem is
élő sertés kerüljön a cseh piacra, mert ez az árak
szólva a husterményeinkről, amelyeknek bevitele
olymérvü lemorzsolódására vezethet, hogy a konteljesen tilalmazva van. Tekintve ama körülményt
tingens teljesen illuzórikussá válik és snklral eüészhogy Németország ma az angol vámok, másrészt

fWgesfbb helyzet az. hogyha zsir, szalonna, vagt
hus formájában sok piacon kerül forgalomba a
magyar serléstermék és igy nem okoz nagy árrombolást. Másik fontos indok az volt, hogy sertéstermékek exportálásával télvíz idején foglalkoztathatjuk a magyar vágóipart és munkaalkalmakat
teremtünk. Indokolt kérésünk a minisztériumokban
azonban meghallgatásra nem talált, pedig ma már
megállapítható az. hogy jóslásunk valóra vált,
k l á r u s l í á s á t r e n d k l v ü l l
mert eddig a 29.000 darabos sertéskontingensnek csak felét tudtuk Csehszlovákiába beszállítani.
o l c s ó á r b a n m e g k e z d t e m
^
Az utóbbi hetekben a szállítás már egészen le.
csókkent: december hó első hetében már csak 180
darab sertést szálH'ottunk a 2461 darabos felhajtásból Prágába.
Lengyelországgal hasonló a helyzet. Itt 1929ben behozatalunk 51 millió, kivitelünk 17.4 millió,
1930-ban behozatalunk 30 millió, kivitelünk 11 millió, 1931 január—szeptemberben behozatalunk 21
millió, kivitelünk 5 millió pengőt tett ki. A lengyelek is vasmarokkal fogják a behozatalt és a
magas vámtarifán tul oly magas illetékeket szednek (származási bizonyítványok, lengyel kamarai
bizonyítványok hitelesítéséért), hogy egészen gúzsEekhardt Tibor a szegedi időkről, a kibontakozás lehetőségeiről és a ílszíul&sl
bakőtik a magyar kivitelt. Ezzel szemben mi szafolyamairól
badon engedjük be a lengyel árut. anélkül, hogy
ugyanazon eszközökkel élnénk, mint a lengyelek.
Budapest, december. (A Délmagyarország munka— Természetes — folytba Eekhardt —,
?edig ha a lengyel behozatalt szigorúbban kezeltársátólTöbbéves
szünet után a nyári válaszhogy
nflk és a csereforgalom álláspontjára helyezkedtások során ismét visszakerült a politikai életbe
nénk, milyen nagy szolgálatot tehetnénk Dusztulóés a parlamentbe Eekhardt Tibor, akinek politikai
a jövő kibontakozását
csak egy defélben levő bortermelésünknek.
utja a szegedi időkből Indult el. Eekhardt ma egyik
mokratikus, népbaráti, széles alapokon
Nem folytatom a sorát azon államoknak, ahol
legagiüsabb kombattáns tagja az ellenzéki frontnyugvó
nemzeti
iránuzat
hozhatja
hasonló a helyzet, csak rá akarok mutatni arra,
nak és egyik vezetője a Gaál Gaszton-féle függetmeg
hogy a behozatali engedélyeket más, gazdagabb
len kisgazdapártnak. Az ellenzéki, friss szellemű
államok egészen másként kezelik, mint mi. A pártnak, valamint a párt vezéreinek súlya egyre
a mai vicinális politika helyett. Ennek" előstatisztikai adatok nagy tömegéből azért vettem
jelentősebb a képviselőházban, — nem érdektelen
feltétele
kl a legfontosabb államokat, hogy bebizonyítsam,
tehát beszélgetést folytatni Eekhardt Tiborral, akimennyire fontos lenne szakítani az eddigi gyenge,
nek utja Szeged felől sok felé el-elkanyarodott,
a becsületes, titkos
választójog,
•éget mutató, engedékeny rendszerrel és behozade végül |s hosszabb külföldi tanulmányut után
tali engedélyhez kötni a külföldi cikkek legtöbbjét,
megérkezett az ellenzéki frontra, és m a a Gaál
amely nélkül el sem lehet képzelni a kibonmert csak igy lehet elérni azon államoknál, ameGaszton-párt főhadiszállásának vezérkari főnöke.
takozás lehetőségét. A földmivelés megoldásályekkel szemben passzív kereskedelmi mérlegünk
A mai politikai elhelyezkedéstől függetlenül igen
nak állandó gondját is esv ui alakulásnak
van, hogy felkeressék a magyar piacot. Még sziérdekes Eekhardt Tibor mondanivalója,
hiszen
kell megoldani.
gorúbban kellene kezelnünk a behozatali engeSzegedről indult el és a tizenkét éo előtti első
— A demokratikus,
népies politika a küldélyek kérdését azon államokkal szemben, amelyekidőkben — mint még emlékezetes — élesen a türelföldön is sokkal eredményesebben
szolgálja
kel nem vagyunk szerződéses viszonyban. Termetlen jobboldal tagjat között foglalt helyet. Ez
mészetes, hogy ezen elgondolás keresztülvitelénél
majd
az
ország
érdekét,
mint
a
múltnak
— a
emlékezetes idők és furcsa elhelyezkedések után
nem lehetünk tekintettel az egyes cégek magánlegtöbb külföldi
állam előtt — ellenszenves
több évi szünet következett — talán egy kis kiérdekeire, csak a nagy országos érdekre, mert i ábrándulás is — és a türelmetlenség szélsőséges
politikája.
igazságos dolog az, hogy ha az ország ily nehéz
állásfoglalása után a külföldi ut meggyőzte arról,
Eekhardt Tibor megáll és most a szegedi
helyzetben van, mint ma, ugy a magánérdek háthogy a zavaros időkben elfoglalt politikai elhelyez,
gondolat
következik. Először látszik, hogy
térbe szorul az ország egyetemes érdeke mellett.
kedése helytelen volt és csak a türelmetlen és elrészletesen ki akar térni az akkori idők eseMa nem a magánérdek dönti el azt, hogy ?gy texfogult jobboldali célkitűzések — nem szolgálják
ményeire és a tizéves el kanyarodásra, mégis
tilkereskedő a gyapjúszövetet Brünnből hozassa e,
a magyarság és a csonkaország érdekeit.
kis szünet után meggondolja elhatározását és
vagy Manchesterből, hanem az ország ecvetemes
Amint most visszatért a politikai életbe, nyoma
érdekt- keh hogy irányitsa.
a részletek kibontogatása helyett igy foglalja
sincs a tiz év előtti hangnak, a Gaál Gaszton-párt
Kényszerrendszabályokkal igyekezzünk érdektárössze válaszát:
főhadiszállásán és a parlament folyosóján igazi
sakká szegődtetni a külföldi exportőr, kct. Ha függő
népbarát és demokratikus volVikai inaugurálását
— Az a politika, amit gróf Károlyi Gyula
viszonyba kerülnek a német vegyiszerek, gépi ter.
hirdeti.
jelenlegi és akkori szegedi miniszterefnök
mékek a mi áUaltcrményeinkkel. a cseh textiláru^
Az ellenzéki kisgazdapárt vezetőjének percnyi
úrral együtt Szegeden csináltunk, semmicseh deszkák a magyar sertéssel, liszttel, a lodzi
ideje sincs a parlamentben é s idők jele, hogy
szövet a magyar zsírral, magyar borral, a man.
ben sem hasonlít a közelmúlt
politikájáa párt főhadiszállása állandóan íj- vau sürgő-forgó
ehesteri gyapjúszövet a magyar liszttel, pulykával
hoz, ellenben célkitűzéseiben
teljesen azoemberekkel, vidékről érkezeit rJgi és uj hívekkel.
és tojással, a lyoni selyem, francia parfüm gabonos volt azzal a széles alapokon
nyugvó
A Délmagyarország munkatársa a szegedi időknánkkal, állati terményeinkkel, akkor a magyar
demokratikus
és népbaráti
elgondolással,
ről és a szegedi eszmékről kérdezi az elkanya.
•enr.flés fellendül.
rodott és visszakanyarodott Eekhardt Tibort, aki
amit a kibontakozás
lehetőségeiről
és a
A forrongó gazdasági viszonyok ólomsulvként
azonban először a mai politikai helyzetről és a
jövő útjairól
a frntHcben
jelöltem
meg.
fllik meg egész Európát. Most van itt az ideje ankibontakozás lehetőségeiről beszél.
nak, hogy a magyar fogyasztópiac jelentőségét fel.
— Hogy a szegedi gondolatokról beszélhesismerjük és erős kézzel oly rendszabályokat lépsünk, először a mai helyzetet kell megvilátessünk életbe, amelyek egyrészt a magyar mezőgítani. — mondja komoly és határozott szavakgazdasági cikkeknek, gabonanemüeknek, lisztnek,
Magyar gyártmány! Mé'yen leszállítóit áron!
kal.
bornak, élőállatoknak, másrészt állati termei keinkB e l v á r o s i C i p ő ö j c l e t f "L' USrU.V4ro#lbérMz
--S,é0he-1
nek, tojásnak, Ipari termékeknek, stb. kivileiét biz— Ha a kibontakozással komolyan a'.rnrunk
tosítják és ezáltal munkaalkalmakat teremtenek.
foglalkozni, akkor mindenekelőtt arra van
Nekem szent meggyőződésem, hogy ez az ál- szükség, hogy a parlamentben és az egységes
dott Kanaán, amelyet ma az alacsony termény,
Felbivji k a nagyérdemű közönséget a Kelemen ucpártban egyesitett és össze nem illő elemek
cai delailüzl etünk kirakatában elhelyezett saját kikéárak okozta gazdasági depresszió sujt, jobb napok,
k ü l ö n v á l j a n a k és elvi alapon
újra egyesülszítésű
ra ébred, hogyha intéző köreink a kerc ksdelmi
jenek. Ha a mai parlamenttel egyáltalán lehet
szerződésekben rejlő titkos erőt az ország javára
kibontakozást teremteni, ugy azt csak ezen
előnyösen használják ki.

IDÉNYRŐL VISSZAMARADT

KABÁTOK ÉS SZŐRMEÁRUK
Kárász

ucca 8.

szám.

„II 12 év előtti szenedi gondolat
semmiben sem hasonlít a közelmúlt politikájához,
ellenben Igazi népbaráti irányzatot! jelentet!"

LICHTMAN,

Wolf Jakab
és Fia
P o l g á r u c c a 31. s z á m .

sotemcnp „
ÜCtigCrC Közismert

az uton tartom elérhetőnek.
— Az elmúlt kormány tiz év alatt nem
tudott eredményt elérni, mert nem képviselt
határozott irányt és csupán
rögtönzés és kapkodás
je'l^mczt? az
utolsó tiz év munkáját.

Ilyen körülmények kőzött a gazdasági válság
természetesen
találta.

Maayarországot

készületlenül

— Külön kell válni az agrárirányzntnak és
külön képviselet illeti meg a nagyipart, amely
most uralja az egységes pártot. Elismerem
a nagyipar jogát, hogy parlamenti képviselete
legyen, csak azt kifogásolom, hogy egyo'daluan
érvényesítse befolyását és kalózlobogö alatt
szálljon sikra. Ha ez az elvi fisztulás befejeződik, sokkal eredményesebb lehet a parlament munkája, mert gyakorlaü szempontok
szerint fog állástfoglalni és őszintébben, mint
most, amikor minden intézkedés möqölt valamilyen érdekeltség gyanúja árnn'i'c ki.

CIPAK

Magyar

/e||ér

áruink.

megtekintésére. — Ezea elismerten
(örvényesen védett

j ó minőségű <s

Rástya
név alatt évtizedek óta forgalomban lévő fehéráruk
a fogyasztóközönség legnagyobb elismerését nyerték
el. Ezen cikkek dctailüzlelünkön klvtll a Tisza Lajos körúti piacos sátrakban kaphalók.

Egyidejűleg elárusítjuk n még raktáron lévő külföldi áruinkat és ezek közölt mint rendkívüli olcsó,
ságot, a
w

Gyapjú
delainí
PTSO-as árban
H o l í s e r S . é s f i a l ,

S s e g e d

Jl modern

úolgosó

Lengyel Vilma, a Délmagyarország munkatársa az Alföldi Kereskedők és Utazók Egyesűtetének meghívására nagysikerű előadást tar.
tott a modern dolgozó nő problémájáról. Előadásának legérdekesebb részét alább közöljük:
— Kezdjük a nö gazdasági

helyzetének

és

étiékének felvázolásával. Azt szokták mondani, hogy a női munkaerő olcsóbb a férfi
munkaerőnél és hogy a nő a munkakinálat
terén a férfinak versenyt támaszt. Ami ezt az
utóbbi érvelést illeti, joggal megkérdezhetjük
vele szemben, hogy a konkurrenciára ua.16
hivatkozással mért nem zárják el a munkavállalás lehetőségétől a férfiak egyrészét, p é l d á u l

azokat, akik még nem töltötték be a 30-ik
életévüket, vagy azokat, akik már elmultak
50 évesek. Egészen bizonyos, hogy ilyen korlátozások mellett sokkal több olyan férfi
kapna munkát, aki 30 és 50 életév között van,
mint ma. Az ilyen »reform* természetesen
képtelenség lenne és csak azért emiitettem fel
ezt a példát, hogy rámutassak annak az érvelésnek a helytelenségére, amely a konkurrencia ürügyén akarja elzárni a nőt a munkavállalás lehetőségétől.
— Csak látszólagos ereje van annak az
érvelésnek is, hogy a férfi családfentartó.
Fog-e ártani a családnak, ha a férfi havi
200—800 pengős keresete mellett 120—160 pengőt keresni fog a feleség is? Már ma is nagyon
sok olyan család van, ahol a családfentartás
munkájában férj és feleség osztoznak. Nem
tudunk ellenben róla, hogy ez a megosztott
munka rontott volna a házastársak egymáshoz
vayt viszonyán, a családi élet melegségén, vagy
a nőnek, aki tehát dolgozik s ezzel kenyeret
keitis, női szempontból értékes
bármely
tulajdonságán. Mit csináljon azonkívül a nő,
akit rabszolgatartó jellegű jogtalmság<*al kényszerítenek arra, hogy semmi más ne legyen,
mint anya és feleség, ha a férj nem boldogul, ha beteg lesz, munkaképtelen, vagy meghal és se vagyon, se nyugdíj, vagy — ami
szintén "nagyon gvakori — elég nyugdíj nem
marad utána? Ártalmára van-e a családi életről vallott konzervatív felfogásnak, ha ilyen
esetekben a nő egyedül is képes viselni a
családfentartás minden gondját, ha gyerekei
ennek következtében nem szorulnak állandó
könyöradományokért a társadalomra és ha
a család melegen maradhat együtt az apa
halála után is,

mert megheresl a mindennapit
az anija?
— Az a nekünk szegzett érvelés, amely
szerint' a női rminkaerő olcsóbb, mint a férfi
munkaerő s ezzel árrontó, szintén csak látszólagosan állja meg a helyét. A gazdasági
életnek, tehát a munkapiacnak is vannak törvényei és ezek a törvények kérlelhetetlenül
uralkodnak. Ha a munkapiacon nagyobb a
kínálat, mint a kereslet, ha tehát sokkal többen keresnek munkát, mint ahányan munkást
keresnek, a munka ára, tehát az a fizetés,
amit a munkásnak, vagy a tisztviselőnek adnak, le fog szállni. Nem lehet vitatni, hogy
a nőnek a munkapiacon való megjelenése
a munkakinálatot növeli s ennek következtében csökkentőleg hat a bérre, illetőleg a fizetésre. Ezen a cimen azonban éppúgy nem
lehet a nőt kizárni a munkából, mint ahogy
nem lehetett szétverni se az első varrógép
feltalálóját, se az első varrógépet azért, mert
a munkapiacon nagy mértékben csökkentetts
a keresletet a — szabók iránt. Hol van ma
az az ember, aki ne mosolyogva olvasná azokat az érdekes közleményeket, amelyek a
szabóknak már akkor történt szervezkedéséről, valóságos lázadásáról szólnak, amikor a
varrógép még forgalomban sem volt és feltalálója még kísérletezett a tökéletesítésével.
— Itt kell megemlékeznem

nagyobb budapesti áruház aránylag rövid idő
alatt tudott bejutni a köztudatba és adminisztrációja élén nő áll. Az egyik legelterjedtebb
budapesti politikai napilap adminisztrációja
élén szintén nő áll és a legnagyobb magyarországi elektrotechnikai cégnek egész irodai
apparátusát szintén nő irányítja. Szegeden,
hogy néhány helyi esetet is említsek, a Kellner-optikus üzletet dolgozó nő vezeti, dolgozó nő fejlesztette naggyá azt a női divattermet, amely Kup Gyula örökébe lépett s
amelynek Relch Erzsi a tulajdonosnője. A
Tháliát dolgozó nők alapították és tartiák
fönt.
— Csortos Gyula egész kivételes Színészi
nagyság, de nem kivételesebb és nagyobb,
mint Bajor Gizi. Björnssohn nagy északi irő,
de képességben, sikerben és eltérj edségben
vetekszik vele Lagerlöff Selma. A Nobel-díj
nyertesei között szintén minden évben felmerül egynegy költőnő, irónő, vagy tudósnő
neve. Világhírre emelkedett és a világ minden tájára bevezették Montessori asszony uj
rendszerét a kisdedóvó tanítás és játék terén.
A szobrászat, festészet terén Szintén találunk
kiváló tehetségeket. Politikában sem kell mrszszire menni bizonyítékért. Szorgalomban, rokonszenves vonásokban, elvhüségben melyik
képviselő szárnyalja tul a tehetséges Kéthly
Annát? És hogy a nőnek egy ujabb terrénumon való térhódításáról is megemlékezzünk: mind több és több drámairónő nevét
jelzik a német színpadok'. Közöttük egy ismerős név bukkant fel nemrég, Winsloe
Christo, szobrásznő, mint egy nagysikerű
dráma szerzőnője. Viki Baum neve is aktuális lett a szinlapokon. Nagy vezetőszerepük
van nőknek, mint színházigazgatóknak és rendezőknek Franciaországban és Németországban, ahol bámulatos zsenialitással dolgoznak
az építésznők, lakásberendezők és tervezőnők.
— Most

netidnq előítélettel
kell leszámolni. Azok, akik fáradhatatlanul
vonultatják fel érveiket a dolgozó nő ellen,
ugy szokták beállítani a kérdést, mintha az,
hogy a nő dolgozik, a nőiességből való kivetkőzést jelentené. Milyen tévedés! Soha senkinek eszébe nem jutott a férfi jogát a munkához kétségbe vonni azért, mert biliárdozik,
mert szereti a szép nyakkendőt, a selyemsálat és súlyt helyez arra, hogy selyem zsebkendőjének csücske elegáns hanyagsággal forduljon ki kabátja zsebéből. Ki veszi tőle rossz
néven, ha ügyel frizurája kifogástalanságára,
gondozza arcát és rendesen
beretválkozik?
Egészen természetes, hogy a férfinek mindehhez és a munkához is joga van.
— A nő természetéhez és a természet törvényeihez tartozik, hogy szép legyen, megjelenésével üdítsen, kellemes légkört teremtsen, a finom és szép stílusát üsse mindenre,
amihez közel ér, mindenre, amit kezébe vesz,
U f é v r e
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ók legjobban.
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Telefon Antomi

Özv. Lusztig Dezsőné szül. Bleyer
Jozefin megtört szívvel jelenti, hogy szeretett férje

Lusztig Dezső

a nöi mnnfta minősegéről,
mert azt, hogy a női munkaerő olcsóbb,
sokan szivesen magyarázzak ugy, hogy
a
női
munka
egyúttal
értéktelenebb
is, mint a férfi munka. Ez ellen gyakorlati
példákkal és természettudományi törvényekkel
lehet sikeresen szembeszállni. Az egyik leg-

nö

I

tollkereskedő
hosszas és kínos szenvedés után, 47 éves
korában elhunyt — Temetése december
25-én délután 3 órakor a zsidó temető
cinterméből. — Gyászolják édesanyja,
testvérei, sógornői és sógorai.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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ÚJÉVRE
nem lesz gondja,
mert minden pár selyemharisnyához
egy értékes

JÁTÉKBABÁT
KAP
AJÁNDÉKBA

Mindennemű
harisnya- és kötöttáruk,
valamint praktikus és nélkülözhetetlen
ajándékcikkek leszállított
árban

LUSZTIG IMRE
SZÉCHENYI TÉR 2. TISZA-SZALLÖ

MELLETT

akár szellemi, akár ipari munkát végez. A
szépre, a művészire való törekvés ösztöne
a nőnek, ez nyilvánul meg abban is, hogy
szeret szépen öltözködni Ezt a jogát a munkia
komolyságára való hivatkozással elvenni, vagy
elvitatni annyit jelentene, mint erőszakot alkalmazni a nőiesség egy primer jelenségén,
amely jelenségre a mtlnka érdekében is szükség van. A nő vidámabb, lelkesebb ha tudja,
hogy jól néz kL
— A nő csak legyen továbbra ls csinos.
Higyjék el az Urak, nekik is jobb, ha az okos,
tapintatos, az üzlethez kiválóan értő és diplomatikus képességekkel megáldott nő egyúttal csinos és ápolt is.
— Szükség van erre a tapasztalat szerint a
komoly munka minden vonalán, hasznát látja
ennek végeredményben a család is.
— A dolgozó nő ismeri a racionális lehetőségek határait, ismeri a pénz, de ismeri az
otthon, a család és a szív értékét is. A dolgozó nő nem fényűzőbb és nem könnyelműbb a
dolgozó férfinál és annak a nőnek", aki munkával
keresi meg kenyerét, joga van ahhoz, hogy —
most egy tipikusan férfi terminus technikust
használok — százszázalékos nő maradjon és
mint százszázalékos nő keresse a munka területén is a boldogulás útjait.
— Hova fejlődött a világ a Gretchen-tragédiák Öta. A dolgozó nőnek nincs kora, a
dolgozó nő csakis tehetsége dokumentumaival
tartozik felelősséggel a köznek. Az élete magánügy és tehet vele, amit akar. Joga van
és kötelessége és szabadsága a törvény paragrafusain belül. Szép háromságban megfér életében a rúzs, a púder és a tudomány.
— A férfiak pedig ne féltsék'

a szerelem romanflhatat
a család szépségét a dolgozó nőtől. A dolgozó
nő már uj élete uj szellemét is megreformálta.
Már nem szívja mellre a cigarettafüstöt, nem
keresi a boldogságot bárok fülledt erotikájában, nem keresi a dekadens vágyakat. De
megszerette az egészséget. Világosan, frissen
lát és semmit se óhajt, semmiért se harcol
melegebben, mint azért, hogy kiteljesedjék
benne az igazi ember és az igazi nő, aki
békét és harmóniát osztó hivatásában nem
elégszik meg a család szűk kereteivel, hanem
a békét és harmóniát ki akarja terjeszteni az
egész világra. Ez lesz a jövő asszonya és ettől
a dolgozó asszonytól nem kell félteni az uj
viiácrendet «em.

Számok és adatok
a bűnös Szegedről
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ' )
A város bűnöző életét ismertetjük meg alább abban a statisztikában, amit a Déhnegyaro szag munkatársa állított össze Szeged egy évi bűnügyi statisztikájáról. A statisztika nemcsak a bűnözőkről
szól, de azokról a szerencsétlenekről is, akik nem
birják az élet egyre súlyosbodó terheit
3877 bűncselekmény.
Az első adat az elkövetett bűncselekmények összefoglaló számát adja. 1931-ben ős zesen SS77
bűncselekményt követtek el Szegeden — mondja
a hivatalos adat. Ebben benne van az ember
élete és testi épsége elten elkövetett merénvlet a
lopások és a rabiésok. Az embereket a legtöbb
bűnözésre a november hónapban beköszöntő hideg ösztönözi, amikor 442 esetben követtek el különféle bűncselekményt tehát november minden
napjára majdnem 15 Pset esik. Ebben a nagyszámban jelentős szerepet játszik a télnek egyre jobban érezhető közeledése, a nyomor, a kétségbeesés Viszont az év legkevesebb bűneseteit feb.
niérbati követték el, a bűncselekmények száma
nem haladta meg a 270-jet. Februártól egyre emelkedő tendenciát mutat • statisztika. Augusztusig
bezárólag mindig a 400-as számon alul mozog.
Szeptemberben a 400 fölé emelkedik és novemberben kulminál.
De el lehet bírálni a statisz'ikának eit a ré zét
agy is, hogy amig januárban 302-vel kezdődtek a
bűnözések, mire lepergett az év, ez a szám ötven
százalékkal emelkedett, vagyis a bűnözők száma
Ijesztő mérlékben növekedett. Ennek okát a gnzdasáffJ válságban kell keresni, mert a nincstelenség és a korgó gyomor késztette legtöbbször a
bűnözőket sz idegen ingók eltulajdonítására.
2587 vagyon

ellen!

bűntett,

1346 lopás.

Az elkövetett bűncselekmények legnagvobb százalékát a vagyon elleni bűntettek képezik. A statisztika itt fs azt mutatja, hógy a kritikus hónap
a november, mert ebben a hónapban a vagyon
elleni bűntettek 308 eselte.l szerepelnek. A legkevesebb eset itt is februárra esik, amikor 223 esetben indult meg a nyomozás vagyon elleni bűntett miatt
Ravasz fondorlattal, nagystílű szélhámossággal
nem i^en dolgozik a szegedi alvilág. Ha egy »jobb«
betörés történik Szegeden, akkor minden bizonynem idevalósiák követték el. A szegedi betörők és
tolvajok nem túlságosan raffináltak, csak amolyan egyszerű ésszel rendelkező bűnözők. Sajnos,
nincsen statisztika arról, hogy milyen eltulajdonított tárgyak fordultak elő legtöbbször a lopásoknál, de nem vitás, hogy a szegedi lopásokat
legtöbbször »z élelmiszerüzletekben és a mészár,
székekben kflvették el- Tehát nem a megrögzött
gonosztevő és bűnöző szándék volt az, amely
élelmiszerek lopására hajtotta a tetteseket hanem • nyomor és az éhség.
Valósággal speciálitássá nőtt a ptael zsebtol.
vajlás Alig múlik el hetipiac, apélkül, hogy zsebtolvajlást ne követnének el. Főleg a Rudolf-téri
piac kedvező működési terület a zsebtolvajok számára A statisztikának ehhez a részéhez tartozik
az is, hogy a vagyon elleni bűncselekményekkel
fisszesen
467.684

kárt okoztak a tettesek

Ennek a félmillió pengőt kitevő ősszegnek a háromnegyed része a nyomozás során megtérült, ugy
hogy a tényleges kár mintegy 160 ezer pengő.
299 merénylet az ember élete és testi ép<
sége e«e«i
Majdnem

300 merénvlet

és

támadás

egv év-

ben. Sokszor szerepel a bor felbujtó gyanánt és
az esetek túlnyomó részét a korcsmai verekedésekben kell keresni. A tanyai virtus még mindig sokat foglalkoztatja a rendőrséget. A visszaszamáradt tanyai lakosság nem törődik a városok
rendjével és a dugott báli mulatságot sokszor tarkítja néhány koponyalékelés.
Kimondott gyilkosság egyszer fordult elő az év.
ben, amikor Gladics István az év elején agyonütött egy alsóvárosi öregasszonyt
4358 fclhág**.
Mindennapi életünket az uccán, a hidakon, az
utazásban, a kerékpáron, az autón ezernyi rendőri szabály korlátozza. A rendőrség kihágási osztálya aktahegyekkel dolgozik és a fenti szám is
bizonyítja, hogy Szegeden elég sűrűn hágtak kJ
az emberek, nem feledkezve meg a-ról, hogy a
kihágási esetek egy igen jelentékeny hányada a
rádiósokra esik. Ugyanis a posta egymásután a
kihágási biróság elé szólítja a rádiós delikvenseket.
A kihágási egyekben a legtöbbször megértéssel
viseltetnek a terheltek anyagi viszonyai iránt és
a büntetéseket sok esetben a minimális 2 pengó.
ben állapítják meg. De tekintélyes ősszegre rug
a nagyobb büntetésekből befolyó ősszeg is. Szeged belterületén átlag minden huszadik ember
egyszer egy évben megjelenik a kihágási biróság
előtt
158 eltűnés.
Ez a nagyszám bizonyára meglepetést kelt a
nyilvánosság előtt Majdnem minden második m p
eitünik valaki Szegeden. A statisztika azt mutat.
Ja, hogy az eltűnni szándékozók leginkább a m ö .
Jus hónapot választják ki. Májusban majdnem
mindennap eltűnt valaki Szegeden. Persze az eltűntek nagyrésze megkerül, de nagyon sok embert
tartanak még nyilván, akikről évek után sem tudják, élnek-e, halnak-e.
Az eltűnések zömét a gyermekek esetei fe zik
ki. Májusban rendszerint reménytelen leányok indulnak neki a világnak, hogy a dorozsmai országúton meggondolják a dolgot azzal, hogy ha nem
is viszonozza az érzelmeket a legény, de otthon
mégis csak j o b b . . . Történt olyan eltűnés is, amikor az iskolai intők és a róvócédulák után diákok bujdostak el néhány napra, mert nem mertek mutatkozni a szülői házban. Ilyen esetekből
tevődött össze a 158 eltűnés.
117 öngyilkosság.
Az öngyilkosságok száma Szegeden évről-évre nő.
Átlag minden harmadik nap eldobja magálől valaki az életet. A szegedi őntjyilkosoknak legalább
a kilencven százaléka a gaztasá-1 válság áldozata.
Ezért lőtte magát főbe az egykor dúsgazdag Réti
Adolf, ezért feküdt a vonat kerekei alá Grapka János szabómester és Szalay Antal, a rokkant hirlapirodatulajdones, ezért végzett magával Flsctr r j z s ó
és Wámoscher Béla, — hogy csak néhány öngyilkosságról emlékezzünk meg. De a válság nagyszámban szedi áldozatait a tanyavilágban és minden két-három hétben előfordul, hogy egy tönkrement gazda felakasztja magát.
Reménytelen szerelem miatt őngvilkosságot elkövetni, ez már szinte kiment a divatból.

rheumatikus fájdalmaknál
ós meghűléseknél

Vagy elüti a kerékpár az embereket az uccán, vagy
a biciklista esik le génjéről. Autóelgázolás aránylag ritkán fordult elő Szegeden, de ennek az a
magyarázata, hogv nflg van már autó a városban.
VíHamoselgázolás ls a ritka esetek közé tartozik.
46.117 bejelentés, 34 809 kijelentéi,
külföldi Szegeden.

5289

A bejelentő hivatal nélkülözhetetlen szerve a
rendőrségnek. A rengeteg be- és kijelentés leginkább az albérlők huroolkodásaiban leli magyarázatát, de erősen felduzzasztja a be- és kijelentések számát a negyedéves költözködés; mostanában sokan változtattak lakást Ennek a hivatalnak is az a hibája, hogy drágán áll a közönség
rendelkezésére.
Szeged idegenforgalmát jelenti az a kimutntás,
amely szerint 1931-ben 528<l külföldi érkezet* Szegedre és 5076 jelente'te be a lávozá=*t. \ .külföldi alatt azonban főleg a megszállott területek
lakóit kell értenünk, akiket rokoni szálak, üzleti
kapcsolatok fűznek Szegedhez.
Valódi, jó valutás külföldi honos n«m nagyon
sűrű vendég Szeged falai között. A szegedi ipar
és a kereskedelem ezekből a látogatásokból vajmi
keveset látott
Legvégül pedig ezekhez az adatokhoz tartozik
az is, hogy 17 997 szállodai bejelent^ történj egy,
év alatt Szegeden.
•

Szeged rendőri paragrafusok közé szorított élete
igy néz ki számokban kifejezve, de akármilyen
nagy számokkal is találkoztunk a statisztikában,
rendőri műnyelven mégis ugy fejezhetjük be ezt
az ismertetést, hogy »Szeged kőz- és vagyonbiztonsága általában kielégítőt.
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1027 baleset.
Ez a tekintélyes szám csak azokat az eseteket
foglalja magában, amelyeket a rendőrség és a
mentők tartanak nyilván, de bizonyos, hogy Szegeden legalább ötször ennyi baleset fordul elő, csak
ezekhez nem hivják ki a mentőket A balesetek
nagy százalékát a kerékpáros esetek te-zik ki.

olcsóbb lett n teljes lei ára a

Központi Tejcsarnok RiL
flőktelcsarnokalban.
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árengedmény.
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Nagyszabású reftvénypályázaío! rendez
a Délmagyarország
Féláru szlnfcázfegyakcló — Ajándékkönyv a Délmagyarország előfizetőinek
Azon az uton, amelyen a Délmagyarország
kezdettől fogva járt, a nehéz viszonyok ellenére is megmaradtunk s bár csak korlátozott
terjedelemben jelenhetünk meg, ma is mindig a legjobbat és legtökéletesebbet igyekszünk nyújtani. Ez a szándék vezetett akkor
is, amikor elhatároztuk, hogy rejtvénybajnokságot kezdünk, amely 12 héten át tart és
amelynek dijai az alábbi felsorolásból megállapithatólag olyanok, hogy bajnokságunk
ebből a szempontból is messze meghaladja
az ismert sablonos kereteket. A bajnoki versenyt újévi számunkban kezdjük és 12 héten
át minden vasárnap közlünk egy-egy keresztrejtvényt és más rejtvényeket. A megfejtéseket
pontokkal értékeljük és a jutalmakat az elért
pontok alapján osztjuk ki. A legértékesebb
jutalmat természetesen az első helyezettnek
adjuk, de jutalmazzuk azokat is. kaik nem
érték el az összes pontokat.
A nyertesek között a következő iutalmakat
sorsoljuk ki:
Egy háromcsőves. telepes Telefunkcn-rártió Déry
Edéiül.
Egy fényképező gép Liebmann Bélától.
Egy feketekávé készlet Reich Mórtót.
Egy vl'lamos vasaló a légszeszgyártól.
Egy villamos kerékpárlámpa Radó Gézától.
Hat vizes pohár kancsóval Schillinger Kálmántól.
Egy ridikül Borbély Józseftől.
Két páholy, ót elsőrendű, öt másodrendű körszék, őt zártszék, őt másodemeleti és tiz harmademeleti hely a színházba.
Két darab EUda-kazetta a budapesti Hulter és
Lever rt-tól.
Tiz páholy, tiz zsöllye és tiz középülés a Széchenyi moziba.
Két palack Réservé pezsgő Törley József és
társától,
Tiz üveg bor Wolf Miksától.
Husz üveg sör a Polgári Serjőzőtőt.
01 csomag Optima-kártya Hamburger és Birkholz
cégtől.
EW darab ljj?liszekrény-lámpaRosner
Józsi'!!,
Egy pár ezüst kézelőgomb és egy ezüst ceruza
Rosenberg Bélától.
Egy pénztárca Lflcher Józseftől.
Egy elektromos biciklilámpa Szántó Sándortól.
Egy kazetta három szappannal V ajda Imre és
társától.
Tiz szépirodalmi munka.
Két pár selyemharisnya Glücksthal és társától.
Egy töltőtoll Keller Ármintól.
Egy pár keztyü Káldor J. és társától.
Egy hangszóró Deutsch Alberttől.
Egy asztali óra Tóth Józseftől.
Töltőtoll-garnitúra XVirlh és Rrngeylőt,

A versényen résztvehet a Délmagyarország
minden olvasója, aki a rejtvény bekeretezett
feliratát a megfejtéssel beküldi
A nagyszabású rejtvénybajnoksággal kapcsolatban bejelentjük azt is, hogy a Délmagyaronzág előfizetői részére
f é l á r a szlith3z?e0a

afocMí

rendszeresítünk. Január
elsejétől
krzive
a
szinház
ujdónságait
a Délmagyarország
előfizetői féláru jegy megváltásával nézhetik meg.

A kivételes kedvezmény az uj darabok második előadására lesz érvényes. Á nagyszabású
akció részleteit január első napjaiban fogiuk közölni.
A karácsonyi ünnepek után pedig megkezdjük

a Dttmatfuarorszáő atándéhkOimvftieh szétMIJdésé!.
Előfizetőinket az idén is gazdag tartalmú ajándékkönyvre! lepjük meg. A 160 oldalas ajándékkönyvet

minden

előfizetőnk

megkapja,

gazdag, szórakoztató, ismeretterjesztő és szépirodalmi anyagából kiemeljük a következőket:
Teljes naptári rész, csillagászati, egyházi
tá-iékoztató, időjárási fejezetekkel; az elmúlt

év összefoglaló története, Ruszkabányai Elemér, az erős tehetségű, fiatal iró kitűnő regénye: az »Agyagt:tposók«, Móra Ferenc remek
irása: »Mi van a föld alatt??; Szalay László

szines története: sl'eiőit; azonkívül dr. Körmőczi Emil, dr. Mrrétei Sándor orvosi cikkei,
báró SztTtnyi József tanulmánya a kisipar
jövőjéről, Fenyő Miksa cikke a vidéki gyáriparról, valamint Nagytoronyai Györgv. Sz-teres László érdekes cikkei Az illetékek, a
kereseti adók, a vásárok jegyzéke, a névnapok sorrendje és egyéb hasznos tudnivalókon kivül a gazdag anyagot pompás tréfagyüjtemény teszi teljessé.
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A válság
Irfa Kogutowicz Károly egvefemt fanár
A nagy világgazdasági válság, mint valami
szörnyű pusztító és leküzdhetetlen szú-féreg
belerágta magát az emberiség életfájába. A
féregármádia raj vonala végigsöpört országokon,
kontinenseken. Nem kímélte megsema»legyő
zött«, sem a»győztest államokat. Irtózatos pusztításokat végzett a német nemzet testén éppen
ugy, mint az amerikain, vagy az angolon.
Egy-egy rohammal bevette a magyar társadalom egyes rétegeinek a hadállásait, nem
kímélte meg sem a gazdatársadalmat, sem a
kereskedő, vagy az iparososztályt, megtámadta
a tisztviselőtársadalmat, a nagyipart, a nagybirtokot, a nagytőkések erős várát egyaránt.
Az emberek tekintete elborult, az ajkakról
lefagyott a mosoly, a lelkekben megdermedt
a jobb érzés, a koponyákban elhomályosult a
higgadt gondolat
Félreértés, megnemértés, csúnya kenyéririgység, osztálygyülö'et tátongó szakadékokat
nyitott
a
magyar
nemzet
csoportjai
között. Azok, akiknek vállvetve kellene a
fenyegetett gáton a mentőmunkákat végezniök, gyűlölködéssel állanak szemben egymással. Gyakran nem hivatott, felelőtlen »vezetőkrek« van ma szavuk és hitelük. Jelszavak
röpdösnek a levegőben, lesznek 24 órán belül
a tömegeken úrrá.
Ma már nem tudjuk, melyik a nagyobb
veszedelem, a gazdasági
válság-e.

válság,

vagy a

lelki

Ha a sorrendbeli rangot nézzük, kétségtelen,
hogy a lelki válság az. Mert a gvógvulás utja
nem lehet más, csak a lelkiválság elsősorban
való leküzdése; csak azután következhet az
újraépítés munkája.
Szigorú erkölcsökre, tántoríthatatlan puritánságra. felülről jövő biztos példaadásra van
szükség.
Hiénák, siberek, spekulánsok, panamisták,
kalandorok és fantaszták éppen ugy pusztuljanak a nemzet testéből, mint a könnyű salak,
az üresfejü hangosok, a munkanélkül érvényesülni akarók, a bármily cimen fellépő ákarnokok, a helyükre nem méltó, basáskodó hivatalnokok.
Nem vonom kétségbe a teljes jóhiszeműséget
senkinél, de igenis látom sokfelé a rátermettség és a szaktudás hiányát. A hibákat tagadni
nem lehet.
Az orvoslás azonban nem abból áll, hogy
csupán az arra nem való orvos hibáit állapítjuk meg, a szegény betegrőt azonban nem
gondoskodunk, jó orvosságot nem adunk.

A kritika csak annyiban jogosult, amennyiben megállapításait konstruktív munkára
használja fel.
Nem egyedül a kormány feladata az újjáépítés. Egyedül ezt nem Is végezheti el, már
t. i. olyan értelemben, hogy azt a 9 férfiút
odaállítjuk az üres államkassza mellé, mondván, gondolkozzatok és cselekedjetek, a
magyar nemzet pedig beül az egyes pártok
páholyaiba és onnan figyel.
A társadalomra, a társadalom minden rendűi
vezetőire is háramlik a cselekvés súlyos feladata. A kormány feladata lehet ennek az
újjáépítő munkának a segítése és irányítása.
Nem állhat meg és nem merülhet ki tehát
munkánk kizárólag az ínségesek felsegélyezé-:
sében. Én lennék az utolsó, aki az ilyen1
nemes mozgalmaktól a tőlem telő segítséget
megtagadnám. De mi lesz velünk', ha csupán
az étlen, szomjan, ruhátlanul nyomorgókkal'
törődünk? Értem nagyon jól, hogy az éhező
tömegek ellátása ma milyen nagyjelentőségű. Ma azonban a pauperizmus táborába
tartoznak gazdáink, iparosaink, munkásaink,
kereskedőink és tisztviselőink is — legalább
is legnagyobb részük.
Mi lesz belőlünk, ha a produktive dolgozók
e nagy tömegei előtt ott meredezik majd a
szörnyű kérdés: »Miért dolgozzam, mikor nem'
kapom meg a munka ellenértékét?*
Hiszen ma már az adófizető tömegek ls
munkanélkül maradnak és nincs meg az a
kevéske tőkéjük, ami rendes termelőtevékenységük folytatásának előfeltétele.
Ezeknek a szörnyen bonyolult kérdéseknek
a megoldása a társadalomra vár. Figyeljük
csak meg a legújabb kormánynyilatkozatokat,
csaknem valamennyi puszta tanácsokat tartalmaz a társadalom számára, a vé£ snajtás
a társadalom készségén múlik. A kapitalista
világrend sokaknak keserves egyéni csalódást
hozott, mégis a kisgazdától a nagybirtokosig,
az iparostól a lateinerig, de ha jól meggondoljuk, a józan munkásnak is érdeke a mai rend
fentartása. Ez a jövő biztosítása.
Külföldön mindenfelé ugyanaz a' helyzet.
Szerény véleményem szerint a gyógyulás,
a segítés leghatásosabb módja volna, hogy
a társadalom maga venné kezébe a mentés
munkáját. Ha egy kicsikét gondolkodunk, ha
a bizalom megerősödik bennünk, szimos
módja kínálkozik a segítésnek. Nem tesz semmit, ha eleinte nem is lesz gyökeres a reform,
meg kell elégednünk, ha lábunkat biztos talaj-

S

>an vetheti ü!; mer; s mrgfehelj"i® az első
épést felfelé.
Igazán távol áll tőlem, Tiogy az Alföldkutató
Bizottság munkáját túlbecsüljem. Hiszen a
nagy programnak csak egyik kicsiny részét
tflztük ki magunk elé célul, nevezetesen a
tanyai gazdák sorsának felsegitését. Rá kell
azonban mutatnom arra, hogy szózatunk
Saeged társadalmában milyen megértésre
talált Az első hét már az áldozatkészség
imponáló megnyilatkozására vezetett. Ez annál

nagyobb jelentőségű, mert példaadás arra,
hogy az egyik társadalmi osztály segítségére
tud és akar sietni az egész társadalom.
A lényeges az, sikerüljön az általános mentő
és újraépítő munkát megszervezni. A siker
titka, hogy ezt a mozgalmat olyan férfiak
irányítsák, akik a felekezeteken és pártokon
felül állanak, akiknek tevékenységéhez ne férkőzhessék hozzá az a gyanú, hogy más érdeket,
mint általános társadalmi, tehát nemzeti érdeket szolgálnak.
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R E I C H M Ó R ÉS F I A I R T .
ó r á s ó s é k s z e r é s z e k , K e l e m e n u c c a 11.
,Az Alföld l e g n a g y o b b , legrégibb ékszerüzlete'
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Legnagyobb választék. Eredeti legolcsóbb gyári árak

Tüz Újszegeden
súlyos tQzoltószerencsétlenséggel
Az egyik fdzolfékocsl tengelye ellöröít, a kocsis kizuhant a robogó kocsibél
(A Délmagyarország munkatársát ót.") Csütörtökön
néhány perccel déli 12 óra után telefonon jelen,
tették a tűzoltóságnak, hogy Újszegeden a Bal.
fasor 31. számú h á z teteje kigyulladt. A tűzet
Welles Dezső vette észre és azonnal értesítette
az égő ház lakóit, akik mits e m sejtve tartózkodtak lakásukban.
A tűzoltóság azonnal kivonult az ujszegedi tűzvédelmi viszonyoknak megfelelő speciális felszere'éssei. Újszegeden ugyanis nincs magasnyomású
vízvezeték és a legtöbb esetben az oltáshoz szűk-

Ezüst

tálcák, evőeszközök, dlsrtár
arak, b r l l l l á n a ékszerek,
SchaDhansen, Omega, Doxa
órák l e g o l c s ó b b a n
B O K O R I Z S Ó eksxertesntl, K e l e m e n t i . 7 .

Minthogy bejöttem a belvárosban az urakközé, uri vendéglős lettem. — Illetve ollyan
vögyös, mert nálam ur, paraszt egyforma testvér, csak becsületes ember legyen. — Bort
adoknéki ollyant, hogy a jóságáért megemleget migél.

Neméül vendéglős

«o

a K l s p r ó f é ' á h o z . R3k-palota

séges vizet lajtokban

kell a helyszínre

hordani.

A tűzoltóság vizhordó kocsiját Csikós István
kocsis hajtotta. A kocsi hátsó tengelye
az ujszegedi kanyarodónál
eltört,
a kocsis kiesett a
robogó kocsiból, lába beleakadt a lovak hajtószijába és igy a tovább száguldó kocsi mintegy
16—18 méternyire magával vonszolta a szerencsétlen embert. Akkor a közel 20 mázsás kocsi
ts rázuhant. Csikós Istvánnak a fobblába
bokában
tört el, bal combját két helyen törte el a súlyos
kocsi, két bordatörést,
kisebbf k t agyrázkódást
szenvedett és a kövezet arcát is összeroncsolta.
A szerencsétlen embert azonnal a kőzkórházba
szállították, ott megröntgenezték és ápolás alá
vették.
A vízhordó kocsi tengelytőrésének van egy másik sebesültje is: Kopasz József tűzoltó, aki szintén kiesett a kocsiból és a baltérdén szenvedett
zuzódásokat.
A tűzoltóság egyébként a tűzet eloltotta. A tetőszerkezet nagyrésze azonban
leégett, mivel m á r
lángokban állt, amikor a tűzoltóság kiérkezett
A tüzvizsgálat során megállapították, hogy a tüzet
a kéményből kipattant szikra okozta, amelytől
tüzet fogott a padlásgerendaszerkezet.

Rz ínségesek karácsonya
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A karácsony mindig a gyermekek és a gyámoltalanok
ünnepe volt. Ilyenkor bizonyosodik be leginkább,
hogy í> legnagyobb, legtisztább örömöt az örömszerzés okozza, hogy a legnagyobb ajándék a
gyermekmosoly és a felszikkadó könny. Hosszú
évszázadok alatt jogot szereztek az örömre a
gyermekek és a gyámoltalanok.
Ezt a jogot érzi magában minden gyermek és
minden szegény, amikor karácsonyi örömöt kiván. Csütörtökön délelőtt a városi bérház emeleti
folyosójára, a népjóléti ügyosztály elé felvonultak
az Ínségesek, a legtöbb sápadtképü asszony, sírásra álló szemmel és néhány szoknyájába kapaszkodó még sápadtabb képű aprósággal.
Az alap nagyon szegényes, a pénz nagyon kevés,
az adagolás nagyon szigorú. Egyiknek néhány
kiló fa, a másiknak kenyér, a harmadiknak hus,
a negyediknek egy-két pengő. Soványka karácsonyi
örömök ezek, van aki nem is tud örülni rajta,
inkább a kétségbeesés növekszik, mert a kicsire
mért porciókat tovább kell osztani odahaza, az
örömváró családban és a kicsi olyan kicsi, hogyha
felosztják, talán nem is jut belőle egynek-egynek
semmi.
Az egyik alázatos-halkan kért. ft másik összeroskadva várakozott, a harmadik zokogva köve.
telt, volt olyan is, aki szitkozódott. A tömeg még
délben is ott szorongott a sötét folyosón, rendületlenül várt valamire akkor is, amikor a tisztviselők
m á r eltávoztak. Talán valami uj, ünnepi csodára
várt, ami megszüntetné ezt a nagy, keserű nyomorúságot. . .
Az utolsó pillanatokban néhány szép adomány
futott be a népjóléü ügyosztályhoz az Ínségesek
karácsonyára. A szegedi husipanosok, akik m á r
hetek óta osztogatják az ínségesek kőzőtt a félkilós husadagokat, most 132 félkilós
husadagra
szóló utalványt küldöttek a népjóléti ügyosztály,
nak, amely 1—1 kiló ingyenkenyérre szóló utalvánnyal együtt kikézbesitette a husiparosok adományát 132 szegény családnak.

Wagner Péter szegedi hentesmester külön 20
félkilós husadagot bocsájtott az ügyosztály rendelkezésére.
A Gyulapüspök-tetepi Polgári Kör a maga" szerény keretei között szintén megrendezte karácsonyi segélyakcióját. A telepen lakó ínségesek között 50 pengő karácsonyi segélyt osztott ki, ezenkivül 15 pengőt adott a megyéspüspök ebédakció,
jára és 10 pengőt a főispán kisrongyos akciójára.
Glattfelder Gyula megyéspüspök
segélyakciója
november 15-én kezdődött és azóta minden héten
más szegedi plébánia ad 100—100 ínségesnek ter.
mészetbeni adományt, személyenkint két kiló kenyeret, két kiló burgonyát és egy kiló h u s t Eddig
hatszáz család részesült természetbeni támogatásban. A megyéspüspök januárban 36 vagon tűzifát
osztat szét az ínségesek kőzött.

V t S i & I ^ Í S S Szénkereskedelmi Részvénytársaság
Szeged, Boldogasszony sugárul 17. sz. ^ Telefon: 19-5S. és 21-18.
Legjobb minőségi! h a z a i szobafiitfi

SZÉN, TATAI TOJASBRIKETT
TŰZIFA, KOKSZ, POROSZ SZEN
F

tatabányai
dnrogokodl
klráldl

állandóan nagy mennyiségben raktáron

Külföldi szenet és kokszottökéletesenpótolfa a

TATAI DlÓHOIiSZ-SIIIKETT
Nem hagy salakol, nem sül össze,
liszíán hamuvá ég.
tjS^P1

ruvar

vagy

zsákféfelckben

azonnal

szállítható.

December végéig lehet
tOrlést kérni az adóhátralékokra

Barátságtalan

(A Délmagyarország
munkatársától.")
Számos
olyan adózó van, akire korábban olyan magas
adótételeket vetettek ki, hogy az azok megfizetésére
szükséges összegeket előtermteni egyáltalán nem
tudják. Az adószabályok értelmében december végéig módjukban áll az adózóknak az adóhátralék
törlését kérelmezni. A pénzügyi hatóságok a z adótörlést csak abban az esetben rendelik el, ha
»a kérelmező hitelt érdemlően bizonyitani tudja,
hogy az időközben beállott gazdásági romlása
folytán az adóhátralék megfizetésére képtelem.
A kérvényben részletesen fel kell sorolni azokat
a z okokat, amelyek az adótörlést indokolttá teszik.. HiveaXlreme P —S0-W1 2.20-iZ.
Az adótőrlés iránti kérvények a z illetékes adóhivatalhoz, esetleg a pénzügyigazgatósághoz adandók be. Az adótörlés iránti kérelmekre két pengős
okmánybélyeget kell felragasztani.

időben

bőre különös gondos ápolást kiván

NIVEA-CREME
használatával, hogy ne legyen repedezett és érdes. Leghelyesebb, h a ar
cát és kezeit esténként alaposan bedörzsöli. Azonban napközben is, mi
előtt a szabadba megy, használja a Nivea-Cremet, mert tökéletesen beszívódik a bőrbe és fényt nem hagy hátra. Nivea-Creme afiatalságüdeségét nyújtja önnek: friss és egészséges külsőt biztosit. A Nivea-Creme
egyéb luxuserémektol abban különbözik, hogy rendkívüli hatása mellett
sokkal olcsóbb.
Beiexsdoxf és Társa r.-t, Budapest—Zugló, VIII., Komócsy-ut 41.

Súlyos bányászszerencsétlenség Pécsett

Újévi ajándékok

(Budapesti

részletre is

legolcsóbban

Tóth ó r á s n á l

Előnyös ABC beszerzés. Kölesei

n 7 Nagy

-

óra, ékszer

javítóműhely

Tört arany ezüst beváltás.

Bukarestből jelentik: Délromániában óriási
havazás kezdődött meg, amely a vasúti forgalmat megbénította. Két személyvonat elakadt
a hóban, most utászkatonák dolgoznak a kiszabadításán. A nagy hideg következtében őt
ember

megfagyott.

Bz OTT n| elnöke:
dr. Lázár Andor volt honvédelmi
államtitkár

mind

a tizenöt bányászt

betemették.

a

megfulladtak.

bánya

boltozata

és a lehulló

törmelékek

Híreit

Karácsonyi amnesztia

Hófúvás Romániában

telefonjelentése.)

A mentési munkálatok során tizenhárom
bányászt súlyosan megsebesülve, de élve hi:ztak fel, mig két bányász, Kriyli György és
Palaskó József valószínűleg a kőtömeg alatt
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Budapest, december 24. A kormányzó az
Igazságügyminiszter előterjesztésére minden
karácsonykor élni szokott a kegyelmezés jogával. Zsitvay Tibor igazságyüminiszter előterjesztése alapján most karácsonykor 121
egyén részesült kegyelemben.
Az amnesztiában részesültek között vannak
olyanok, akik kisebb büntetésre voltak elitélve, ezek közül többnek a büntetését az államfő elengedte, vagy pénzbüntetésre változtatta át. A kegyelemben részesültek között van
két kommunista, akik tizenkét-tizennégy évre
voltak elitélve a proletárdiktatúra alatt elkövetett bűncselekmények miatt. Ezeknek a rrjég
hátralévő büntetését engedte el a kormányzó.

tudósítónk

Pécsről jelentik: Csütörtökön délelőtt a vasasi
aknában
súlyos
szerencsétlenség történt,
amelynek két emberélet is áldozatul esett. Az
aknába 15 bányász szállt le, akikre rászakadt

— Karácsonyi,lünnrpély a kőzkó házban. Csütörtök délután a városi kőzkórházban meleghangulatu karácsonyfaünnepélyt rendeztek a kórház betegeinek. Az ünnepségen megjelent dr. G l a t t f e l d e r Gyula püspök is. A rókusi egyházi énekkar ének
ina után L é v a y Mária köszöntötte a
főpásztort é-i az orvosi kart, majd a kisbetegek
betlehemi já ékot adtak elő. Dr. D e b r e Péten
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emeigazgató beszéde után Glattfelder püspök meleglet) nyitva vasárnapok
kivételével mindennap
hangú beszédben vigasztalta a betegeket. ÉnekSzegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
szám után kiosztották a íz<" retetcsomagokat. Mindi,
tanak: Grünwáld" Imre, Kálvária-ucca 17. (Tel
egyik beteg körülbelül egykilogramos csomagot ka1225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel
pott, amelyben narancs, füge és kalács volt. A
1777.) Temesváry József, Kelemen-ucca 11. (Tel püspök elmenőben meglátogatta a súlyosabb bete1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-ucca 1.
geket és mindegyikhez intézett néhány vigasztaló
(Tel. 1846.) Selmeci Béla, Somogyi-telep, (Tel
szót.
3425.) Törők Márton, Csongrádi-sugámt 14. (Telefon 1364)
" V I I

Péntek. Róm. kath. Nagykarács.
Protestáns Nagykar. Nap kél 7
óra 46 perckor nyugszik 4 óra 13 perckor.
A Somagyi könyvtár olvasóterme nyitva van: köznapokon délelőtt 10-től í-ig, délután 4-től 7-ig.
A muzeum nyitva délelőtt 10-től fél l-ig mindennap, vasárnap, ünnepnap is.

A D é l m a g y a r o r s z á g legközelebbi
száma karácsony kettős ünnepe és az
utána kővetkező vasárnap '(Budapesti
miatt kedden,
29-én regjei a rendes Időben Jelenik meg.

Karácsonyi Istentiszteletek

Tánc ma
a Munkásotthon tudósi'ónk
tánciskolában
telefonj

Vasárnao
bemutatva

a s z e z o n iáncufáon
ság
1
Pacctimaallna Jazz 11

álból
HO

Hó és sárcipőiét S^ÍSC?*

A karácsonyi ünnepek alatt a szegedi templomokban az istentiszteleteket a következő sorrendben tartják:
Felelősséggel legjobban és legolcsóbban FORRÓ
GUMIJAVITÓ üzem végzi, Kossuth Lajos-sugárut
A Belvárosban:
<
29. Sarokjavitás P 120.
>«
25-én reggel 6 órakor pásztorok miséje; 8, 9
órakor csendes misék; 10 órakor püspek mise;
fél 12 órakor csendes mise.
26-án ugyanez a rend.
plakátok, kirakatreklámok,
Rókuson:
vászonfeliratok
25-én reggel 6 órakor pásztorok miséje; 8, 9
1e g o l c s ó b b a n
órakor mise, 10 órakor ünnepi mise.
26-án ugyanez a rend.

Művészi

Budapestről jelentik: A kormányzó dr. Karafiáth Jenő kultuszminisztert saját kérelmécimleslőnél készülnek
Alsóvároson:
re az Országos Testnevelési Tanács elnöki
Alsótiszapart 10. szám.
25-én
reggel
8
órakor
pásztorok
miséje,
7,
8
tisztje alól felmentette és dr. Lázár Andor
Levelezőlaphiváara
helybe megyek. 132
országgyűlési képviselő, volt honvédelmi ál- órakor csendes misék, 9 órakor ünnepi nagymise, 11 órakor csendes mise.
lamtitkárt január 1-étől 1934 december 31-ig
26-án ugyanez a rend.
terjedő időtartamra az Országos Testnevelési j Felsővároson:
Tanács elnökévé nevezte ki.
25-én reggel 6 órakor pásztorok miséje, 7, fél 46 fillértől literje. Nagyobb vételnél árengedmény.

KLEIN

ROR 1

Dréher a karácsonyi ünnepekken reggel i érakor zár.

Figyelem!
Olcsón

és jól ruházkodhat,

ha ruháit

Takács Imre wiszabónái
íDébm-cég volt szabásza) Horváth Mihály-ucea 7.
készítteti. Saját érdekében győződjön meg elsőrangú
uriszabós&gomrái. PpntBS és STO ld fclSmlfláláS 597

KIADÓ

uonnalra üzlet-, műhely- és raktárhelyiségek, két szoba, «16
uobából álló udvari helyiség és háiomszjbás modern lakás májusra.

If- a mi i k r>n 71.
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Ékszerei!, óráját
javitassa az H t v ü i n é l t
Vésések olcsón 1
F . M o l m l r . Kárász
ucca
12. s z d m .

9 órakor csendes misék, 10 órakor ünnepi mise.
26-án ugyanez a rend.

Újszegeden:
25-én reggel 6 órakor pásztorok miséje, 7 órakor
csendes, 9 órakor ünnepi mise.
26-án ugyanez a rend.
So mogyi-tclepen:
25-én 8 órakor szentmise, 10 órakor ünnepélyes
szentmise.
26-án 8 órakor a Zárdaiskolában csendes mise.
A görőgkatoUkusoknál: ''
Karácsony másodnapján délelőtt fél 10 órakor
a Lechner-téri kápolnában görög szertartású katolikus szentmisét mond dr. Toma László makói
görögkatolikus esperes.
A reformátusok és evangélikusok iste íüszteteteinek sorrendjét tegnapi számunkban már részletesen ismertettük.

Ujszegedi Vigadö kisterme
minden ünnepnap nyitva.

Saját főzésű rumok, likőrök és pálinkák eladása.
GARGYAN IMRE ÉS FIA szőlőbirtokos, Polgárucca 10. szám.
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Reklámkosaras Naptárak
cégnyomással

már 15 fillértől

KOVÁCS HENRIKNÉL
Szeged, Kölcsey u. 4.

468

II Délmagyarország kölcsonkőnyvtárában az előfizetési dij:
a Délmagyarország előfizetői részére havonkint
1 pengő, munkáseldfizelSfinek hetenklni 16 fillér,
mindenki más részére havonkint 1.60 pengő.

BACH p £

ssak príma áru

P o r o s z s z é n
Bécsi k o k s z
S a l g ó s z é n
Dorogi brikett

U város pervesztes a gőzfürdő
elbocsátott felügyelőiének
munkaügyében
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
A szegedi törvényszék érdekes munkaügyi perben mondott itélelel, amelyet most kézbesítettek
ki a feleknek. Az itélet figyelmezteti Szeged városát a városi üzemeknél követendő munkaadói kövességeire.
Fábry Béla szolgálati viszonyon kivüli századost 1928 januárjában a városi gőzfürdő felügyelőjévé nevezték ki költségvetésileg biztosított havi
javadalmazással. Az idén nyáron felmondták állá > át és felmentetlék szolgálatától. Mivel járandóságát nom kapta meg, pert indított a város ellen
dr. Kállai Emil ügyvéd utján. A pert m á r az
első fokon ls megnyerte, azonban a város megfellebbezte a járásbíróság, mint munkaügyi biróság
i-é'elét, amelynek marasztalási összege ezer pengőnél többre rug.
A törvényszék most helybenhagyta a z elsőfokú
Ítéletet, amely igy jogerős lett. Az indokolás szerint S t í l e d frrdtivállatita * vár.ismak üz!et<zerQen
Uere I hasztioihajíó üz -me, az 11 alkalmazott lisztvlftflffk szolgálati viszonyára a munkaügyi rendelet
Intézkedései nyernek atknlmazíkst és miután Fábry
a fiirdőüzem felügyelője volt, aki a fürdő egész
személyzetének tevékenységét és az ellenőrzés munkáját közvetlenül irányította, őt, mint fontosabb
teendőkkel megbízott alkalmazottat ha.havi felmondás illeti meg.
_ A n y ú l j a * színészek karácsonya. Csütörtök
délután megható ünnepséget tartottak a Tisza-kávéházban. A szegedi színtársulat tagjai akciót indítottak, hogy a Szegeden élő 15 elhagyott nyugdíjas
színészt karácsonyt segélyben részesíthessék. P o .
gány Irén és Vágó Arthur gyűjtötték össze az
adományokat. A Tisza uzsonnával vendégelte meg
a nyugdíjas színészeket, majd kiosztották közöttük az ajándékokat. Mindegyiknek jutóit élelmiszer,
ruhanemű, tüzelőanyag és fejenként 20 pengő.
x A Zsidó Nőegylet meghívja összes tagjait és
pártolóit december 27-én, vasárnap délután pontban fél 6 órakor a hitközség dísztermébe, ahol
egyesülete j a v á r a főtisztelendő L ő w
Immánuel
dr. a felsőház tagja előadást tart a zsidók faunájának köréből vett tárgyról. Belépődíj 1 pengő.
x Törley pez s g« üvegje P 4.60 Kocsisnál.
— Karácsonyi ünnepély « ro-ikanf elepeken

Szép

karácsonyi ünnepség keretében osztot'ák ki Kecskés-telepen
részére

a

az

iskolában

főispán

a

szegény

gyermekek

kisrongvo^akciójának

nyait, cipőket, ruhanemüeket,

valamint

adomáaz

Alsó-

városi III. rend adományait. A telepi gyermekek
karácsonyi előadása után a Kecskéstelepi Jótékony
Asztaltársaság minden telepi gyermeket meleg ruhaneművel, cukorkával ajándékozott meg, amikor
Kecskés István elnök szeretetteljes szavakat intézett a nagyszámban megjelentekhez. Hasonló ünnepség volt a gedói rokkant telepen, ahol az ottani
Polgári Kör osztott ki a telepi gyermekek részére
karácsonyi adományokat

Akiknek a szívműködése rendellen,
erólködés nélkül ugy érhetnek el kOnnyd széke-

1 1 — a ©
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Asz
i d ö
SZEGED. A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai
ebszervatóríuma
jelenti, hogy
csütörtökön Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -)_ 1 fok Celsius, legalacsonyabb — 9.8 fok
Celsius volt. A barometer adata 0 fokra és tengerszínre redukálva reggel 779.6 mm., este 777.7
mm. A levegő relatív páratartalma reggel 100 százalék, délben 72 százalék. A szél iránya reggel
délnyugati, este délkeleti.
— Tornaünnepély. Karácsony második napján,
szombaton délután fél 5 órai kezdettel rendezi
a Szegedi Munkás Testedző Egyesület a szezon első
tornaünnepélyét a rókusi tornacsarnokban. Nagy
érdeklődéssel várják a tornabemutatót, mert u j
rendszerű tornaszámokat vettek be a programba.
x

Szépségápolás.

1 tégely

arckrém,

1

doboz

púder, 1 drb arcápoló-szappan mindössze 3 pengő.

lési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes . Ferenc József,
keserüvizet. Szivszakorvosok megállapították,
hogy a Ferenc József viz szivelzsirosodásnál és billenlyiihibáknál is enyhén, biztosan
és mindig kellemesen hat. A Ferenc József
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és
iQ%zerüzletekben kapható.
BI
— Adományok az árva gyermekeknek. Az elhagyott árva gyermekek segélyezésére Hegedűs Antal
árvaszéki elnök által megindított akcióra a következő ujabb adományok folytak a gyám tárba: Lantos Béla 5, Varga Mihály 5, Gazdák Biztosító
Szövetkezete 15, dr. Sebők Ferenc 5, Hűtőház és
Élelmiszer R t 3, Popper Ferenc 2, dr. Mezei
Pál 1, dr. Cserő Ede 15, Hadastyán Egylet 10,
Máv. »Hazánk« Dalkör 5, Szegedi Vivó Egylet 5,
Szegedi Szabóiparos Ifjúság önsegélyző Egylete 5,
Singer Varrógép R t 2, N. N. 3, püspöki titkári
hivatal 20, Szegedi zsibárusok 14 pengő 70 fillér,
Szegedi Jótékony Magyar Asztaltársaság 5, dr.
Regdon Károly. 2, Szeged Rókusi Iparoskör 5
pengő.

F ü r s t Rózsi 20 éve fennálló kozmetikai szalonja,
Feketesas ucca 22.

x Kérjen mindenütt Gergely kakufcfücukorkftt.
x Legjobb kávé Schiffernél, Valéria-tér.
16
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„Back Bernát Fial Szegedi Gőzmalma és Vízvezetéke Rt."
igazgatósága és felügyelő bizottsága őszinte fájdalommal
jelenti, hogy

dunaréti dr. Richards Gusztáv ur
a vállalat igazgatóságának tagja, váratlanul elhunyt.
Elhunyta súlyos veszteséget jelent vállalatokra, amelynek érdekében kiváló képességeinek teljes latbavetésével
buzgólkodott.

Emlékét mély kegyelettel fogluk megőrizni 1
i '

:

Y

J

L

' *

„Back Bernát Fiai Szegedi Gőzmalma és Vízvezetéke Rt."
tisztviselői és alkalmazottai mély megilletődéssel jelentik, hogy

dunaréti dr. Richards Gusztáv ur

a vállalat ügyvezető igazgatósági tagja, váratlanul elhunyt.
Az elhunytban a példaadó vezetőt és páratlan jóakarónkat vesztettük el.

Emlékét hálás kegyelettel fogjuk megőrizni!

— Na!á'ozás. L u s z t i g Dezső szegedi kereskedő
17 éves korában elhunyt. Pénteken délután 3
órakor temetik a zsidó temető cinterméből.
— Érdekes pilr Londonban Exotikus, színpompás kép a londoni biróság tárgyalótermében. A
felperes Borneo maharadzsája, alperes az Universal-filmgyár. A felperes kifogásolja, hogy a gyár
az ő engedélye nélkül az ő legintimebb vonatkozású szerelmi történetét filmesítette meg. Az alperes azzal védekezett, hogy e szerelmi történet
közkincs miután a regény, mely ezt a témát
tárgyalja angol nyelven több, mint 3,000.000 példányban közkézen forog. A lelkiismeretes biró,
ki történetesen olvasta a regényt, levetíttettc a
filmet, és a felperesi karesetével elutasította. Meggyőzvén arról, hogy a filmgyár a regényt történethüen adta vissza, beleadta a Hindu
síremlék
káprázatos grandiózitását, a X. parancsolat monumentalitását és az exotikus dzsungel filmek vérfagyasztó borzalmait. Amint értesülünk, a szegedi
Széchenyi Mozi már vasárnaptól kezdve Budapest,
tel egj'idöben fogja bemutatni e nagy filmet.
x Műsoros délután 2G-án az ipartestületben délután fél 5-kor. Karácsony mind a 3 napján tánciskola.
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„Egyesült Szegedi Paprikaipartelepek Rt." igazgató-

sága, felügyelő bizottsága és alkalmazottai mély fájdalommal jelentik, hogy

dunaréti

dr. Richards Gusztáv ur

a vállalat igazgatósági tagja váratlanul elhunyt.
Elhunyta pótolhatatlan
veszteséget
jelent
munkra.

Emiékét örökké kegyelettel fogjuk megőrizniS

szá-
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Is csak i raktikus és olcsó

IEHÉRCÉOTABL ft/ WW OROS M I K S A C E S K L

Széchenyi-tér 15. szám - Mostani áraim csak négy napig lesznek érvényben
Vénus műselyem harisnya, hib«un
2.08 Divatpullover
5.80
6.98 Nói és férfi divaternyő
3 pár Vénus, ajándékdobozzal
5.90 Férfi fehér ing I.
6.80 Impregnált műselyem gyönyörű
Azsurnyilas I-a müselyemharisnya 2.85 Kemény gallér
-.98—"88 mintás divaternyő
12Egész finom téli
harisnya
1.98
Börridikülök
3.98-161
BÁLÁKRA Ingek, nyakkendők, flszíaselyem
Kockás téli divatharisnya
1,48
Divat kötött nyakkendők
1.44
és más harisnyák, virágok selyemtüllffk és
Bőrkeztyü bélelt
7.50
Férfi flórzokni mintás
—.88
csipkék óriási választékban
Divatoroszka
6.68
Egész finom flórzokni
158
Az osztályfőnök
karácsonyi köszöntése
A jelszavak, elméletek, fejtegetések, a mindennapi kis bajok folyton belénk ütközése idején milyen envhitő, mennyire gondfeledtető és örömmel
teli érzés, mikor a pedagógus a mosolygó kis
embercsemeték tömegébe lép és látja a sok-sok
nevető vidám aroot, meleg tekintetet mely feléje
csillog, feléje sugárzik.
Igy karácsony táján a gyermekek öröme, jóBed ve megkétszereződik, különösen a vakáció előtti
utolsó napokban; a végső tanítási nap ünnepélyessége pedig lázas izgalommal átragad az egész
osztályra s a boldog karácsonyt-kivánás mindegyik szivében a legbensőbb érzelem kifejezője.
Köszöntő kedvében van az osztály. A sorsolás
szerint kiválasztottak minden egyes tanitó-tanárnak
botdog ünnepeket kívántak már — csak az osztályfőnök van még hátra. A szereposztás már megtörtént. Nagy csend fogadja az osztályfőnököt s a
kis Bózsó Józsi elmondja az egész osztály nevében Jókívánatait. Szavai végeztével háta •mögül
hirtelen a katedra elé lép Bach Gyuri, az osztály
>poétája« s anyásan lágy, kedves hangon, mély
komolysággal elkezdi mondani a lelkéből született sorokat: az osztályfőnök köszöntését, melyet
szószerínt leközlünk, amint ő azt megírta.

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Ar oszláty Izgatott. Türelmetlenül vár.
»A magyar órára mikor csöngetnek már?*
A gyermekek pedig csöndben súgnak, bugnck
»Ki mond köszöntöt az osztályfőnök urnakí«
Mert 6 tanít minket annyi jóra,
szépre..,
iAlinra, magyarra, mesékre, regékre.
Hogyan viselkedjünk mi otthon és itten,
Küldjön reá sok, sok áldást a jó Isten.
Nem adhatunk ajándékot: rózsát, könyvet.
Hanem adjuk a mi szerető szivünket.
Szerető szivünknek minden dobbanása
A boldog karácsonyt őrömmel kivánja!
Bach György,
piaristagimn. I. a) oszt. tan.
Az osztályfőnök pedig csak nézi a kis szavalót,
hallgatja a csengő rímeket és lelke örömtől sugárzik az áhitatos csendben, mely kisérő zenéje
a nagyon komolyan mondott igéknek.
A legszebb és legkedvesebb karácsonyi ajándékot az I. a) osztály főnöke kapta.. .
— Előadás Tápén. Vasárnap este Tápé községben két egyfelvonásos színdarabot mutatnak ba a
lápéi műkedvelők. A darabokat a község orvosa,
dr. B o g a Dezső irta. A nagy érdeklődéssel várt
előadás, amelyen minden szerepet tápéiak játszinak el, este fél 8 órakor kezdődik és az előadáson megjelennek a hatósági intézmények képviselői is.

DOZZI-

— Az ipartestületben mflltőrfő Ifjiisági egyesületek szombaton délután fél 5 órakor az ipartestület márványtermében jubileumi müsoitos előadást
rendez, amelyen két vigjáték is szerepet
x W ő d l karlócai ürmös, olasz vermuth Cinzano, kimérve is. pezsgő legolcsóbban Schorr Oltó
cégnél.
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— Munkaközvetítés Munkát kaphat a hatósági
munkaközvetítő utián vidékre 10 kötélgyártó fonómunkás.
x Meseolcsón vásárolhat tratort az Asztalosmesterek cégénél, Dugonics-tér.
fl
— Ku'turdélután. A Felsővárosi Levente Egyesület ma délután 4 órai kezdettel tartja meg kulturdélutánját a Szilléri-iskolában lévő leventeotthonban. Belépődíj nincs.
x órakönyvelést és mérlegek készítését rendkivül
jutányos árban vállalja perfekt könyvelő. Bruck402
ner Dezső, Feketesas-ucca 22.
_ Bulgária. A magyar földrajzi irodalom meglehetősen gazdag jó szakmunkákban. Sajátságos ellenben, hogy mig ezek a szakmunkák a földkerekség legtávolabbi vidékeit részletesen ismertetik,
addig hiányoznak az olyan könyvek, amelyek a
hozzánk közelfekvő, velünk számtalan történelmi, politikai és gazdasági kapcsolatban álló országok viszonyairól tájékoztatnának bennünket Ez
volt a helyzet például Bulgária tekintetében. Ezt
a hiányosságot van hivatva pótolni Szilády Zoltán
dr. egyetemi magántanárnak most megjelent .Bulgáriai cimü monográfiája, amely közel ötszáz oldalon vezeti végig az olvasót a jelenlegi Bulgárián,
az ország múltján, néprajzán, kulturális életén,
közgazdaságán és nemzeti életének minden megnyilvánulásán. A könyvet könnyen olvashatóvá teszi minden tudálékosságtól ment, népszerű nyelve,
a megirott szöveget pedig hasznosan egé ziti ki a
szokatlanul gazdag illusz'rációs anyag, amely jórészt egészen uj rajzokból és fényképekből yan öszszeválogatva. A könyv bizonyos mértékig még
gyakorlati célokat is szolgál, mert függelékében tájékoztatót ad a bulgár különlegességekről és tanácsokat nyújt bulgáriai utazások számára. A kötet
ifjúsági olvasmánynak is ajánlható, (t.

Egy éve működik Szegeden
a gyógyító villanygép
A Tisza Lajos-körut 10. sx. alatt van dr. Andor
Pál belgyógyász szakorvosi rendelője, melynek mo-,
dern orvos} felszereléséhez tartozik egy eredeti
F. G. Zeileis dr. féle magasfeszültségű villamos
besugárzó készülék is. A rendelő egyéves fennállása
óta a meggyógyult betegek egész sora igazolja,
hogy a tájékozatlanok minden idegenkedése és támadása megdőlt a gyógyeredmények kétségtelen
tényei előtt Ezen gyógyeljárás hatása esetenkint
egészen meglepő. Gyomor- és bélbetegségekben,
epebántalmakban szenvedők, idegbetegek, érelmeszesedés miatt magas vérnyomásuak, szédülök és
bénultak, izületi és izomreumában szenvedők, asztmások és bőrbetegek hosszú sora köszöni ma már
visszanyert egészségét ezen gyógymódnak A vízs-j
gálatok és kezelések mérsékelt árai és az egész
napon át tartó rendelés mindenki részére lehetővé
teszi, hogy ezen jótékony gyógyeljárás utján egészségét visszanyerhesse.
501
x Ha Budapestre utazik, első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe
(Budapest VII., Dohány-ucca 44) menni Ott m á r
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet,
hanem
j ó l meg is r e g g e l i z h e t
14
— Sző'őoHás! tanfolyam Felsőtanyán. A Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület január 2, 4. és
5. napjain az ottani gazdasági iskolában ?xöIőoltási
tanfolyamot rendez, amelyen való részvételre ugy
a gazdaság egyesület tagiait, valamint az érdeklődő
gazdákat az elnökség ezután meghívja. A tanfo-i
lyamon való részvétel díjtalan. A tanfolyamot
N i k e l János, a gazdasági iskola igazgatója tnrtja.
Aki a tanfolyamon részt óhajt venni, az jelentkezzen Felsőtanyán, a gazdasági iskola igazgatójánál.
Az egyesület vezetősége elhatározta, hogy amenynyiben a tanfolyam iránt kellő érdeklődés lesz,
ugy a tél folyamán teljesen díjtalanul téli gyümölcsfaápolásról és több, a gazdákat érdeklő
tárgyról, gyakorlati szakemberek igénybevételével
előadásokat fog rendezni.

JO C I P Ő T O I C S O A R O N
karácsony után is
K O S S U T H

ZSURKONM.

L A J O S

Nagybani gyártás!

S U G Á R U T

Teljes szavatosság!

Gyermekcipők 5
Nöl cipők 10-59-tő! 15*50 pengőig

vásároljon
6.

S Z A M .

Önköltségi árak!

pengőtfii
Férfi cipők 12-40.tői 19-40 pengőig

i a legjobb! Mindenütt kapható

- Ssrfnj&áss >
és Művészet
A M i < j t r Orsziíttft Orrosszövetség (MÖOSz) szegedi fiókja, orvosílWfiT és ánraalapja javára január 12-én a Tiszában Stefániát Imre kamaramüvész szereplésével
I Hegedi társadalom előkelőségeinek védnöksége
alatt díszhangversenyt ad. Jogyek a MOOSz híva.
tatos helyiségében (Kass-szálló) és Harmónia igaz.
gatóságánál, Zrinyi-ucca 5. Telefon 22-38. előjegyezhatők.

Harmónia hangversenyek

Stefániái Imre Január 12.
a Zeneművészeti Főiskola világhírű művésztanára
Liszt müveiből összeállított műsort játszik a MOOSz
Jótékonycélu díszhangversenyén.

Solymos Péter I. 21.
bécsi nagysikerű szereplése után szegedi bemutat,
kőző hangversenyén Bach, Beethoven, Schumann,
Chopin, Debussy, Kodály, Dohnányi müveket játszik. A nagy érdeklődéssel várt zongoraest jegyei
t—5 pengőért már válthatók.

Waízfae Rudolf II. 3.
a Harmónia legközelebbi bérleti hangversenyén
a daléneklés legnagyszerűbb előadóművésze Htodét, Schumann, Schubert, Loewe dalait énekli.
W^tzke művészetéről a világsajtó a legnagyobb
elismeréssel emlékszik. Lindberg előadómüvészete,
Saljapln hangja egyesülve. IV. bérlet

A színházt Iroda hírei
A karácsonyi ünnepek grandiózus mOsoa. A
szinház a karácsonyi ünnepek alkalmából szinte
páratlanul álló nagyszerű műsornál lepi meg a
közönséget A három nap alatt kilenc el&adás
lesz s a darabok • szezon legmaradandóbb sikerű újdonságai s legértékesebb reprizejből vannak összeválogatva. Az egyes előadások időpontja
olyan, hogy bárki kényelmesen illesztheti be azokat karácsonyi programjába.
Péntek délután fél 3: A királyné rózsája. Mértékelt helyárak.
Péntek délután fél 6: Zöld bárány. Mérsékelt
helyárak.
Péntek este fél 9. Pillangó.
Szombat délután fél 3: Vihar a Balatonon. Mérsékelt helyárak.
Szombat délután fél 0: Szibill. Mérsékelt helyárak.
Szombat este fél 9: Pillangó.
Vasárnap délután fél 3: Hamburg menyasszony.
Mérsékelt helyárak.
Vasárnap délután fél 6: Pillangó. Mérsékelt helyiek.
Vasárnap este fél 9: A mosoly országa.
A színház állandóan kellemesen fűtve van.

fHerendi porcellán
in

e r e d e t i gyári á r a k o n

dísztárgyak, étkezökészletek kizárólagos képviselete
m

Reich Mór és fia Rt.

Kelemen ucca 11.szám
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Pénteken délután fél 3 órakor
A királyné rónája. Farkas Imre S felvonásos operettje.
Főszereplők: Kondor Ibolya, Kiss Manyi, Pogány Irén,
Tnnyoghy, Sass, Lázár, Zilahy, Marinkorles, L. Ffllóp,
Rónai.
Pénteken délután fél 6 érakor
Zö'a bárány. Egy operett előkészületei S felvonásban. 1 8 képben. Irta Vaszary János. Zenéjét
szerzetté Kondor Leo. Rendezi Remete Géza. Vezényli Beck Miklós. Személyek: Primadonna Kondor Ibolya, Szubrett Kiss Manyi, Mérnök Lázár
Tihamér. A barátja Sass Imre, Zeneszerző Misoga László, Bonvivan Tunyoghy Péter, Igazgató
Vágó Arthur, Rendező Herczeg Vilmos, Ügyelő
Rónai Imre. Librettista Zilahy Pál, Kritikus Marinkovics Sebő, Görl Magyaríts Flóra. Mici Kelemen Karola, öltöztetőnő Szeles Matild. Fodrász
Sántha Ferenc, Portás Csonka Antal, Első pincér Burányi László, Plakátragasztó Burányi L.
Pénteken este fél 9 órakor
Szombaton este fél 9 órakor
Vasárnap délután fél 6 órakor
Pillangó. Operett 3 felvonásban. írták Szilágyi László és
Kardos Andor. Zenéjét Szenes Andor verseire szerzette: Kóla József. Rendezi Remete Géza. Vezényli Endns
Emil. Személyek: Pillangó Kondor Ibolya, Klári Barna
And, Bözsike K. Nagy Csilla, Lacika Archalián Gábor,
Tahy István Ajtay K. Andor, A kegyelmes Vágó Artúr,
KurUnder Herczeg Vilmos, Dr. R«dó L. Flllöp Sándor, Miizt, táncosnő Pallay Manci, Mezei Gaál Ferenc,
Fráuleln Rosa Egyed Lenke, Gróf Solthy Zilahy Pál,
Báró Hollán Marinkovics Sebó, Szaplonczay Rónai Imre, Bezeréthy Benedek Andor, Zacsek Sass Imre, Pali
Burányi László, öltöztetőnő Szeles Matild, öreg nr Magyaríts László, Főúr Glasz Károly, Portás Csonka Antal.

Szombaton délután fél 6 órakor
Szibill. Jaoobi Viktor háromfelvonásos operettje.
Főszereplők; Kondor Ibolya, Kiss Manyi, Pogány
Irén, Ajtay, Misoga, SaSs, Vágó, Marlnioovica, Tunyogh, L. Fülöp,
Vasárnap délután fél 3 órakor
Hamburgi menyasszony. Vjncze Zsigmond 3 felvonásos
operettjei Főszereplők: Kondor Ibolya, Barna And, Tunyoghy Péter, Misoga L. Fülöp, Marinkovics, Sass, Uti
Giza, Egyed Lenke, Rónai, Zilahy, Gaál.
Vasárnap este fél 9 órakor
A mosoly országa. Romantikus nagy operett S felvonásban. Szövegét Írták Ludwig Herzer éa Fritz Lőhner. Fordította Harsányt Zsolt. Zenéjét szerzette Lehár
Ferenc. Rendezi Remete Géza. Vezényli Beck Miklós.
Lichtenfels Ferdinánd gróf tábornok Rónai Imre, Liza,
a leánya Kondor Ibolya, Pottensteln-Hatfaludy Ferenc
gróf huszárfőhadnagy Sass Imre. Hardeggné, a nagynénje Uti Giza, Tábornok Benedek Andor, Inas Csonka
Antal, Szu-Csong herceg dr. Pártos István mv., Ml, nővére Kiss Manyi, Csang, nagybátyja Zilahy Pál, Fn-LI,"
kinai követségi titkár Gaál Ferenc, Főeunuch Vágó
Arthur, Gárda tiszt Tompa László.

Családi házhoz
w

luttalfuk épt'ö'akorék rendszerű

B . I . B . k ö l c s ö n n e l . ElőnyOs feltételek. Dillalan felvilágosítás. Budapesti
I n g a t l a n b a n k Részvénytársaság

Budapest, VII., Rákóczi ul 10.
Alapíttatott 1906 évben.

Telefon 34 6-05

1 m é t e r m á z s a ÍOO k g .

Szombaton délután fél 3 órakor
Vihar • Balatonon. Zenésjáték 3 felvonásban. Irta
Bus-Fekete László éa Góth Sándor. Zenéjét Szenes Andor verseire részben szerzette, részben őszszeállitotta Losonczy Dezső. Rendezte Remete Géza. Vezényli Beck Miklós. Személyek: Mimi Kovács Terus m v , Ninette, a leánya Pallay Mand,
Hűbner Ágoston, pesti gyáros Vágó Arthur, Lili,
a leánya Kondor Ibolya, Bergmann Fülöp, berlini gyáros Misoga László, Frici, a fia Ajtay K.
Andor, Bartha Jimmy, úszóbajnok Lázár Tihamér, Báró Wessely Laci L. Fülöp Sándor, Magda,
Irén, Juci, Bébi, Kamilla, Klári, Lili barátnői:
Kolossá Irén, G. Bagossy Mária, Nyujtódy Olga,
Horváth Jolán, Kelemen Karola, Selmeczi Aranka,
Titkárnő Sümegi Lili, Egy monoklis ur Tompa L.

Magyar Általános
Takarékpénztár Részvénytársaság

fiókintézeteKözpont: Budapest

Széchenyi tér 2. SZegetti

F i ó k o k a z ország legtöbb városában.

Saját töke: 33 millió pengő.
Foglalkozik a takarékpénztár és banküzlet minden
ágazatával. - Páncélszoba tüz- és betörésmentes
magánrekeszekkel (Safe deposit)
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Irite Bélánál

BrOsizell körút 1. szám.

Telefoni 14-49.

Zürichi deviza zárlat, Páris 20.13.5, London 17.50,
Newyork 512.60, Brüsszel 71.40, Milánó 26.00, Madrid 43.50, Amsterdam 205.75, Berlin 121.75, Szófia 3.71, Prága 15.17.5, Varsó 57.50, Budlapest 90 02 5,
Belgrád 9.10, Bukarest 3.07.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamJelentése: Angol font 19.30—19.70, Belga frank
79.40—80.00, Cseh korona 16.94—17.04, Dán korona
107.60—108.60, Dinár 10.13-10.21, Dollár 570.50—
573.50, Francia frank 22.40-22.60, Holland forint
229.15—230.55, Lengyel zloty 63.85—64.35, Leu 3.48—
3.54, Léva 4.10-4.2Ó, Lira 28.75—29.05, Német márka 135.45—136.25, Norvég korona 106.70—107.70,
Svájci frank 110.70—111.40, Svéd korona 108.50—
109.50, Amsterdam 229.35—230.55, Belgrád 10135—
10.19.5, Berlin 135.55-136.25, Brüsszel 79.50—80.00,
Bukarest
3.43-3.47,
Kopenhága 107.80—108.60,
London 19.50—19.70, Milánó 28.85—29.05, Newyork
571.00-574.00, Osló 106.90-107.70, Páris 22.4422.56, Prága 16 92-17.00, Szófia 4.13-4.17, Stockholm 108.70—109.50, Varsó 63.95-64.35,
Züiich
110.80—111.40, Bécs klíring árfolyam 80.45.4.
Budapesti terménytőzsde zártai. Buxa 77-es tiszavidéki 13.30-13.80, 78-as tiszavidéki 13.45—13.95,
79-es tiszavidéki 13.60—14.10, 80-as tiszavidéki
13.70—14.20, rozs pestvidéki és másszármaiásu
13.90-14.10, tengeri tiszai 14.00—14.15, egyéb 14.00—
14.10, különleges minőségű 80-as tiszavidéki buza
14.50—15.25. Az irányzat j ó l tartott, a forgalom
csekély.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Ilirlap- és Nyomdavállalat KI. könyvnyomdájában
Felelős üzemvezető: Kinin Sándor.

A budapesti rádió mosoro

1931 december 27-töl 1932 lanuár 2-lg
V a s á r n a p , d e c e m b e r Z7.
9 : Hírek, kozmetika. 10: Egyházi zene é» azentbeszéd a lipótvárosi
Szent István Bazilikából.
Szentbeszédet m o n d d r . Tőttössy Miklós pápai
kamarás, középferencvárosi plébános. Szentbeszéd
« szentmise után. 11.15: Unitárius istentisztelet a
Koháry-ucpai templomból. Prédikál Józan Miklós
püspöki vikárius. Utána körülbelül 12.15: Pontos
időjelzés, időjárásjelentés. Majd: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Karnagy Berg Ottó. Közreműködik Goda Gizella. 2:
Gramofonhangverseny. Strauss János, József, Oszkár és Richárd müvei. 3: A m. kir. Földmivelésügyi Minisztérium rádióelőadássorozata. Székács
Elemér m . kir. gazdasági főtanácsos: »Időszerü
gazdasági tanácsadó.* 3.45: Az iskolánkivüli népmüvelés rádióelőadása. (Rádiő Szabad Egyetem.)
Utána: Pontos Időjelzés, időjárásjelentés. 5: Pertis
Jenő és cigányzene karának hangversenye. 615: »A
magyar regény a világháború után.* Surányi Miklós előadása. 6.45: Gáldi Béla jazz-zenekarának
hangversenye Vig Miklós énekszámaival. E hangverseny szünetében: Sport- és ügetőversenyeredmények. 7.50: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult
zenekar hangversenye. Karnagy dr. Dohnánvi Ernő.
Közreműködik Kilényi Eduárd zongoraművész. 9 20:
Mocsányi László és Lakos Tibor zenehumoristák
előadása. Utána körülbelül 10.10: Pontos időjelzés.
Majd: Bura Károly és cigánvzenekarának hangversenye a Metropol-szállóból. Ezt a közvetítést 10 20tói 11.30-ig a Wien-i rádiadóállomás is át veszi I

Kedd, december

9.15: A m . kir. József nádor 2 honvédgyalog,
ezred zenekarának hangversenye. Karnagy Szeghő
Sándor. Közben 9.30: Hirek. 11..10: Nemzetközi
vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul ős németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés.
12.05: Szmirnoff Szergej
»Volga*o rosz balalajka zenekarának hangversenye.
Közben 12.25: írek. 1: Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés. 2.45: Írek, élelmiszerárak, piaci
árak, árfolyamhirek. 3.30: A »Tündérvásár« meseórája. 4.45: Pontos Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 5: »Riport a magyar csecsemőmentésről.* Révész Béla előadása. 5.30: Zenekari
hangverseny. Karnagy Meszlényi Nándor. 6.45:
Francia nyelvoktatás. (Dr. Garzó Miklós.) 7..15:
Bura Károly és cigányzenekaránalt hangversenye.
8.30: »Két n ő és a harmadik.* Dr. Tóth László
előadása. 9: Stefániái Imre zongorahangversenye.
10: Pontos időjelzés, Időjárásjelentés hirek. Majd:
Az Ostende-kávéház szalon-, jazz- és cigányzenekarának hangversenye Kalmár Pál énekszámaival.

Sehol olcsóbban!

Kerékpár,„,„.
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Szerda, december

lakfártulzsufoltság miatt

29.

30.

9.15: Gramofonhangverseny. Közben 9.30: Hirek.
11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszrlgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az
Egyetemi templomból,
időjárásjelentés. 1205:
Hangv*seny. Közreműködik Virág Ilona (ének)
és Unger Imre (zongora). Zongorán kisér Polgár
ibor. Közben 12.25: Hirek. 2 .45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 3.30: Morse tan-

folyam. 4.10: Törők László novaHH: t P S J p d
hozzánk. 2. A caordapásztor büntetése. Puklii*•»(
a szerző. 4.45: Pontot időJeWa, Wöjártte-fc* *
állásjelentés, hfrek. 5: Korina Sfani és cigányzenekarának hangverseny*. 6: Olasz nyelvoktatás. (Galleranl Bonaventura.) 6.80: »A litván zene.t Vttéí
Pesthy Müller József Leó előadása gramofonlemezekkel. 7: A Turáni Társaság előadássorozatában
dr. Németh József ny. miniszteri tanácsos előadása: »A balkáni konferencia.* 7.25: A m . k i r .
Operaház előadásának ismertetése. 7.30: A m. U r ,
Operaház előadásának közvetítése. 1. Magyar k a .
rácsony. Daljáték 1 (elvonásban. Zenéjét eredeti
népi dallamok felhasználásával szerezte Ádám Jenő.
Szinre alkalmazta Tüdős Klára. Vezényli Adánt
Jenő. Rendezi Szemere Árpád. 2. Bajazzók. D r á m a
2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta Leoncavallo.
Fordította R a d ó Antal. A »Magyar karácsony* előadása után: Pontos időjelzés, hirek. A •Bajaaxók*
előadása után: Időjárásjelentés, hírek. Majd kőrülbe'fil 10: Sovánka Nándor és cigányzenekarának
hangversenye a Baross-kávéházból.

Refikiilt SP^®
Uf é v r e
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fellétlenül
nála, mert kará.
csonyra és újévre
árait túlzsúfolt raktár mialt mélven leszállította!
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CsUlörlöR, d e c e m b e r

31.

9.15: Hangverseny. Közreműködik Vágó U u «
(ének), Fiedler Klára (gordonka) és Kertay Ferenc (ének). Zongorán kísér Polgár Tibor. KözbcH
9-30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat
Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangsző az Egyetemi templomból, időjárásjelentés,
12.05: Az Országos Postászenekar hangversenye.
Karnagy ifj. Roubal Vilmos. Közben 12.25: Hírek. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: A »Rádióélet* félórája: »Egy k i i
beszámoló*. 4.45: Pontos időjelzés, Időjárás- éa
vizállásjelentés, hírek. 5: A m . kir. földmivelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. Hajdú Ist,
ván dr. m. kir. kisérletügyl titkár: .Babonák, tévhitek népies következtetések a mezőgazdaságban*,
5.30: Koczé Antal és cigányzenekarának hangversenye. 6.30: »Széchenyi és Pest*. Jeszenszky Sándor dr. előadása. 7: A Mándits szalonzenekar h a n g .
í m

Hétfő, d e c e m b e r

28.

9.15: A rádió házikvartettjének hangversenye.
Közben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül.
12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: A Mándits szalonzenekar hangversenye. Közben 12.25: Hirek. l s Pontos időjelzés,
Időjárás, és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4: Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.) 4.45: Pontos
időjelzés, időjárás- és vizállásjelentés, hirek. 5:
•Hédi komédiába megy.* Novella. Irta és felolvassa
Csurka Péter. 5.25: Gramofonhang'-erseny. 6..15:
Német nyelvoktatás. (Dr. Szentgyörgyi Ede.) 6.45:
A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye.
8: Szinmüelőadás a Stúdióból. .Vízkereszt* Vígjáték 3 felvonásban. Irta Shakespeare. Fordította
Hevesi Sándor. Rendező Odry Árpád. Utána körülbelül 9.45: Pontos időjelzés, hirek, időjárásjelentés. Majd: Radics Jóska és cigányzenekarának
hangversenye a Vadászkürt-száUóból. Közben 10.45:
Dr. Horváth Loránd angolnyelvü előadása: »Sone
Hungárián Explorers.* (Néhány
magyar
kutatőröl.)

B L A U I G N A T Z
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Férfi k a b á t o k :
Hosszú télikabát 3 5 , 3 0 , 4 0
Fekete télikabát
bársony gallérral P 4 0 , 6 0
Fekete télikabát
szőrmézve
P 40, 50, 60

Nöi

P 30, 50, 70

Legújabb nemesszfinnével

asárul

P 60
P 20
15.161
20-161

16, 2 0
50, 70

kabátok:

Nöi szflrméskabátok

p 120, 150

Sötétkék kabát
gazdagon szőrmézve

Bőrkabát
Hubertus
GumikabAt
P
la boykabát
P
Fiuruhák P 6 , 1 0 ,
Férfiöltöny P 2 5 , 3 6 ,

P 50

B u n d á k ;
Nutriette P 7 5 , 9 0 .

la kid

100

P 100-tól

hát- és hasbundák
P 350
Csikóbundák
P 160
Perzsa Russanóv bundák

árpánál
m

Szeged, üld ucca

Tekintse meg kirakataimat! Ke'emen ucca 5.

reműködik Kármán Gizi és Laurisin Lajos. 9: Pontos időjelzés. 9.15: Zongora—hegedű szonáták Nagy
Géza és Koncz János előadásában. Majd Magyari
Imre és cigányzenekarának hangversenye a Hungária-szállóbóL

versenye. 8: >Szilveszteri régi magyar ilép zokások«. Madarassy László dr. előadása 8.15: .Találkozás önmagunkkal«. Ravasz László dr. előadása.
8.45-tfti éjjel 2 őröl|{: szilveszterei Rendező Ránóczy Dezső dr. és k. Halá z Gyula. Konferál
Zágon István.

Szombat, Január 2.

P é n t e k , J a n u á r 1.

9.15: A m. kir. államrendőrség zenekarának hangversenye. Karnagy Szőllőssy Ferenc. Közben 9.30:
Hirek.11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németüL 12: Déli harangszó
az Egyetemi templomból, időjárás jelentés. 12.05:
A rádió házikvintettjének hangversenye. Közben
12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak,
piaci
árak árfolyamhirek. 4: A .Rádióéletc gyermek játszóórája. Harsányi Gizi előadása. 4 45: Pontos időjelzés, időjárás- és vizállásjelentés, hirek. 5.45:
A Szociális Missziótársulat előadása. Farkas Edit
alapító főnökasszony: »Missziós üzenetek«. 5.30:
Másfélóra könnyű zene. Zenekari hangverseny. Karnagy Berg Ottó. 7: Mit üzen a rádió? Művészek
és élőadók rádiógramjai a hallgatósághoz. 8: Operettelőadás a Fővárosi Operettszínházból. »Maya«.
Operett 3 felvonásban és 12 képben. Irta Harmath
Imre. Zenéjét szerezte Fényes Szabolcs. Rendező
Loránth Vilmos. Karnagy Komor Vilmos. Az I .
felvonás után pontos időjelzés, hirek. Az előadás
után időjárásjelentés. Majd Farkas Jenő és cigányzenekarának hangversenve a Spolarich kávéházból.

9: Hírek. 10: Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi plébánia templomból. Szentbeszédet mond
P. Bangha Béla jézustársasági házfőnök. A szenlbes éd szentmise közben, evangéüum után van. 11
óra 15: Görögkatholikus istentisztelet a Szcgéuyház-téri gór. kath. magyar plébániatemplomból. A
szentbeszédet tartja Melles Emil apátplébános, kormdnyfőtanácsos. Utána kb. 12.30: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. KKarnagy
Berg Ottó. Közreműködik ifj. Toronyi Gyula. E
hangverseny szünetében »Rádiókrónika«. Elmondja Papp Jenő. 2 Gramofonhangverseny. 3.30: Ifju•-ági előadás. »Hóember«. Irta Kosáryné Réz Lola.
Felolvassa özv. Szimon Istvánné Réz Mária. 415:
Sratonzenekari hangverseny. Karnagy Bertha István. Szünetben 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 5.30: »Két történet*. Irta és felolvassa
Kosztolányi Dezső. 6: Bura Sándor és cigányzenekarénál, hangversenye. 7: ..lanáni pillanatképek!
W'atmab '.Metzgcr X á i d o r etőaiása. 7.30: Operettrészletek. A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Karnagy Polgár Tibor. Köz-
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A külföldi rádiók részletes műsora
Hullámhossztáblázat
i
t
863 IT Algíer Afrika
Isii Radló P. T. T AlzaJ
848 8 Barcelona Spanyol Aqnl estatloa eaotaune
480 8.8 Beograd Jugoszláv ÜtenyverS 80/pere
419 1.7 Berlin Kémet
Ketyegéi 200/pero
864 18 Buonresti Román
ÜtenyverS 160/pw«
560 98 Budapest Magyar Hangsor
278 14 Bratíslava Csehül. Hangsor
825 1.7 Brealan Német
ÜtenyverS 80/pers
811 88 Brno Oseh
Hallói RadiozsurnO
508 70 Brnxeloa Belga
Ütenyverő, vontatott ftttty
898 16 Daventry M. Angol ÜtenyverS 5—8 ütony
1654 35 Daventry N. Angol ÜtenyverS 5—5 üteny
889 1.7 Frankfurt Német
Morse:
.. 190 ötany/^
Ketyegéi 200/pero, Morse
852 9.5 Graz Osztrák
Morse:....—, két osörrenéa
87S 1.7 Hamburg Német
Ketyegés,három gongütéi
Í76 75 Hoilsborg Német
Huomiol Qlv akti
458 15 Helsinki Finn
298 8.5 Hilversum Holland Hangsqr
Hangsor
1876 8.5 Huisen Holland
Három gongütés
1153 10 Kalundborg Dán
408 85 Katowiro Lengyel Ketyegis 120/p.«. i gonf
m 2.5 Kosioe Csehszlovák Halló Radiozsurnál
20C/poro ketyegés
1634 75 Konlgsw. Német
Huomiol Giv akti
1866 54 Lahtl Finn
479 17 Langenborg Némef Hangsor Bt hansrbSI
1G tagu harangjáték
2fi9 2.8 Leipzig Német
261 86London N. Angol ÜtenyverS 5—6 üteny
356 45 London R Angol ÜtenyverS 5—6 üteny
Fülemüle
500 65 Milano Olasz
263 11 Mor. Ostrava Oseh Halló! Radiozsurnál
3(10 75 Mühlaeker Német Három zenei hang
53? 1.7 München Német
Hattagn harang és sziréna
1071 75 Osló Norvég
Grier-motmini
Páris
R.
I.-anola
1724 17
Harangjáték
486 5.5 Praha Oseh
Harang
524 12 Riga Lelt
Ketyegéa
441 75 Róma Olasz
Pásztorsip, harangütél
435 75 Stockholm Svéd
Gong 80/pere
345 17 Strasbourg Francia Gong 15/pere
885 15 Toulmises Franoia Gong, madárcsícsergéa
1411 153 Warszawa Lengyel Morse:.
, harang s. 4
1249 8 Wien Osztrák
Kfltyogés 270/pero
Zagreb
Jugoszláv
807 0.8
ÜtenyerS r0/pero

j

volnék 3 felvonásos operettje.
DAVENTRI. Brit nemzeti műsor. 17: Bridgewater-ötös tenor- és zongoraszólóval. 18.30: Menges Izolda hegedüjátéka. 21: Istentisztelet a stúd i ó b ó l 22.05: A londoni vonószenekar játéka.
F R A N K F U R T . 16: Zenekari verseny. 17.50: Pásztorjáték. 19: Berlin. 19.30: Indulók. 20.30: Stuttgart zárásig.
HAMBURG. 16.30: Szórakoztató zene. 19: Berlin.
20: Berlin. 22.30: Tánczene.
H E I L S B E R G . 16: Szórakoztató zene. 20: Katonazene.
KALUNDBORG. 20: Hangverseny. 21.20: f!eise-da
Iok. 22.05: Szórakoztató zene. 24: Harangjáték.
KATOWICE. 17.45: Délutáni zene. 20.15: Nép-

Vasárnap, december 2.7.
BARCELONA. 1830: Mezőg. E. Opera a Liceo.
Színházból. 22: Gramofon.
BKOGBAD. 11.30: Nemzeti zene. 12: Harangszó.
12.05: Cigányzene. 12.45: Rádiózenekar. 17: Temp.
loini zene Pancsováról. 20.30: Szakszofón. 21.20:
Rádiózenekar.
B E R L I N 16: Szőrakoztatő zene. 18.30: Amsorge
Margit zongorajáléka. 19.30: Liebenberg Éva alt
dalestje.
BRESLAU. 16.55: Szórakoztató zene. 19: Berlin.
19.30: Zongoraverseny.
URESLAU. 16.05: Régi karácsonyi zene. 19.10: Kétzongorás jazz.
BUCURESTI. 10.15: Egyházi karének. 11: Dumltrescu-zcnekar. 13: Gramofon- 17: Marcu-ze
nekor. 19 40: Gramofon. 20: Adam: Ha én királv

Kiváltom zálogból
értéktárgyait,
s megveszem készpénzért. H a másként kivánja
értékesíttetni, 5 százalék részesedésért eladom. Bizom á n y b a átvett tárgyakra eladásig
kamatmentes
kölcsönt adok.
170
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Mikszáth Kálmánt J a S P a l v ucca 12. szám.
szerű hangverseny. 22.10: Dalok. 23: K ö n n y ű és
tánczene.
L A N G E N B E R G . 18.20: Tarka műsor. 19: Berlin. 20:
Negyvenszer három, tarka est. 22 25: Esti zene.
23.15: Jazz.
LEIPZIG. 15: Glaser: Orplid utolsó királya, zenés hangjáték. 16: Mandolinzene. 19: Berlin.
19.30: Keller zongoraművész Schumannt és Mendelssohnt játszik. 20: Berlin.
L J U B L J A N A . 15.45: Szlovén dalok. 20: Operettda.
Iok. 21: Keringők.
M I D L A N D RegionaL 17.15: London RegionaL 21.45:
Daventry. 22.45: London ReginaL
MILANO. 1610: K ö n n y ű zene. 17.30: Gépzene, 21:
Opera.
M Ü N C H E N . 18.225: Orgonaverseny. 19: Sven HÉdin dr. beszél. 20.20: Szórakoztató zene.
PARIS, Radio-Paris. 17: Gramofon- 20.30: Rádiócirkusz. 21: Gramofön. 21.45: Rossini: Sevillairészletek; Fort: Két dal. 22.30: Tánczene. 23.30:
Könnyű zene.
P R A H A . 7.30: Karlsbadi reggeli zenekar. 10ll5:
Gramofon. 12: Harangszó. 19: Postevsky-fuvószenekar. 20: A cseh tanítók dalegyletének hangversenye. 22.20: Jazz az Esplanade-szállóbóL
ROMA. 16.30: Ének- és zenekari verseny. 21: Hangverseny.
STRASBOURG. 18: Jazz. 19: Szórakoztató zene
dalokkal. 20: Gramofon.
T O U L O U S E . 18.15: Könnyű zene. 1915: Katona,
ezen. 20.15: Könnyű zene. 21: Francia operett,
zene. 22.15: Katonazene. 22.30: Harmonika. 23:
Gramofon. 24.45: Dalok az Aidából, Faustból és
Bajazzókból.
VARSÓ. 17.45: Népszerű zene. 19.25: Gramofon.
20.15: Népszerű hangverseny. 2210:
Kaczmar
basszista dalestje.
W I E N . 10: Egyházi dalok • bécsi fiuénekkar előadásában. 11: A bécsi szimfónikusok hangverse,
nye. 13.05: Mandolinverseny. 15.30: Fuvószene.
18.15: Kétzongorás hangverseny^ 19.05: Zenekari
humoreszkek. 21.05: Rosé-négyes. 22.20: Bura Károly és cigányzenekarának hangversenye Budapestről.

BETETEKET
KÖLCSÖNÖKET
magai

kamattal

gyllmölcstiztet,

folyósít b a n k s z e r l l fedezettel,
k e d v e z ő feltételekkel

II SZEGED-CSONGRÁDI
TAKARÉKPÉNZTÁR
A L A P Í T V A

1 8 4 5 - B E N

Az intézet safát vagyona: 4 és 7* millió pengő
S A J Á T H Á Z A I :
1 . S z é k h á z : Széchenyi tér 7. szám éa Takaréktár ucca 5. szám
2 . B é r p a l o t a : Takaréktár ncca 8. az. és Horváth Mihály u. 9. sz,
3. B é r h á z :

Széchenyi tér 8. szám (volt Jerney ház)

A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvényei
fél jövedelmez!
Vásárlási közvetít az Intézet.
439
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R Á D I Ó 7 pengős részletre

STRASBOURG. 18: Jazz. 19: Szórakoztató zene
dalokkal. 20.45: Gramofon.
TOULOUSE. 18.15: Gfieg: Peer Gynt, szvit. 18.45:
Könnyű zene. 19.15: Argentína zene. 22..4S: H«rn j k w
^raAePfe&waila&v
monika.
23: Gramofon. 23.15: Argentinai zene
WCIjr y " P « 8 l l l ! n i ö J .
24.30: Opereitrészletek.
VARSÓ. 16.55: Gramofon. 17.35: A filharmonikusok népszerű
hangversenye.
2015: Népszerű
Hétfő, d e c e m b e r 28.
K e d d , d e c e m b e r 29.
hangverseny.
BARCELONA. 20: Mozart: Gesz-dur trió. 20.30
BARCELONA. 20: Trió. 20?30: Gramofon. 22.05:
WIEN. 11.30: Silving-zenekar. 12.40: Gramofon. IS
Gramofon. 22.05: Szórakoztató zene. 23.15: Dal
Opera a Liceo-Szinházból.
óra 10: Musszorgszkij: Boris, részletek gramojátékrészletek gramofonon. 24: Gramofon- 24.30
BEOGRAD. 11: Rádiózenekar. 12: Harangszó. 14:
fonon. 15-20: Szántó János ének versenye és PaJazz.
Gramofon. 17: Nemzeti dalok. 17.30: Citera. 18:
chers Zdenka zongoraversenye. 21.10: SzimfóBEOGRAD. 11: Gramoofn. 12: Harangszó. 12.05
Povsner zongoraművésznő játéka. 20: Kapamadnikus hangverseny.
Rádjózenekatr. 15: Gramofon. 17: Nemzeti dalok
zsája énekesnő hangversenye. 22.50: Rádiózene17.30: Harmonika. 20: Rádiózenekar. 21: Nem
kar.
zeti dalok. 21.30: Vigiáték. 22: Gramofon. 22.50
BERLIN. 17: Szórakoztató zene. 18: Az állami és
S z e r d a , d e c e m b e r 30.
Jazz.
székesegyházi énekkar. 19.10: Szórakoztató zeBARCELONA. 20: Könnyű zene. 20 50: Gramofon.
BERLIN. 16.30: Bécsi zongorazene. fl789—1815.)
ne. 21.10: Kulen Kampff hegedűművész játéka
22.05: Szórakoztató hangverseny. 24.30: Jazz.
19.40: Szórakoztató zene.
a rádiózenekarra]
BEOGRAD. 10.45: Gramofon. 12: Harangszó. 1205:
BRESLAU. 16.35: Szórakoztató zene. 19.05: SzóBRESLAU. 16.20: Szórakoztató zene. 17.30: CiteRádiózenekar, 14: Gramofon. 17.40: Rádiózenerakoztató zene. 20.15: Népszerű hangverseny. 21
raverseny. 19: Szórakoztató zene.
kar. 20: Nemzeti dalok. 20.30: Sauerwald Margit
óra 30: Filharmóniai hangverseny.
BUCURESTI. 12: Gramofon. 13: Gramofon. 17:
és Kettenbaph Pál budapesti énekesek áriaestje.
Moooi-zenekar. 18.10: Moooi-zenekar. 19.40: GraBUCURESTI. 12: Gramofon. 13: Gramofon. 17:
23.30: Francia zenf.
mofon. 20: Rádiózenekar. 20.45: Síeafnovici, az
Rádiózenekar. 18.10: Rádiózenekar. 19.40: GramoBERLIN. 16.30: Zongora négkezesek. 20: Köln. 20
s
Opera tenori tájának éneke. 21.05: Rádiózenekar.
fon. 20: Beethoven: I I I . vonósnégyese. 20-45:
óra 40: Rilke emlékest
DAVENTRI. Brit nemzeti műsor. 17: Trocadero-zeChebap Nadia zongoraversenye.
21-15: GitárBRESLAU. 16: Harangszó- 16.15: Szórakoztató ze.
nekar. 19.30: Strauss Richárd-dalok 20 30: Conötös.
ne. 20: Langenberg. 22.50: Szórakoztató és táncnel orgonaművész játéka. 22.35: Divatos dalok.
DAVENTRI. Brit nemzeti műsor. 17: Szórakoztató
zene.
zene. 19.30: Strauss Richárd-dalok. 20.30: Ze- FRANKFURT. 17.05: Szórakoztató zene. 18.40:
BUCURESTI. 12: Gramofon. 13: Gramofon. 17:
Stuttgart.
51.15; Bach fiainak müvei. 22.40:
ne VIII. Henrik udvarában. 21: Zenés kabaré.
Vegyes és román zene. 18.10: Rádiózenekar. 19.40:
Tánczene.
22.35: Maknsina Tatyáaa és a Kutcher-vonósnéBadescu énekesnő hangversenye. 20: Theodóra
HAMBURG. 16.30: Olasz és francia zongoramüvek
gyes hangversenye.
hegemüvész hangversenye. 20.45: Ncgescu-Cerkez
a XVII. és XVIII. századból. 19.50: Nicolai: A
FRANKFURT. 17.05: Stuttgart. 20.05: Szimfonikus
zongoraművésznő hangversenye. 21.15: Thaler
windsori vig nők c. operája.
hangverseny. 21.45: Rövid történetek. 22.35: A
csellómüvész játéka.
HEILSBERG. 1615: Szórakoztató zene. 20.20: Zepincér és a vendég.
DAVENTRI. Brit nemzeti műsor. 16.30: A borneonekari verseny.
mouthi városi zenekar játéka. 19.30: Strauss-daHAMBURG. 19.30: Hangvervseny régi mesterek müKALUNDBORG. 21.30: Rubinstein Antal dalkettő
lok. 20.30: Erzsébet-kori zene. 21: Liszt-hangveiből. 20.30: Walter Róbert 3 felvonásos komésők. 22 25: Schubert: B-dnr zongorafriő. 23: Graversenv. 22.35: Könnyű zene tenorénekkel.
diája.
mofon. 23.30: Jótékonvsági hangverseny az UjFRANKFURT. 17.05: Stutgar. 19.45: Szórakozaó
HEILSBERG. 16.15: Fuvószene. 19.35: Rádiózene.
Szinházból.
zene. 21.15: Segíts őnmagadont Anditor hangkar. 21.25: Német népdaliáték, négy szólamra és
KATOWICE.
20.15: Népszerű hangverseny. 23:
játéka.
zongorára.
Könnyű és tánczene.
HAMBURG. 20.30: * ka^AHVs. vidám dalos iáték.
KALUNDBORG. 18: Harangjáték. 20: Mozart-est.
LANGENBERG. 17: Hangverseny. 1915: Rádió,
22.45: Tánczene.
21: Fynlandi néptáncok. 2210: Modern operetthirek. 20: Vidám est.
HEILSBERG. 16.45: Szórakoztató zene. 20: Lanzene.
LEIPZIG. 16.30: S szimfónikusok szórakoztató zegenberg.
KATOWICE. 15.45: Gramofon. 17.35:
Kávéházi
néje. 19.30: Szimfónikus hangverseny.
KALUNDBORG. 17: Gramofon. 21.30: Beethoven:
zene- 20.15: A Sevilla iborbély, gramofon. 22.55:
LJUBLJANA. 18: Hangversenyy. 19.30: Hangtani
D-dur zongoraszonáta. 22.05: Ujabb dán zene.
Könnyű és tánczene.
kísérletek. 20.30: Zágráb.
KATOWICE. 17.35: Rádiózenekar. 2015: Könnyű'
MIDLAND Régiónál. 21: Tánczenekar. 22: Lon- | zene. 21.15: A Maudr cseh dudatrió játéka.
LANGENBERG. 16.20: Hires muzsikusok fiatal kodon Régiónál.
ráról. 20: Szórakoztató zene. Közben Európa
LANGENBERG. 20: Haydn-szimfoniák. 20 35: A
MILANO. 17: Gramofon. 17.10: vendéglői zene.
dalai cimen hangverseny. 23-ig esti zene. 23:
másik Don Quihote, zenés hangíáték. 21.25: Spa20.45: Szimfónikus hangverseny.
Kávéházi zene,
nyol tánook.
MÜNCHEN. 17: Szórakoztató zene. 19.40: RádióLEIPZIG. 16: A szimfónikusok délutáni zenéje.
LEIPZIG. 16: Énekverseny az ijfuságnak. 19: Fetzenekar tenor és zongorával. 21.20: Bachmüvek
22.15: A Dresden Filharmonikusok hangversenye.
rás-est. 21.15: Iliáv nania különböző korok daa müncheni kamaratrió előadásában.
22.15: Szórakoztató zeni! 0.30: Dresdeni vonóslaiban.
PARIS, Radio-Paris. 20 30: Gramofon. 21: Verdi:
négyes.
LJUBLJANA. 17.30: Hangverseny. *»: Karácsonyi
Aida cimü operája gramofonon.
LJUBLJANA. 17.30: Hangverseny. 20: ötös.
kardalok. 21: Rádióötös.
PRAHA. 11: Gramofon. 12.15: Gramofon. 14.10:
MIDLAND Régiónál. 19.30: Dennis Leonard cselló,
MIDLAND Régiónál. 19.30: Könnyű zene. 2030:
Gramofon. 19: óraü'és. 19.55: Rádiózenekar. 21.25:
művész játéka. 20: Pattison szalonzenekar szop.
Rádióénekkar. 21: A birminghami katonazeneNóvák: D-dur vonósnégyes. 22.20: Gramofon. 23:
rándalokkal. 21.25: Bobsleigh, zenés téli rádiókar. 22.30: London Régiónál.
Harangszó.
revü. 22.15—24: I.ondon RegionaL
MILANO. 17: Gramofon 19.10: Vegyes zene. 19
RÖMA.
17.30: Ének- és zenekari verseny. 21: RáMILANO. 17: Kamarazene. 19.10: Gramofon. 20
óra 45. Gramofon. 20.45: Operett.
diózenekar. Vezényel Santarelli.
óra 45: Háromfelvonásos vigjáték.
MÜNCHEN. 16.20: Szólisták. 17: Szórakoztató ze
ne. 19.35: Mascagni: Parasztbecsület és Leoncavallo: Bajazzók c. operájának közvetítése a
müncheni színházból.
PARIS, Radio-Paris.
2030:
Gramofon.
22.30:
Hangverseny.
FRAHA. 11: Gramoofn 12.35: Mor. Ostrava. 14.10:
Gramofon. 17.55: Gramofon. 19: óraütés. 20.20:
Brazíliai, mexikói és csille itáncok és dalok Kas.
ler szoprán- és Zemana alténeksnő előadásában.
21.30: Bach: a-moll verseny. 22.20: Pozsony. 23;
Öraütés.
RÓMA. 17.30: A Római vonósnégyes hangversenye.
21: Könnyű és népgyüjtési zene.
STRASBOURG. 18: Szórakoztaió zene. 20: Gramofon. 20.45: Gramofon. 21.30: Szórakoztató zene.
TOULOUSE. 18.15: Havaji gitár. 19: Könnyű zene.
19.45: Könnyű zene. 2Ó45: Tánczene. 21: Bécsi
zene. 21.45: Klasszikus keringők. 2215: Harmo.
nika. 22.45: Katonazene. 23: Gramofon.
VARSÓ. 15.50: Gramofon. 17.35: Kávéházi zene. 20
óra 15: Rossini: A sevillai borbély, opera.
WIEN. 11.30: Buchbinder-zenekar. 13.10: Hangosfilmrészletek gramofonon. 17: Gaudriot-jazz 20
óra 45: Hangverseny régi mesterek müveiből. 22:
KorngoId-ja7z,
Standard 3+1 készöléknél
öcsica
késcDIéltet
70 P-be
becserél
Kerékpárok, varrógépek, gramofonok olcsón, r é » z 1 e í r e.
Olcsó k a r á c s o n y i g r a m o f o n l e m e z v á s á r

lelefon

iroda: 11—21,.

Feketesas ucca 17. szám.

Telefon telep és
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Budapest!

I n g a í t a n b & n £ R^szvénylársasárj

Budapest, VII., Rákóczi uf 10.
Alapii atolt 1906 évben.

Telefon 34 6 05

nemzetközi szállilik

Rendszeres gyüüőforgalom BUDAPEST-ről, S^EGED-re és viszont a legméltányosabb díjtételek mellett. BÚTORSZÁLLÍTÁS saját butorkocsijainkban helyben, vidékre,és külfö'dre BERAKT/ÁROZASOK saját raktárházainkba. VÁMKEZELÉS és vámáruk r a k t á r o z ^ engedélyezett ellenzáras,
sínpárral egybekötött magánvámraktárunkba Szeged Tiszapályaudvaron.
N E M Z E T K Ö Z I SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, tengerentúli áruforgalomban.

RONCHEN. T7.2D: 5z&M|q$tfS
I&Sb, VIŰám népdalok. '
'PARIS, Radio-Paris. 21.4$: Brieux: A vBWfe talár
•ztnmff.
PRAHA. 11: Gramofon. 12.35: Pozsony. 14.10: Gramofon. 15: Mor. Ostrava. 18: Gramofon. 19: Mozart: Don Jüan c. operája a Nemzeti Színházból.
RÓMA. 17.30: Szórakoztató zene. 21: Operaközvetítés egy színházból, vagy, hangverseny a stúdióból.

EZÜST

Csütörtök, december

31.

BRESLAU. 16: Harangszó. 16.15: Szórakoztató ze
ne. 21.45: S z i l v e s z t e r i t . 24: Toronyzene.
B U C U R E S T I . 12: Gramofon. 13: Gramofon. 17:
Luca-zenekar: R o m á n zene. 19.10: Luca-zenekar.
22: Dinicu-zenekar. 23.10: Dinicu-zcnekar.
DAVENTRV Brit nemzeti műsor. 17.30: Szórakoztató zene. 18.15: Zenés gyermekóra. 19.30: Strauss
Richárd-d^lok. 21: Könnyű zene zongorají lókkal. 22.35: Zenés kabaré. 23.45: Közvetítés a
Westminster-apátságból, a Big-Ben éjféli harangszava. 1 J 5 : Tánczene.
19.45: BáH

cse-

H A M B U R G : 18.25: Harmonkiaverseny. 22.30: Beethoven: I X . szimfónia. 24: Szilveszteri bál.
H E I L S B E R G . 18: A rádiózenekar férfinégyese. 19
óra 10: .Orgonaverseny. 22: Gramofon visszapillantás a z évre.
K A L U N D B O R G . 20: Régebb! dán zene. 21: D á n da
lok. 21.15: D á n néptáncok. 24: Harangjáték.
K A T O W I C E . 16.40: Gramofon. 17.35: Szórakoztató
zene. 21.15: K ö n n y ű zene. 22.30: Szil veszter-est.
23: Kőnnyü és tánczene. 1: Tánczene.
L A N G E N B E R G . 19: Visszapillantás az elmúlt évek
gramofonlemezeire. 20: Szil veszter-est. 20—21.15:
Berlin. 21.30: Ünnepi beszéd, m a j d Beethoven:
Leonora nyitány. 22—24: Szilveszteri hangver.
seny. 24: Tánczene és ének.
LF.IPZIG. 19: Harmonikaverseny. 2130: Hindenburg újévi beszéde. 23.30: Beethoven: Eroica
szimfónia.
L J U B L J A N A . 17: Hangverseny.
**»Wenekar. 21: Közvetítés az U n i ó b ó l
t l l D I . A N D Régiónál. 19.55: Lúdanyó, Laldler Francis pantominje, közvetítés a birminghami RoyalSzínházból. 22.15: Operettrészletek baritondalokkal. 23.35: Daventry.
MILANO. 17: Gramofon. 17.10: Közvetítés a torinói Garden Clubból. 19.15: Gramofon. 21: Ope.
ra a Scalából.
IM' % XCHEN. 16.40: Dalok. 17.20- Szórakoztató zene. 21: Harangszó.
TAltlS, Radio-Paris. 20: Gramofon. 21: Tarka félóra 21.45: Gounod: Faust cimü operája gramofonon. Közben 22 15: H. I. i e l Majd 3-ig: Tánczene.
PRAHA. 11: Gramofbn. 12.15: Gramofon. 15: Brno.
19: óraütés. Gramofon. 19.05: Csillasrászati szilvecszteri csevegés. 23: Szilveszter-est.
ÍIÓM.V 17.30: Ének- és/>e»tnekari verseny. 21: Lehár: Szitakőtőtáncy'S felv. operett
STRASBOURG. t&: Könnyű ZU1«- 18: Liszt: XIV.
rapszódia Grieg: I. Pei:r Gyií, szvit. Thomas:
Hamlet, bnleltzene. 30: Könnvü
21 30: Mancíolnzene.
TOULOUSE.
18.30: Jazz. 18.45: tfjpnyü zene.
20: Kőnnyü zene. 20.45: Katonazene^ 21: Harmonika. 21.45: Argentínai zene. 22. Körfnyü ^ e .
2230: Bizet: Carmen-részletek. 23: Gramofon.
23.15: Tánczene. 24.15: Argentínai zene. > 2: T á n c -

, zene.

N

iVARSÓ. 16.40: Gramofon. 17.35: Szoprán/ é s zongoraverseny. 20.15: Kőnnyü rene S z r ' P r á n tolok. 22.30: Tánczene.
W I E N . 11.30: Geiger-zenekar. 12.40: G r 4 P o f o ü - M*
Hangverseny. 19.45: Gyenes Lilly és c^inyzenek;w
hangversenye. 22: Moravetz zenek

\

20: Gramofon.
T O U L O U S E . 18.30: Havají gitár. 18.45: Tánczene.

19.15: Argentínai zene.

19-45: Könnyű zene.

21.30: Harmonika. 22: Gramofon. 23.45: Lakmérészletek. Spanyol és cigánydal. 24: Kívánság
hangverseny.
VARSÓ. 17.35: Könnyű' zene. 19.30: Gramofon. 20
óra 15: K ö n n y ű zene.
W I E N . 11.30: Macho-zenekar. 18.10: Gramofon. 16
óra 35: Gangelberger-zenekar. 19: Strauss: iCigánybáró* cimü operettje a bécsi Operából.

evőeszkOzOk, tálcák, dísztárgyak, egész olcsó afándékiárgyak,
Ipermflfészeti nfdonsáaok, sváfcl 6rák, brilliáns ékszerek legolcsóbban bizalommal RelCh NÓréS ílfl ResZVénQlárSflSA^nál
a
Kelemen • . 11.
Salát vlllanyerfire berendezett Ara- és ékszermUhülre.

BARCELONA. 20: Könnyű zene. 21: Gramofon.
22.05: Szórakoztató zene. 23.15: Schubert: A-dur
kvintett. 21: Gramofon.
BEOGRAD. 11: Gramofon. 12: Harangszó. 12.05:
Déli zene. 14: Gramofon. 17.30: Rádiózenekar.
19: A cigánybáró Wienből. 23.30: Hirek. Az operett után Szilveszter-est közvetítése különböző
szórakozó helyekről.
B E R L I N . 16.30: Szórakoztató zene. 20: A filharmonikusok hangversenye. 20.55: Mozart: D-moll
zongoraverseny. 22: Az év legszebb dalai. 23
óra 50: Beethoven: A IX. szimfónia utolsó tétele. Schiller: Az őrömhöz c. zárókarával.

FRANKFUJRT. 15.30: Stuttgart.
vegés. 23130: Tarka est

STRASBOURG. VS: 1tat. 19: Szórakoztató mit.

P é n t e k , J a n u á r 1.
B A R C E L O N A . 18.30: Gramofon. Opera a LiceoSzinházból. 22: Gramofon.
BEOGRAD. 11: Gramofon. 12: Harangszó. 12.05:
Kőnnyü zene. 15.45: Gramofon. 17.30: Rádiózene.
kar. 20: Praha. 22: Hirek. Gramofon.
B E R L I N . 16: Fúvós zenekar. 18.30: Bach: VI.
Brandenburgi verseny. 19: Komor Gé.a zenekara. 20: Wagner- Tannháuser timü operája a
studióbóL
BRESLAU. 17: Diákok dalolnak. 17.50: Uiévi da.
lok. 18.40: Vidám népzene.
BUCURESTI. 12: Gramofon. 13: Gramofon. 17:
Dumitrescu-zenekar.
1810: Dimitrescu-zenekar.
19.30: Opera.
DAVENTRI. Brit nemzeti műsor. 17: Szállodai zene. 18.15: Zenés gyermekóra. 19.30: Strauss Richárd-dalok. 21: Tánczene. 22 40: Rádiózenekar
baritonénekkel.
F R A N K F U R T . 15: Stuttgart. 16: Zenekari verseny.
18.50: A költő, a világutazó és sportember, párbeszéd. 19.30: Stuttgart zárásig.
HAMBURG. 18-30" Szórakoztató zene. 22.30: Tánc
zene.
H E I L S B E R G . 16: Szórakoztató zene. 18: Történelmi
kabaré Aranyossy Miklós rendezésében. 19.30:
Zongora- és hegedű szonáták. 20: A Tannháuser
Berlinből.
K A L U N D B O R G . 20: L n m b y e : H v o I I e. 5 felvonásos
daljátéka. 24: Harangjáték.
K A T O W I C E . 17.35: Délutáni zene. 20.15: arszava.
231 Tánczene.
L A N G E N B E R G . 16.30: Katonazene. 20: Mozart:
Varázsfuvola című 2 felvonásos operája. Majd
24-ig tánczene.
LEIPZIG. 15: Szórakoztató zene. 17.20: Az erfurti
motettakar hangversenye. 19.30:
Gewandhaushangverseny.
L J U R L J A N A . 17: Dráma. 20.30: Belgrád.
M I D L A N D Reglonal. 19.30: Rézfúvós zenekar baritondalokkal. 20.45: London Régiónál.
MILANO. 17.10: Szórakoztató zene. 21.20: Kamarazene.
M Ü N C H E N . 16.20: Szórakoztató zene. 20.30 perc;
Goethe: Torquato Tasso c. színmüve.
PARIS, Radio-Paris. 20: Gramofon. 21: Ifjúsági
hangverseny, gramofon. 21.45: Hangverseny.
PRAHA. 730: Karlsbadl reggeli zenekar. 8.30:
Weidermann orgonaművész hangversenye. 10:
Munkásdalok. 10.20: Gramofon. 12: Harangszó.
17.30: Gramofon. 17: Német leadás. Hangverseny.
20—22: A cseh filharmonikusok hangversenye a
reprezentációs-ház Szetana-terméből. 2220: Grahofon. 23: óraütés.
RÓMA. 17: Szórakoztató zene. 20.30: Gramofon. 21:
Vegyes és népgyüjtési hangverseny.
STRASBOURRG. 16.30: Táncgramofon. 18: Kőnnyü
nyű zene. 19: Gramofon.
T O U L O U S E . 1815: Könnyű zene. 19.15: Katonazene. 20: Gramofon. 2045: Argentínai zene. 21.30:
Bécsi zene. 22: Kávéházi zene. 23: Gramofon.
23.45: Kávéházi zene. 24: Harmonika. 24.45: Ope.
radalok.
VARSÓ. 16.20: Gramofon. 19.25: Gramofon. 20.15:
A filharmonikusok hangversenye. 2210: Szólisták fiangversenye.
W I E N . 10: A bécsi tromb(ta-zenekar hangvers©-

é'oicfó karácsonyi ajándékkal
akarja hozzátartozóját meglepni, csináltasson fényképet neki. Művészi kivitelű fényképeket é> nagyitásokat készit I r l t z R u d o l f fényképész, Somo-,
gyi-ucca 24.
74
nye. 10.30: Orgonaverseny. 11.30: Kantáték Leip-,
zjgből. 12.10: A bécsi szimfónikusok, Kaptan
Rozalinda zongoraművésznővel. 19.30: Strauss Jinos-hangverseny. Vezényel Strauss János, a szerző unokája. 19.25: Grümmer-zenekar. 21.05: Ismert és ismeretlen dolgok Offenbach müveiből.
A bécsi szimfónikusok előadásában.

Szombat, Január 2
BARCELONA. 20: Spanyol zene. 20 30: Gramo.
fon. 22.05: K ö n n y ű zene. 23: Madrid.
B E O G R A D . 11: Gramofon. 12: Harangszó. 12.45:
Kőnnyü zene. 14: Kívánság zene. 17: Rádió,
zenekar. 20 30: Holab, a belgrádi Opera hang.
versenymesterének hegedüjátéka. 22: Szállodai
és vendéglői zene.
B E R L I N . 16.30: Szórakoztató zene. 18 30: Népszerű dalok.
BRESLAU. 16-10. Szórakoztató zene. 18.45: Szóra.
koztató zene. 20: T á n c o t
BUCURESTI. 12: Gramofon. 13: Gramofon. 17:
Sibiceanu-zenekar.
18.10:
Sibiceanu-zenekar.
19.40: Gramofon. 20: Nieolescu-Hassu énekes
hangversenye. 20.20: Rádiózenekar. 21.15: Rádiózenekar.
DAVENTRI. Brit nemzeti műsor. 17: K ö n n y ű zene.
17.45: Orgonajáték. 18.15: Gyermekóra zenével
19.30: Van Dyck szopránénekesnő estje. 20.30:
Mac Connell: Pantomimicry c. tréfás dalosjátéka. 22.35: Kőnnyü zene.
F R A N K F U R T . 17.05: Stuttgart 18.35: Egy m u n k a ,
ügyi hivatal döntőbírósági ülése, hangjáték. 19.45:
Stuttgart zárásig.
HAMBURG. 16.30: Szórakoztató zene. 18: Tarka
műsor. 19.30: Kabaré.
H E I L S B E R G . 16.15: Fuvószene. 20: Nagy táncest. Majd csatlakozón 0.30-ig Berlin.
KALUNDBORG. 20: Hangverseny csembalószólóval. 22.10: Harmonikajáték. 24: Harangjáték.
K A T O W I C E . 14.45: Istentisztelet a vilnói székes,
egyházból. 17.30: Ifjúsági hangverseny. 20.15:
Kőnnyü zene. 22.10: Chopin zene. 23: Kávéházi
zene.
L A N G E N B E R G . 17: Hangverseny. 20: Tarka e s t
23: Esti zene. 23.30: Jazz.
L E I P Z I G . 16.30: Königsberg. 19.30: Népzene. 22
óra 15: fijféüg tánczene.
L J U R L J A N A . 17: Hangverseny. 20: Szólisták hangversenye. 24: Kvintett
M I D L A N D Régiónál. 19.30: A birminghami városi
zenekar szórakoztató hangversenye. 21.45: Rádióénekkar. 22.15—24: London Régiónál '
MILANO. 17.05: Gramofbn. 17.10: Közvetítés •
torinoi Gay-teremből 19.15: Szórakoztató zene.
21: Tarkajest
M Ü N C H E N . 16.10: Szórakoztató zene. 18.25: Schubert: A-dur szonáta. 19.40: Operettrészielek.
PARIS, Radio-Paris. 20 30: Gramofon. 21.45: Költői müvek a párisi nőről. 23: Gramofon.
P R A H A . 11: Gramofon. 14.10: Gramofon. 20.20:
Weinberger éneknégyes. 22.25—24: Mor. Ostrava.
RÓMA. 17.30: Szórakoztató zene. 20: Gramofon. 21:
Opera valamelyik színházból vagy hangverseny
a stúdióból.
STRASBOURG. 18: K ö n n y ű zene. 19: Operarészletek. 20: Kőnnyü zene. 21.30: A strasbourgi villamossági munkások ének- és zenekarának hangversenye.
T O U L O U S E . 1815: Argentínai zene. 18.30: Harmoníka. 19: Hangosfilmekből 19.45: Operettrész.
letek. 20: Bécsi zene. 20.15: K ő n n y ü zene. 20.45:
Harmonika. 21: Katonazene. 21.15: K ő n n y ü zene.
21: Afrikai n ő és Mauon ábránd. 22 30: Argentínai zene. 23: Harmonika. 23.15: Tánczene. 24:
Kívánság hangverseny.
VARSÓ. 1550: Gramofon. 18.30: Strauss János mü'
vek. 19.30: Gramofon. 20.15: Kőnnyü zene tenorés klarinétszólóval
W I E N . 11.30: Eber-zenekar. 13.45: Gramofon. 17:
A bécsi szimfónikusok hangversenye Copf E m m a
zongoraművésznővel. 19.30: Vidám műdalok. 22
óra 25: Pauscher-jazz.

SZEGEDI K E Z M U V E S B A N K
KARASZ UCCA 11.

KÖLCSEY UCCA 7.

Foglalkozik a bankszakma összes ágaival.

ZÁLOGHÁZA
előnyös

kölcsönöket

nyújt

kézlzálogokra.

M

Arafánlatokkal é s felvllágosllással készséggel szolg á l n a k a mlntaraktárban

KÖLCSfcY UCCA. 11. SZÁM

Keletmagprorszdgl
utazási (rayon) bérlettel rendelkező garanciaképes u t a z ó megfelelő megbízást,
képviseletet, inkasszálást keres. Szives
megkeresések. „Megbízható és agilis"
jeligére a kiadóba kéretnek.
m

Gondozójalenne
Idős magányos házaspárnak, avagy egyedülálló
Idős férfinek vagy nőnek, intelligens, müveit házaspár; örökségért, vagy fizetésért Levelet >Hűsége*«
jeligére kérek a kiadóhivatalba.
438

7197-1931. vh. szám

önDEUTSCH SAMUELNE

Árverési hirdetmény
Atuüro t bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. S-a értelmiben ezenw' v irtiirré teszi, hogy s budapesti kflip kl/. (árásb'rósáp
1931. évi 438334. számú végzéie következében dr HOtter Béla ügyvéd
ál al képvisel' Székely Sándor lavára 100 pengő és jáiulékai erejéig
1931. évi ok'xber hó 17-én toganatoiitott kielégítési végrehajtás ut án
felSi és lefoglal) és 1630 pengőre becsfiit következő ingóságok, u. m.házibutorok, 1843 m. sx. személyautó, festékszörógés és' kerékpár
nyi vinos árverésen e'adatnak Az árverés as alább megnevetett
ioglalia ók javára is elrendel-e'lk, amennyiben kOvMelésfik még fennáll.

vas-és fémkereskedés
vas- és fémöntöde
gépműhely

Ezen árverésnek a szegedi kir lárásbirúság 50 pengő tőkekSvetelés, ennek 1930 évi nov hó 10. napiától járó mérs. kér. azrfza ék
kamvai és eddig ő szesen 4128 pengőben bíróilag már megállapított
• a még felnie'ülendó kőitaépek erejéig Steg'd Kofsuth Lajos s. u'
68. rzám alatt leendő foganatosítására 1931 évi december hú 29
r a p j í m k délelötú e^regyed 10 órája hmárldőai kltflzetik és ahhez
ven>'i szándékozók ofv megjegyzéssel hivatnak me», hogy az érinteti
lngésá?ok az 1881. évi LX. t -e. 107. 106 í-ai értelmében késznénzlizetés mellett a legtchbet ígérőnek szflksíp esetén a becsáron alul is el fognak ada'm.
Kelt Szeged, 1981. évi november hó 27 napján.
D r . B o é r , kir. blr. végrehajtó

ANGOL-MAGYAR BANK
RÉSZVÉNYT
Salát tőkéje 43 millió pengő

Fiókja:

455

ALATTI KIRAKATAIT

Szeged, Cserzy Mihály ncca 4.
(C.ri^gbSrlön mügüit.)

«

Uri és nöi

flz eddigi áraknál Is 16-fodrász üzletemet
mai kor igényelnék megnyegessen olcsóbban afelelően
atmodernlzAl-

mos,
fest,
tisztit
dr. Gerő István

149

t a m . Olcsó árak, pontos kU

mzolgilit. A t. hDlgyek éa mnT
szíren pártfogását kérem

Lenhardt József

fodrász, Horthy Miklós és Arany
Jánoa ucca sarok.
48

Arany János u. 8.

HOFFMANNÉ V a r g a

U

T

Ó

ö

A

nöi fodrászüzlet

Árpád

hangszermetler,
Sxenbáromaág oeca I I .

S r e c i n l « viz é s vas on-

Zonaora,

doláltís,
larlós

s x f lavlltiaa,
fiurozds.
Hangolás
é s /ényezés.

öajlestés
ondolálás.

Kállay Albert u. I.1"

Szeged, Kerfky Miklós ucca 12.

Telefsn: U t . 21-75.

flegedakéazflés

cimbalom,

m'l»é.

Vele!, eladta, bérlet méltányos <tl|azásér!.

Nemzett mtelintfzel
fatelepe

Kálvária-Ut. Honvéd kórházmellett
Telafon i 25-08. é i 26-91.

Elfoead betéteket és lebonyolít

minden bankszerű üzletet

la Ostrau-karwini Lazy diókoVsz P 9.—
la Nagybátonyi tojásbrikelt . . P 4.70
la nagybótonyi darabosszén
. P 3.70
la büfckhasóbfa
P 3*80
la bükktuskóafa
la bükkepritollfa
la hazai szilhasábfa

Pi P 4-20
P 3.30

Apróhirdetések

Eladó Tisza La fos kffruihot kO-

zel. Belváros részen emeletes
báz T lakással 18 000 pengő, vételhez 6000 pengó elege-adó.
EladA, emelete* modern OzletA Uövelkczfl napra csnk délután
éréig fegaú el
bérház, jókarban, Gizella térhez közel 45.000 pengő. Eladó
•préhlrdMÍM n kiadóhivatal
a Zsinagóga szomszédságiban
4 szobts modern uri magánház 85.000 pengő. Eladó modern
Mindenes főző Jó bizonyítbérpalota a belvárosi piacnál,
vánnyal január l-re keres155000 pengő. Emeletes adómentes bérház Belvárosban 18
tetik. Jelentkezni vasárnap
darab modern lakással, nagy
4—6-ig Szent Mihály u. 1, bérhoz&mmal, ára 80.000 pengő,
Modern 2—3 szobás, emefldszt. bal.
Mézer I r o d a által, Horthv
leli uccai, esetleg bútorozMiklós n. 2. az. (Kultúrpalotánál)

va garzonlakásnak egy.két
fiatalembernek is, mellékhelyiségek használatával öleién kiadó. Római kórut 2.1.
Tlsztn szoba különbejárattal kiadó. Petőfi sugárút
11., emelet, jobbra.
Csinosan butorozott azoba
kiadó. Korona n. 15., lépcsőház 3., I. 10.
Rutorozott azoba egy vagy
két személy részére azon
nal kiadó. Révay u. 5.
Szépen butorozott külön
lépcsőházi bejáratú
szoba
fürdőszobával azonnalra kiadó. Jókai u. 1., özv. Ungár Benőné.
Szép szoba, esetleg ellátással, telefon van. Deák F
ucca 18.

Lakás - ÜzJet
Egy és kétszobás, konyhás
uccai szuterén lakások valamint két kü ön udvari szoba január l.érc kiadó. Polgár ucca 5,

Raktár üzEei
helyiségek kiadók Mar-

git u. 12. Érdeklődni a
Tick

szalámigyárban.

Mérlegképes könyvelő, óra.
könyvelést, üzleti könyvek
felfektet ését. rendbehozását
mérlegkészítését és bármi,
féle irodai munkák elyégzését. »I.elkiismeretes« jelige alatt szerény feltételek
mellett vállalja.

Tűzhely
legolcsóbban
6. szám.

ATTILA U.
506

Saféílennésö
5 pengő befektetéssel nők
férfiak naponta 3 pengőt
kereshetnek odahaza. Cim
írással.
Érdeklődni lehet
Kórház u. 3. Seresné vendéglője.

ADAS-VÉTEL

iajboralm
zárt UvoBokbBR árusítom.

flSlg használt

Ingatlaneladás Tisza Lajos
körút mellett egy telken két
egyemeletes ház, egyik
adómentes. Szentgyörgy u.
13. Tudakolható 9 órától
3-i*

Alkalmi

bu'orcsarnokban,

Mikszát K. u. és Valéria tér.
P 10.000 kölcsönt keresek
P 40.000 (edezetra

ToKorékiOzheluek

felelőséggel — hitelképeseknek részletre ls

Szabó

lakatosnál

Kossuth Lajos sugárut 20.

Boldogasszony sugárutnál
1x3 és 3x2 szobás komfortos, parkettás, nagy telek,
kel, adókedvezményes ház,
több családnak is eladó, fele maradhat Jelige » Boldog*.
Karáosonjd a j á n d é k o t olosón
vehet Kelengyeházban Kelemen
noca 5., ahol

oslpkéket, rövidárut

Apáca ucca 3. sz.

468

Motochiciklit veszek, esetleg zálogcédulán is. »Motor« jeligére.

194

Újszegeden
bon, kövesuton telkek,

Ve
o ta.n Bankbizományi h á z a k eladók. Érdeklődni
Iroda, S :t. István tér 8. 4 5 , Sándor Jánoa Vedres-u. 7.

modern

diófa uriszoba berendezés
olcsón eladó. Herczog Samu
asztalosmester, Erzsébelrukpart 19. sz.
446

BOR
1 LITER

84

í tői

UkörSk,

rumok

legolcsóbban

Lővingernél
P o l g á r

u . 20.

Rádió, három lámpái, telepes, nagyon olcsón eladó. Hattyú u. 23.

ANGOL

100 kg k«z«iszenet
100 kg f a árban
azonnal szállít

harisnyái.

Popper G.
u t ó d a

295

flrany János u. 13.
Telefon 16 7Ő.

közvetlen a hidfő közeié-

mánoedények, öntött edények.
Alpacoa evőszerek legolcsóbban
K o h n J e n ő odényárnháza
Tisza Lajos körnt 55. (Mihályi
ftlszeres mellett)
4

Egy

olcsón kiárusítanak

papp BÉLI

mentyauzony 1 Oktatás |
és névnapi ajándéktárgyak, soflsebbnét szebb

5 éves rizling és
kövidinka . . 70 fillér
ó-kadarka siller 50 fillér fehérneműiket, asztalnemfleket,
Uj fehér asztali 46 fillér vászon féléket, harisnyaféléket,

Házeladási
Magasfőidszintes teljes komforttal,
szép leiekkel,
továbbá
egy bérház szép jövedelemmel. nasy telekkel,
viz, villannyal sürgősen
eladók. Bővebbet Petőfi
sugámt 4.

ebédlő és hálószobák, mindenféle bútordarabok nagyon olcsón beszerezhető

Bőrgarnitúra

Íróasztal,
könyvszekrény,
más szekrények és berendezési tárgyak eladók. Lőw
Lipót n. 9.
437

P ÍOOO.—

Kölcsönt

keresek szegedi házamra I,
helyű betáblázásra. Megbl.
róttam Bankbizományi iroda, Szent István tér 8.Í 5 J

g y o p j u fon Álból
készít minden dlva'sz'nben fértl és nftl magas

Zoknik éa htrianyék telelése, azemlelszedése és
stoppolása otcsá árban
D. M. C. a n y a g b ó l
lém £s n«l harisnyák kéad'ését válla'om.
KELEMEN ILONKA
I s k o l a i i . 1 4 . 747

VfirlPC
• u

BUDAPEST
RSkőnlotlo

fCorvin árnhlzzal szemben.) előkészít olcsón részletre összevont
m a g á n v l z s g é k t a .
érettségire.
34

Szabászatra 25 pengőér
megtanítom perfekt. Csoportosabb
jelentkezésnél
kedvezmény. Női kabátok
9, pongyolák 2.50 pengő,
tői készülnek »Rekord« női
gyermekdivatszalon, Vidra,
u. 3. Tanulólány felvétetik.

QTGEÖ13H3
M e g n y í l t

zá 3 oq cédula
értékesítő

F. Molnár ö t v ö s műhely Kárász u. 12. 153
C

V I A

,

Ö

P
csizma
és sárclpfilavüási
legolcsóbban és legjobban végez
Ml

Rácz cipész

Feketesas ucoa 21. bz.

Házasságokat

szolid alapon, sikerrel kőz.
vetit nMercur* iroda. PáriHáz eladó. Molnár u. 33. si körút 43 b. Válaszbélyeg I
Tojáskeltetőgép 250 tojás
férőhellyel,
majdnem uj,
P 100. Müanya 500.as P
35. Telek Róna uccában, i«_
kolához közel 491 négyszögöl fele eladó. Varga, Szilléri sngárut 14.

Bőrkabáíok,
női éa férfi, mérték alán,
kabélfesléc, favllét, vízhatlan festékkel
készül.
G á b o r bőrruhakéazllő.
Fodor ucca 32.
»

Tótkomlós! liszt fogalom I
Minden Jobb liszt- és filszerüzleiben k a p h a t ó !
Hizott extrém

Kétszobás, teljesen uj lakás kiadó. Takaréktár a
6. szám.
marhahús, tonnás virstli,
kolbász, nyers és főzött
Klinika közelében 4 szobás
hizott füstölt húsok ismét
komfortos magánház belkaphatók. Husfüstölést első épületekkel jutányos árvállalok napi árban,
ért eladó. Tömörkény IstKellner Kálmán mészáván ncca 5.
ros, Széchenyi tér 9. Telefon 22-711.
ro

Üres

szobát előszobával keresek
a körúton belül l-re. »Pontos fizető, jeligére. 464

Két szoba,
konyhás lakás, viz bent
kiadó a vasúti hídnál.
Érdeklődni a Pick szalámigyárban.
T 2

Foglalkozás
Értesítem
a

n. é. épltőközönséget,

hogy ch<állalok mindennemű i pilisi
munkál:
terv-

rajzok és költségvetések készítését uj épületekről és
átalakításokról, vitlaépltést.
Felvilágosításokat díjmentesen adok. Szives megkeresést kér
Pillér

Sándor

kőművesmester és építési
>g Iujqh i«lJ?d
l'gves, mcgbjzhaló pénztár,
kezelő biztosítékkal felvé.
telik. Ajánlatok >igények,
megjelölésével a kiadóba.
Több éves bizonyítványok,
kai szorgalmas bejárónő ol.
csóért ajánlkozik. iMcgbiz.
haló 2< jelige.
Ónálló vezetőt keresek dohányárudába,
biztosíték
kell, »Onálló< Muére
a
kiadóba.

Üzleti állványok,
pultok,
Íróasztal, kerékpár, cégtáb.
Iák, varrógépek, kályha jutányosán kapható. Hungária szem fedőgyár, Korona
ucca 15.

Karácsonyi Ünnepekre

BOR
5 liter vételnél kitűnő

1 liter

42 fillér.
1 liter vételnél

Pálinka P 2.40
Rum
P 3.40
Ungi Jánosnál
K ó l m ó n - u c c a Z . 394

P 4000.

Kölcsönt

adok szegcdi házra I. he.
lyi betáblázásra Megbizottnm
Bankhizományi iroda, Szt.
István tér 8.
15j
Eladó Tarjánban egy darab gyümölcsös. Csaba u.
14. szám.
Alig hasznait
Rcmington.
Portable Írógép jutányosán
eladó. Lőw L. u. 15., I.
bal.

Olcsó
alkalmi eladások

Briliáns (/yQrQk P 20161,
brlllláns függök P 36 lói
feljebb. 6 -személves ezüsl
evőszer 170 és 310 pengő
stb. stb. Tólh órásnál.
P 15.000 kölcsönt keresek
I. helyre
>50.000 P-Os fedezetre

Mcghjzottam Bankbizományi
iroda, Szt István tér 8.

Gedói rokkanttelepen uj
magánház 3 szobás lakás,
sal, kerttel, mellékhelyiséggel, 30 éves adómentesség,
gel eladó. f.rdeklődni Somogyi telep, III. u. 98, trafik.
Kóser L I B A Z S Í R
kgr.-kcnt 2 J 0 pengő.
Megrendelhető levelezőlapon

Reis*

Józsefndl

Orosháza, Báthori ucca
2. sz- Postai küldés. m

Mobíloil
0

Menyasszonyok

a legszebb konyhab e r e n d e z é s t , zom nc és alpacca árut,

KlMCRVe MEC8lZH»rd

mohácsi jégszekrényt

ees2eR2ési

remek választékban 8
S z á n t ó J . áruházában szerzik be. A központi btisfcsarnok mellett.

roaniU

RUH VILMOS
oiwszAKázurr
n m i z m KiÍLMftN uaoq
Forgalmas helyen
kisebb
füszerüz'et olcsón átadó. —
»Megélhetést jelige

Karácsonyi ünnepekre
5 liter vételnél kitűnő

BOR
1 liter 40 fill.
1 liter vételnél

pálinka P 2.40
rum
„ 3.40
Kucska lánosnál

Kossuth L. sugárut 21

'Vadísz ucca sarok) 803

Eladó uj adómentes ház
több lakással, jó jövedelemmel, nagy telekkel. —
Szent László ucca 23.

Bélyeggyülteményemef
és csereanyagomat olcsón
kiárusítom szombat és vasárnap délelőtt
Szegedi
Napló-ház, Dugonics tér 12,
I. em., jobb.
509
S e e he- kö e r r l "a szár.
toföld 27 kat. hold, sok
szép épülettel, ártézi kúttal, gyümölcsös
kerttel
nagy bekerített
udvarral,
egyben vagy részletekben is
olcsón eladó. Cim Wiesner
László bútorüzletében, Fe.
ketesas u. 14.
Egyetem közelében 0x3 szobás, komfortos, adómentes
kétemeletes ház eladó, —
Tisztviselők fele
tőkével,
lakbérlörlesztésre megvehe.
tik. Jelige Saját otthon.

HAZASSÁG

50 év kilrüli jobb Iparos
Belvárosban 2x2 szobis elővagyok, házasság céljából
szobás, stb. ház olcsón elkeresem azon
adó. fele most, fele 2 év
alatt törleszthető.
Jelige:
»Olcsó..
ki a jószághoz, háztnrtás.
Győnyörfl modern fotelek, gar"
hoz ért és ezer pengője van.
nltnrák és otománok raktáron.
Házam, földem, bútorom,
Elsőrendű kárpitosmunkák kéjószágom van. »BOI.DOG
szítése és javítása. Szakszeri)
mnnka, legolcsóbb ár 1
JöVűT VISZEK. Jeligérc.

nö ismeretségét

SZEDRES! kárpitosnál

Szentmlhály n. 1. Fodor n. sarok
Dlszpárnamonttrozáal
24
-

Elegáns, kü'önbcjáratu szo.
ba olcsón kiadó. Kossuth L.
sngárut 34., I. 3.
Korcsolya, 26—28 as, jókarban eladó. Vár u. 4. I. em.
K. Gy.

Megismerkedne szórakozás
céljából 40—50 év közötti
feltétlen úriemberrel 30 éves
független asszony. Lakásom
önálló keresetem van, házasság később nincs kizár,
va. »Szilvesztcrre« jeligére.

33

Úrinő

anyahelyettesi
vagy más bizalmi állást
keres. Több nyelvet beszél, gyors és prépirásban
jártas. Ajánlatokat .Otthont kerosek*
jeligére
kérek.

Fényes egzisztenciát
biztositok vagyonszerzéssel
annak, aki 15 ezerrel néhány évi használatra hozzájárul vállalatomhoz. Családosnak

r.l6nyősebbt

géro cimét

jeli-

458

SzVSE

Jégpálya
nvitva. Jcavek
fillér.

20 és 30
463

A u t ó
garazslrozást elváljál CORDATIC iroda, Kossuth La.
jos sugárut 5.
448
Ú t l e v e l e k r e
szerb vízumot. 8 nengört, esoh.
román, francia atb. vlznmot 4
P-ért 24 óra e'stt legbiztosabban
megszerzem, vidékit is vállalok.
Lázár Iroda. Attila noca fi. 1

BJet/dns
t é r f i r u f f á H a i

hozott nnraoból Is.
va'aminl átalakításokat olcsón készll
Weln berger
urlszabó
Kelomon ucca 2.
8
As Alföld l e g n a g y o b b
táblaOveg r a k t á r é
K ö r ö s t
G é z a
üvegezés! vállalat
Szeged, Mérei ucca 8.
Telefon 19-57.
22

VALTOZO IDŐK VÁLTOZÓ EMBEREK
(ria: Tonelli Sándor

A' múltkoriban érettségiző diáklányokkal
voltam egy társaságban. Mentségemre legyen
mondva, meglett emberek
gondos mamák
is voltak közöttünk. Ebben a társaságban odavetve, kissé eltorzított formában alkalmaztam
egy latin közmondást: »Tempora mutanlur. et
nos mutamur in illibus«. A diáklányok sejtették, hogy valami nincs rendjén ebben a kiszólásban, de egyik se tudta megmondani,
hogy hol van a hiba.
Valahogyan mi felnőttek is, akik már érett
ésszel tudunk visszaemlékezni a háború előtti
esztendőkre, ugyanugy vagyunk visszaemlékezéseinkkel, mint a diáklányok a latin közmondással. Mikor a háború előtti emlékeinket
mostam tapasztalatninkkal vetjük össze, érezzük, hogy valami nincs rendjén. <b pontosan
nem tudjuk megmondani, hogy micsoda. Hiába
soroljuk ugyanis fel, hogy összeomlott a monarchia és helyét apró, töredék államocskák
foglalták el, hiába mondjuk, hogy Németországot legyőzték és évi kétmilliárd hadisarc fizetésére kötelezték, hiába látjuk, hogy
Oroszországban összedőlt a régi rend és egy
u j társadalmi forma küzd a kialakulásért,
ugy érezzük, hogy ezekkel és más külsőségekkel még nincs elintézve minden. Van
még valami, ami a változások visszahatása
gyanánt bennünk, a mi énünkben jelentkezik.
Változott a világ és benne megváltoztunk mi
is. Másként látjuk a világot, mint láttuk
azelőtt.

Háború előtt
Azt hiszem, nem tévedek, hogy a háború
előtti világnak a mindenre kiterjedő biztonság érzése volt a legjellemzőbb vonása. A
nagy háborút megelőző hosszú béke időszaka
azelőtt soha nem érzett biztonságba ringatta
az egész világot. Szilárd törvények garantálták, erős intézmények védték az otthon és
az egyén biztonságát A jogrend oltalmát
érezte mindenki, nemcsak otthon, hanem az
idegen országokban is. Akárki a legcsekélyebb
zaklatás nélkül körülutazhatta az egész világot s útlevélre legfeljebb a személyazonosságának igazolására volt szüksége, ha valahol
pénzt akart felvenni. Természetesnek látszott,
hogy a vonatok percnyi pontossággal futnak
be az állomásokon, hogy a táviratila.; • feladott pénzküldemények pontosan megérkeznek, hogy a brazíliai bányavállalat hiány és
késedelem nélkül javára irja az osztalékot
angol, vagy francia részvényesének és hogy
a friss riviérai virág télen harminchat óra
alatt megérkezik Bécsbe, vagy Budapestre.
Ismeretlenek voltak az utazási nehézségek,
devizakorlátozások és nem kellett tartani lőle,
hogy bankzárlatok és más hasonló intézkedések kellemetlen meglepetések elé állitiík az
embereket.
Akinek gyermeke volt, Ludta, hogy a gyermek, ha elvégzi az iskolát, vagy kitanulja a
mesterségét, nyugodtan mehet neki az életnek.
Aki elvégezte az egyetemei, számithatott rá.
hogy mint köztisztviselőielhelyezkedik, vagy
mint ügyvéd, orvos, megkeresi a kei.yerét.
Aki kereskedőnek ment, esetleg nem szerzett ugyan vagyont, de megvolt polgári megélhetésének a valószínűsége. Aki ipari pályát
választott,, emberi számítás szerint megtalálta
azt, amihez szüksége volt az életben. Aki
egy élet munkája után nyugalomba vonult,
a biztosító társaságtól megkapta a nénzét,
nyugodtan élvezte járadékát, vagy ha közalkalmazott volt, tudta, hogy az állam maradéktalanul biztosítja neki a hosszú évek munkájával kiérdemelt zavartalan öregséget. Senkinek se jutott volna eszébe, hogy valaki elveheti, vagy elmarhatja tőle, ami a törvény
és közfelfogás szerint jogosan megilleti.
Nem tagadom, voltak ennek a derűs, bizakodó és magát a biztonság érzésében ringató
világnak is zavaró momentumai. Voltak
anarchisták és nihilisták, akik sportot űztek
abból, hogy álJnmfőket és egyéb kiváló állású

személyiségeket gyorsított eljárással a túlvilágra expediáljanak. Ilyenkor a libabőrös
ijedelem rezgett végig a polgári társadalmon,
a tőzsdék pedig kisebb-nagyobb kilengésekkel
reagáltak a merényletekre. Csakhamar kiderült azonban, hogy minden maradt a régiben. A tőzsdék megnyugodtak, az emberek
pedig születtek, szerettek, gyűlöltek, éltek,
meghaltak, mint azelőtt. Voltak háborúk is,
a középamerikai vizeken és Mandzsúria sárgás
porondján, de ezek a háborúk, a nagyhatalmak fenyegetőzéseivel együtt olyan távol estek
a megfogható realitásoktól, mintha valaki azt
mondta volna, hogy tigrisek sétálgatnak az
európai nagyvárosok uccáín.

. . Háború után
Szinte felesleges mondani, hogy a háború
óta minden mennyire megváltozott. Megingott

minden,

amit

állandónak

és

biztosnak

tekintettünk. Megingottak a politikai határok,
megingott a társadalmi, pénzügyi és közgazdasági berendezkedés. Erre mifelénk a határok
szinte szakaszjegy távolságra esnek' egymástól, minden határon uj rendszabályok érvényesek és minden határon uj pénz fogad,
melyről nem tudjuk, hogy ér-e valamit és ha
van értéke, nem tudjuk, hogy kifizetése nem
ütközik-e valamely meglepetésszerűen kibocsájtott rendelet drótakadályába. Ha árut küldünk, nem tudjuak, kapunk-e érte pénzt, ha
árut rendelünk, nem tudjuk, megkapjk-e és
ha igen, módunkban lesz-e kifizetni? össze
kell zsugorodnunk, mint a selyemhernyónak
a gubójában.
Klebelsberg Kunó gróf egyik beszédiben
plasztikusan mutatott rá, hogy a háború előtti
világban Anglia volt a szilárdan megalapozott
hatalom tipusa. Ennek a hatalomnak három
pillére volt: a flotta, a font

és India.

A flotta

biztosította a kolóniák és a világtengerek
feletti uralmat, a font a pénzügyi szuverenitást, India pedig szállította a gazdagságot az
angol kapitalizmus számára. A nyáron az
atlanti flotta legénysége a zsoldleszállitás miatt
megtagadta az engedelmességet, az ősszel az
Angol Bank kénytelen volt felfüggeszteni az
aranybeváltási kötelezettséget, decpmber elején pedig eredménytelenül oszlott szét a kerekasztal konferencia, melynek rendet kellett
volna teremteni az indiai ügyekben. Mindh á r o m pilléren . jszes repedések mutatkoznak.

A pénzügyek összeomlása
Juliusban a német kormány elrendelte a
pénzintézetek bezárását és életbeléptette a devizakorlátozásokat. A p'éldáját néhány nap
múlva mi is követtük. Akkor elszigetelten
állottunk, ma nagy társaságban vagyunk. Devizakorlátozások, valutakiviteli és árubehozatali tilalmak vannak mindenfelé. Laikus nyelven a helyzetet ugy lehetne jellemezni, hogy
én nem fizetek, te nem fizetsz, mi nem fizetünk, — senki sem fizet. O d á i ^ jutottunk, hogy

talán az általános pénzügyi bizonytalanság
fogja kényszeríteni a világ sorsának intézőit,
hogy végre összeüljenek és komolyan rendet
csináljanak.
Egymásután omlanak össze a nagybankok",
a kapitalizmus várszerkezetének páncélerődjei. A helyzet karrikaturája gyanánt ellenben
megjelennek a szinen a biztosító társaságok,
amelyeknek még elszámolatlan üzleteik vannak a háború előtti időkből és uj biztosítási

" n y e i m e m a|Anl|uk
zongoraterme/, hol f sztv!s 'Ók
előleg nélkül, a legcseWéIjeh*
részletre la váaárotkafaak
J JLl U
elsőrendű zongorákaL
Budapest, Hajós ucca tizenhat. n .

viselője, Ford bejelentette a szakítást a géptechnika rendszerével. Gyáraiban a munkásokat a kézi munkaerő kihasználására fogja.
Birtokain leállította a traktorokat és a mezőgazdasági technika ezidőszeri
csúcspontját
képviselő arató-cséplőgépeket s helyettük viszszatér a primitív emberi munkaerő alkalmazásához.
Másban is felfordult a világ. Azt szokták
mondani és
ószinüleg ugy is van, hogy az
államok pénzrendszereinek alapját képező
arany fizikai valami Mégis azt látjuk, hogy
a Francia Bankban már annyi az arany, hogyi
az csak teória. A Német Birodalmi Bankban
és a Magyar Nemzeti Bankban oly kevés az
arany, hogy már az is csak teória. Ezzel
szemben egy megfoghatatlan, elméleti jellegű
dolog nehezedik ránk a keserves valóság t ulyával: gyermekeink jövője. Sokat ^rről beszélni
felesleges. De összehasonlítva napjainkat a
háború előtti időkkel, hova tűnt el az a
biztonsági érzés, amely megvolt bennünk, mikor az ifjú generációt neveléssel és tudással
ellátva nekieresztettük az életnek? Van-e ma,
nagyon kevés kivételt leszámítva, aki nyugodtan m e r n e elébenézni gyermekei
sának?

jövendő

sor-

A kulturális élet
Ugyanez a bizonytalanság van a kulturális
élet területén is. Csak vissza kell gondolni
a háború előtti regényirodalomra, hogy milyen
kiegyensúlyozottak voltak a közönség kedvenc
íróinak, Jókainak, vagy Mikszáthnak romantikus regényei De még az ellentétes irányt
képviselő naturalista és romantikus regényírók is, akiknek tipusát Zola képviseli, menynyire nyugodt, átfogó módon tudták felfogni
irói hivatásukat. Zola például ciklus formájában egy családnak, a Bougon-Macquart családnak történetét dolgozta fel a második császárság alatt. Még Ady Endrének, a háború előtti
esztendők hasonlíthatatlanul legnagyobb magyar költőjének lázadó szimbolizmusa is tudatosan egy cél felé törekedett
Hová tünt a mai irodalomból ezeknek a
békebeli esztendőknek nyugalma, megállapodottsága, egységes célkitűzése? A szinház eltolódott a revü felé és valahogyan a mozi vibráló lüktetése is az általános bizonytalanság
kifejezője.
Ugyanígy vagyunk a dlmttal is, amely legszembetűnőbb módon szokta kifejezni egy-egy,
kor hangulatát Csak vissza kell képzelnünk
magunk elé XIV. Lajos korának, a directoirenak, az empirenak, a biedermeiernek, vagy
a krinolin korszakának divatját. Lakásberendezés, ruházat, poroelláncsésze, életmód mind
egyazon felfogásnak volt a terméke és pontosan beleilleszkedett a kor I
_ .'a'.lba. Van-e
ma ilyen egységes alaphangulata életünknek?
Elgondolom, hogy a napokban láttam a moziban egy divatrevüt, fürdőruhák divatrevüjét,
ahol egy délfranciaországi fürdőhelyen egymásután sorakoztak fel a különböző fürdőruhák tulajdonosnői. Szinte el sem lehet képzelni, hogy milyen tarka változatosságot lehet
bemutatni olyan kis fürdőruhákból, amelyek
akkorák, hogy bármelyiket nyugodtan be lehet
gyömöszölni egy kabát zsebébe. Hol van ez
anyáink korának divatjától, amikor a nők
valósággal felöltözkődtek, ha elmentek fürdeni?

Állandó maradt a zene

Nem akarom folytatni a példák sorozatát
Inkább felretem a kérdést, hogy a változásoknak és átértékeléseknek ebben a zűrzavarában mi is maradt meg tulajdonképen a
A gép tragédiája háború előtti világból? Tudom, hogy a váláDe nemcsak pénzügyi téren van ez a bizony- s o m nem tökéletes, mégis két nagyon szembetalanság, hanem a közgazdasági élet egyéb ö t l ő dologra mutatok rá, az egyik Franciaterületein Is tökéletesen felfordult minden, ország katonai ereje és hadserege, a m á s i k a
amihez a szilárdság, vagy az állandó fejlő- zene. Az elsőt, mert nem akarok politikai
dés képzetét kapcsoltuk. Olvassuk, hogy az kérdésekkel foglalkozni, csak érintem és csak
ipari kapitalizmus egyik leghatalmasabb kép- annyit mondok róla, hogy talán ez sem telüzletágat k í n á l n a k : biztosi!ást
nál veszélyeztetett takarékbetétekre.

a bankbukásokés
folyószámla-

Uj Idők

előfizetői minden kedvezményben részesülnek, ha Szegeden

TRAUB B. ES TÁRSA
— — —— —

-

könyvkereskedésében rendelik meg a lapot

Jesen ugyanaz, mint volt a háboru előtt Az
• remegő izgatottság, amellyel a francia közvélemény minden revíziós kérdéssel és a békeszerződések minden megváltoztatásának tervével szemben viseltetik, mutatja, hogy a francscresxnye"
sxáxesiés
sikeréről
éa a
„"Pusxtal
ciák sem biznak ennek a hadseregnek mindent a „Fekelesxdru
— „Megáll
ax esxem,
őogy miféle
darabot
átütő erejében és a viszonyok állandóságában. sxéV* szépségéről
csináltak...
Ott is a bizonytalanság érzése uralkodik. Van
azonban valami, ami állandó maradt, illetve,
Indig Oltó és a TorocRól
menyassxony
aminek az értékelése egyáltalán nem változott,'
a zene.
Budapest, karácsony
előtt. (A Délmagyarfelfogást fis ebben a helyzetben a kisebb
Ha zenefilozófus volnék, megkísérelném ország munkatársától.) A klub vacsoraaszta- nemzetek idegen befolyások alá kerülnek. Meg
magyarázatát adni ennek a jelenségnek. De lánál ül a kolozsvári iró és nagyszerű fekete kell mondani, hogy;
mert nem vagyok az, megelégszem a tények hajerdeje megcsillog a villanyfényben. Csak
alig ártott valami jobban a magyar
egyszerű konstatálásával. A háboru előtti Ady Endre királyi feje Itündökől ilyen pogányaregénynek, mint az Al Jolsonok és a
Beethoven ma is megmaradt Beethovennek. san és a hátterekben megvillannak a brodyZwei Herzen In Vi Takt-ok.
sándori
kincsek...
Most
kicsit
komor
ez
a
Wagner és Verdi operáit ma is maradéktalan
kacagó
{ej,
mintha
valami
távoli
felhő
úszott
gyönyörűséggel tudjuk élvezni és a színpadA kis nemzetek kultúrája nagy büszkeségének
tól eltérően, ma is változatlanul tudjuk él- volna elő és beleakadt a királyi erdőbe. Az az kellene, hogy legyen, hogy minél erBsebvezni ugyanazokat az operákat, szimfóniákat iró portréja ez, ahogy most a klubasztalnál ben és tisztábban
igyekezzen
megőrizni ét
és áriákat, amelyekért nagyapáink lelkesed- ül, ahogy rangos an és gavallérosan vacsorá- kifejleszteni egyéni aromáját,
utánozhatatlan
tek. Nem fejtegetek, legfeljebb nagy általá- zik, ahogy ráköszön a pincérre, ahogy meg- zamatát. Ezért kell ragaszkodni a magyar szó
nosságban mutatok rá egy ellentmondásszerü gyújtja a grófi cigarettát és ahogy lassan sajátos hangjához és ezért nem szabad ájuligazságra: a zene és a zene értékelése állandó, beszél egy iró szineivel és egy festő ecset- tan odadobnia magát a szörnyű polipnak.
változatlan maradt, pedig — vagy talán éppen jével.
Súlyosan és keserűen tőrnek" elő ezek a
Jő elnézni ezt a fotográfiát: egy Jobb és szavak, aztán ujabb keserű szavak következazért, mert — a zene a legbizonyhilannbb.
békésebb élet irója ül itt, aki a rangos élet nek. a kérdésre: mit gondol a jövőre?
meghatározhatatlan
körvonalú
érzések megkincses sorait tudná megszinezni. Az iró portszólaltatója,
kifejezője.
— A jövő? Nem hidom, lesznek-e még egyKépzeletben látom magam előtt Balestrieri réja ez, ahogy Hunyady Sándor megemeli általán színházak 1
ftépét: Beethoven hallgatásakor. Nem tudom, nagyszerű feiét és megzengeti keserű muzsiEgy pillanat múlva már kissé enyhültebben
hogy azokból az emberekhői milyen érzéseket káját
hozzáteszi:
A háttérben Bródy Sándor emléke ragyog
váltott ki a kilencedik szimfónia. De tudom,
— Egy-két szinház talán mégis csak Tesz...
hogy ha mi, most élő emberek halljuk a és Hunyady Margit dicsősége; és az elmúlt
— Megáll az eszem, hogy miféle
darabot
kilencedik szimfóniát, bennünk fs az érzések- évek nemmulő emlékeiből itt köszönt
csináljak, hogy ne legyen egészen rongy, ahol
nek egész serege viharzik és hullámzik. Szia Juliust éjszaka nagyszerű Ígérete,
' a patkány motoz, de mégis legyen benne
vünk húrjai megrezegnek és egész énünk megvalami, ami az enyém és ami a kiválasztota Feketeszáru cseresznye száz tapsos
remeg a hangok hallatára. Ilyenkor érezzük'
taknak
szól..
estéje és a Pusztai szél mostoha szépIgazán, hogy érző, gondolkozó, szeretni és
— Most
ség.
szenvedni tudó emberek vagyunk, mint voltak
Csak most jött elő ez az frői rang, csak
Párisba megyék és Berlinbe, — megazok, akik a maguk Idejében elsőkül hallották
most nőtt a magasba ez a kibomló tehetség
tanulni a filmet.
Beethoven muzsikáját.
és a háta mögött már ott van a reményes
Nem szoenáriumot iii, mert ehhez minden
Akarn! kell a Jobb Jövőt várakozás mámora, a dicsőség és szépség ká- kávéházi fiu is ért, de meg fogom tanulni,
bul af a és ott van a mostoha szépség keserűÉs mert emberek vagyunk, szeretném hinni,
hogy mibe kerül egy méter film, hogyan
sége . . .
hogy megmaradt még valami a múltban elmeA három állomás után érdekes hallgatni az kell a hangot keverni, — meg fogom tanulni
rült időkből, vagy legalább Ls arra kellene
az anyagot! Elutazom innen és filmet fogok
törekedni, hogy megmaradjon: a jövőbe vetett { Írót: hogyan látja a három áPomást, hogyan tanulni, amig a pénzem tart...
nézi a színpadi sorsot, hogy -.i fogadja el a
bizalom és a jobb jövőnek az akarása. Nem
(Ez a Bródy Sándor dacos keserűsége már,
nézőtér
furcsa ítéletét.
szabad elfelejtenünk, hogy politikai és gazami
áthangzik a Pusztai szél mostoha szép—
^ogyan
látja
most
a
három
darabot,
9
dasági válságok, fel tornyosutó nyomorúságok
ségén.
Még egy cigaretta és végül egy derűszínpadot
és
az
életet
a
Julbisi
éjszaka
nagyvoltak máskor is. A talárjárás esztendői aligha
voltak kellemesebbek a mi éveinknél. A tizen- szerű ígérete, a Feketeszáru cserrsznye mámo- sebb perc. — a beszélgetés kibéküléses happy
negyedik században a fekete halál clragnrfta ros sikere Ós a Pusztai szét mostoha szépsége endje felé:)
— Egy mondatot
még Indig
Ottóról, a k i
Európa lakosságának egyharmadát A világ- után?
Hunyady Sándor rangosan megemeli nagy- ugyancsak Kolozsvárról került fel (Szegeden
háború borzalmas volt, de nem hiszem, hogy
át) a pesti fényességbe, akivel egy redakcióaránylagosan elérte volna a pusztulásnak azt szerű fejét és igy beszél:
— A három különböző darab közül — őszin- ban dolgozott és akinek ugyanazon a napon
a mértékét, amellyel a harmincéves háboru
söpört végig újra meg újra Európa derekán. tén hiszem —
volt a premierje, mint a Pusztai szél-nek. A
a
Száz esztendeje, a napoleon! háborúk alatt
pajtás a pajtásról...
a legkevésbé kvalitásos aratta
Icaés után, a mostanihoz hasonló földrencés DUSZnagyobb
sikert.
A Feketeszáru cseresznye a Torockói
titott végig egész Európán.
menasszonyról...
Valahogy társasjáték a szinház és nagvon
A múltnak ezek a tapasztalatai mutatják, keserves dolog. Mert ha az ember esik kicsit
Hunyady Sándor csak egv percet vár. aztán
hogy csüggedni még az általános bizonytalan- is jót csinál, akkor elszakad a néző'értöl és
ságnak s az anyagi és erkölcsi értékek leg- ott marad egyedül a tudományával. Szóval, igy mondja őszintén a feleletet:
nagyobb Ingadozásának idejében sem szabad. ha az iró azt ambicionálja, hogy jobb és
— A Torockói menyasszony egy roppant
Emberek vagyunk, változó idő'cben élő. vál- több legyen, mint valami egyszerű komisz szerencsés ötlet, hallatlanul
bájosan megtozó emberek. De van valami, ami az őrökké- darab, akkor azon kell törnie a fejét, hogy csinálva. Meg vagyok győződve róla, hogy
valóságeal kapcsol össze bennünket. Emberek valami olyan elemet találjon belé, aminek még igen sok sikere lesz, mert nagyon szevagyunk, akik hallottunk és emlékszünk külön dinamikus ereje van. Ilyen volt pél- rencsés és derült a tehetség és megvan benne
Michelangelo mondására, hogy romok között
dáit! a Feketeszáru cseresznyében a csárdás, az a természetes könnyedség, ami nélkül leheleqszebben kéklik az ég.
a honfibn, a paci'izmus. Mihelyt valami nem tetlen írónak a közönséggel érintkezni. Hopennyire egyszerű, akkor a nézőtér már nem pant őrülök Indig Ottó sikerének, mert már
fogadja el olyan gyorsan és egészen. Különösen akkor, amikor még csak néha-néha irt, érezebben a mi korunkban, amely — bocsánat — tem benne talentumot és folyton buzdítottam a
technikai szemléletben
munkára. Én voltam az, aki majdnem
roppant anintelligens...
Irts: R a f f a y S A n d o r oki tréoésimérnflk
— Ez a kor nem kedvez a művészeteknek. brachiummal kényszeritettem rá, hogy Írja
meg ezt a kitűnő témát. Személy szcrinl is
E tanulmány filmszerű történelmi képekben ele-, Nem lehet véletlen, nem a tehetségek hiányán
veniti meg a nemzetet 1000 évig fenntartó erőmúlik, bogy nem születnek remekmüvek — azt nagyon szeretem Ottót és nagy szerencsének
darabgyáros
ket, a magyar sors tragikumát, ennek s a mai nyohiszem — ennek valami más elemi akadálya tartom, hogy a sok rosszhiszemű
között
ilyen
friss
és
egészséges
szin
jclcntkemorúságnak logikus szükségszerűségét ® techniVí.n. amit mi nem tudunk, hogy mi. Sajnos,
kai szemlélet vonalán pedig rámutat a Jövőt bizzett.
kétségbeesve
látom,
érzem,
hogy
a
kis
nemton tó útra s eszközökre. Ari: 239 arany pengő.*
zetek kulturái veszítenek jelentőségükből. A
A cigaretta tüze fölfénylik és Hunyady SánMegrendelhető minden kereskedőnél s a szerzőgazdag nagy kul túrák a rádió, a hangosfilm, dor most már enyhültebben, könnyebben
nél, Szeged, Tisza Lajos-körut 55. A péuz külda gépi művészet befolyása alá kerülnek és émeli meg hajának fénylő erdejét
hető postautalványon vagy: Agrárbank ős Kereskedelmi R t 7893. csekkszámláján.
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ez a befolyás súlyosan átalakítja az izlést és
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Hunyady

A magyarság múltja és jövője

Sándorral,

Az erdélyi magyar

irodalom

Irta: Ligeti ErnG
A kolozsvári Irí5 Szegeden a Bethlen
Gábor Kör székely irodalmi estjén olvasta
fel alábbi rendkivül érdekes tanulmányát.
Sokszor mondják Magyarországon a tradícionáHsta kritikusok: nézzetek Erdélyre 1 Ott az irók
nem a könyvkiadók zsoldosai; nem tesznek csörgősapkát a fejükre; nemcsak mulattatni, szórakoztatni akarnak; eszményeik is vannak. De mik azok
az eszmények? Erdélyben is igaz, mint mindenütt
a világon, hogy az iró elsősorban azért ir, hogy
munkájában hiánytalanul önmagát valósitsa meg.
E belső kényszerítő erő nélkül nincs irodalom.
A formaadás szükségszerűségén fordul meg az
alkotó művész problémája. De a budapestiek nem
erre az esztétikai és erkölcsi eszményadásra gondolnak, hanem közösségi ideálra. És igazuk van.
Amennyiben az irodalmat szerves lényként fogjuk
fel — tudatos célkitűzésekkel, akaratmegnyilvánulásokkal — , a mi irodalmunk öncéluságán kivül
nemzet kisebbségi célokat is szolgál. Az erdélyi
irodalom eszménye: politikai eszmény.
Ez a politikai eszmény néha mint élesen körülhatárolt. szabatos követelmény jelentkezik; néha
csak földalatti patak módjára bujkál a műben;
az iró maga sem tud róla, a láthatatlan korszellem
munkálkodik helyette; véralkat, elért műveltségi
fok felszabadító, vagy röghöz kötő ereje idéz
csak elő benne változásokat. Az árnyalati különbségek sok esetben elmosódnak. Nem is csoda:
a kisebbségi sorskőzösség meghatározza a megüthető klaviatúrának alsó és felső határát s iav
jóformán csak félhangokról beszélhetünk.
Az észlelhető külőmbségek e finom átmeneteivel
akarunk itt foglalkozni. A határvonalak, amelyeket
meghuzunk, nem szembenálló frontok határvonalai.
Itt-ott ugy tetszik, mintha a külömböző felfogások
lövészárkai egymás ellen készültek volna, amott
m á r szövetségesként áll a két tábor, hogy azután
a frontszakasz egy hátsó pontján ismét a szembenállási szándék illúzióját ébressze fel. Akiket ebbe,
vagy abba a táborba sorozunk, gyakran sok joggai
viselhetnék az ellentétes tábor szineit i s . . . De
hogy félre ne értessünk: nem az erdélyi irodalom
Höfer-jeléhtéseit akarjuk közreadni. A kisebbségi
eszményt szolgáló jelszavak változatait fogjuk boncolgatni; inkább botanizálunk és feltételezzük, hogy
e müvelet kecsegtet némi tanulsággal is.
1.
A leggyakrabban emlegetett jetszó irodalmunkkal kapcsolatosan, ideát is, odaát is: a transzilvánizmus. Mit értsünk alalta? Kós Károly, aki könyvet
is irt a transzilvánizmus védelmére, igy határozza meg: »Erdély geografiailag zárt egység, ez
az egység gazdaságilag is egyéniséggé predesztinálja e földet és emberi akaratok ellenére is
meghatározza a föld népeinek kulturális egyéniségét, minden környező kulturátót való külömbözőségét.* Ez a transzilvánizmus egyik fele: a diagnózis. Másik fele a tünetekből felismerhető javallat: az Erdélyben iakó népeknek, magyaroknak, szászoknak, románoknak egy megváltozhatatlan sorsközősségbe kényszerülve le kell vonniuk
a tanulságokat és ezeknek megfelelően kell berendezkedniük a tartós történelmi életre. Elemezve
ennek az eszménykitüzésnek az erdélyi irodalomban való tényleges visszatükröződését, megállapíthatjuk, hogy nemcsak a magyar irók, de a román
és szász írók egyaránt felismerik az erdélyi lélek
sui generis voltát és ennek leghatásosabban hangot is adnak. Különösen lírikusaink érzelemviiágának góca az erdélyi tudat. De a transzilvánizmusnak másik arca, hogy iróínk eszménnyé tegyék ezt
a tudatot, nemcsak magánéletükben folytatott beszélgetéseik során, de ahol egyedül autentikusok:
az irodalomban — csak a legritkább esetekben,
akkor is epizódszerüen villan fel. Román és szász
Íróknál nemkülömben. Mi ennek az oka? Talán
mint következetesen keresztülvitt politikai ideál
tulvaskos ahhoz, hogy belletrísztíkai m ü gerincéül
szolgáljon? Nem valószínű. Könnyen el tudjuk
képzelni, hogy ez a politikai eszmény önmagában
véve éppen annyira regénytárgy lehessen, mint
a * osztályharc, az integrál hazafiság, a németfrancia barátság,
az európai egyesült államok.
Miért ne születhessen Erdélyben is olyan regény,
mint amilyet Becher Stowe asszony irt a rabszolgakereskedelemről? Bizonyára azért, mert az erdélyi
irók egyelőre magánhasználatra szánják a transzilvánizmust és közönségünk lelkétől távolabb van
ez az eszme, mint Becher Stowe közönségétől
volt az abolicionizmus. A napi politikai helyzet
nem olyan, hogy az irodalom felszínre hozhassa
ezt az egyesek lelke mélyén talán ott szunnyadó

életérzést
irodaimunk vaföjában
esak azt a másik pőlitikai
m á r Kemény Zsigmond és
;lró_ls rámutattak. Kemény

a
transzffvánizmusnak
valfaját ismeri, amelyre
Kőváry László tőrténetZsigmond .Erdély 'köz-

élete* cimü tanulmányában a geográfiái külőmbségekből eredő színárnyalatokkal foglalkozva, megállapítja, hogy ez a »szép, de bánatos tündérország* »az uj eszmék irányába az európai államtömbök között mindig a szélső baloldalt foglalta
el*. Ugyanezt mondja Kőváry is nagy történeti
munkája bevezető részében. Erdélyi Íróink nagy
általánosságban szintén azt a felfogást vallják,
hogy Erdély mindig progresszívebb, Európa vezető
eszméi iránt mindig fogékonyabb volt, mint a
testvérország. A .transzilvánizmus* körül lefolyt
harc tehát ebben és nem a magyar-román-szász
vonatkozásban vált: harccá. A klasszikus értelemben vett erdélyi protestáns szellem küzd a gondolat több szabadságáért egyrészt, másrészt ama
magyarországi hivatalos közfelfogás ellen, hogy
Erdély irodalma az állameszme fékező erejének
híjjával skizmát követ el és .túlságosan elhajlik*
a nemzeti hagyományodtól.
De ha igy nyersen fogjuk fel a transzilvánizm u s t akkor mint eszményre mutató jelszónak
alkalmazása fájdalmas félreértésekre adhat alkalm a t Vigyázzunk a jelszavakra: öntő edények ezek,
amelyekbe ki-ki a maga k ü l ö n véleményét vágyait,
kívánságait, nézőpontjait önti bele. Transzilvánizmus jelszavába burkolództak azok az irodalmi
.népfelkelők* is, akik a magyar irodalomban tehetségtelenségük miatt nem érvényesültek s még
Trianon előtt .Minden ember a fedélzetre*, .Erdélyt meg keff menteni* harci kíáltásokkaf ástók
ki a csatabárdot. Kétségteféliüi vannak mélyreható
külőmbségek az erdélyi és magyarországi irodalmi
szemléletek kőzött. Lehet, hogy csak időleges külőmbségek — ahogyan ezt a Magyar Szemlében
Pongrác Kármán széllemesen kifejtette — , de:
vannak. Viszont ennek olyan jelleget tulajdonítani,
ameí^et akár a fílfSó, akár az innenső parton
casus belliként foghassanak fef, nem kívánatos. A
transzilvánizmus lényegében nem más, mint arcún K szemrélete ft fortSs vízében: CVeneS vagyunk.
A fensjk gyermekei, különleges földrajzi és sajátos
törfénefi kiírna hatása alatt
A transzilvánizmus:
egy nép életérzése. Ez az
éfetérzés azután formákat, viszonylatodat, egyensúlyt keres. E b b ő f az életérzésből fakadt a vágy Ts,
hogy nékünk viszonylata a körülvevő nemzeteitKei fiszf3ztassíK. K i adta nekünk ezt a? ideáit?
Befóő szükségérzésünk. És kl adott'ennek az fdeáfnak formát? Láttuk: ideológiai képletek, politikai
elképzelések m a még nem képesek eléggé áthatni
sem Íróinkat, sem a népet. De vájjon az ősi
kollektivum e formakeresésében nincs-e szuggesztívebb hatóerő is? Adva van a transzilvánizmus
jelszavának külső burka és lám mögötte •— nemcsak szimbólikusan — Ady Endre arca viVnn
felénk. Az ő lelke és öröksége az, amely betölti
a »transzilvánista< irodalmat. A .magyar bánat —
r o m á n bánat* gondolata, ezt ő vonzóbban megfogalmazta mindenkinél. Nem véletlen, hogy az
erdélyi irók, akik tudatosan transzilvánoknak vallják magukat, Ady Endre magyar látomásait tartják
a maguk számára a jövő politikai valóságának.
Nem véletlen az, hogy Makkal Sándornak tiszta
erdélyi szellemben megírt Adv-kőnyve után, meg
kellett írnia a .Magunk reviziójá*-t ís.
Nyugodtan mondhatjuk:
kollektív transzilván
eszmény nincs, Ady Endre világa utáni nosztalgia ellenben megvan. A transzilván eszményt
tudatosan keresők világképe úgyszólván hiánytalanul egybeesik Ady Endre világképével.

2.
De az erdélyi íróknak csak egy részié »transzílvánista*, aminthogy az erdélyi Íróknak csak
egy része vallja fentartás nélkül Ady Endre eszményeit. Nem vitáznak afelett hogy nagy költő
volt-e Ady, vagy nem, helyes volt-e politikája,
vagy nem volt helyes. Egyáltalában: Erdélyben
nem vitáznak. Mindenki megy azon az uton előre,
amelyet a leghelyesebbnek tart. H a lehet olvan
irókat, akiket csak a közősségi életérzésnek félhangjai választanak el egymástól, önkényesen csoportokba osztani, ugy e másik csoport a maga
életérzéséből fakadó viszonylatát nem az Erdélyben
együltlakó népek .sorskőzősségének* koordinátarendszerére építi, hanem egyetlen relációt hangsúlyoz ld tudatos nyomatékossággal: az erdélyi
magyar irodalomnak legszervesebb összefüggését
a magyarországi irodalommal, a
felbonthatatlan
kullurkőzösséget, tekintet nélkül a két földrajzilag
és közjogilag különvált irodalom esetleges világnézeti ellentéteire.
Vallja ez a csoport a nemzeti eszmény modellirozásának változhatatlanságát; vallja a hagyományok egyöntetűségét és folytonosságát; vallja a konzervativ történeti szempontnak minden más szemponttal szemben való jogosságát. Nem szereti, a csepülik a magyart, a korholó szót nem szívesen
hallja egy, Berzsenyi, egy Ady Endre ajkairól sem.

Eszménykeresésében túlságosan érzékeny és érzékenysége éppen erdélyi életérzéséből fakad, amelyet sohasem tagad meg, csak elütően értelmez.
H a Magyarországon kellene élnie, talán nem volna
ilyen. De mert Erdélyben él, mindig vígváz, hogy
a belső törések és reoedések ne kerüljenek ki
a vele együttélő néipek szeme elé. A sebeket,
hiányokat takargatni kell, a magyarnak magasra
temperált hősi nagyságban mindig glórifíkáltan
keü állnia. Ez a csoport gyöngéden nyul a m a
problémákhoz, amelyeket egy másik .csoport* talán műtéttel vél megoldhatónak. És mert érzi,
hogy ideáljaiért nem egyszer messzire kell visszanyúlni, formatörekvéseinek kedvenc köntöse a tőrténeti regény, Bomantikus, de hát ki nem romantikus Erdélyben? Itt m a megint a KazinczyaK és
a Kisfaludyak korszakát, a spirálisan visszatért romantikus korszakot éljük.
Mialatt az erdélyi irók általában nem tudnak
még határozott formát adni transzilvánízmusuknak,
ép]ennek problématlkus és tisztázatlan volta
miatt és Ady Endre szellemében bár, de ennek
az eszmekőrnek eddigi kipróbálatiansága miatt úgyszólván csak sodródnak egy távoli, nem látható
ideál golfáramlata felé, konzervatívabb iróínk ismerik a vizet, amelyben úsznak, felmérik a hőfokát és a mélységét. Az uj eszmék világánál talán
romantikusabbak a többi erdélyi romantikusnál,
de ugyanakkor reálisabbak ls, mert kitaposott mesgyéken haladnak, a folytonosság egyenes vonalában, nem tétováznak nem kísérleteznek, nem mászszák meg hátul a hegyet: gyakran bejárt, tehát
bejárható utakat járnak csak be. Könyveik sikere
és népszerűsége, témáik biztossága, sőt csalhatatlansága (Gulácsy Irén, Gyallai Domokos) nemcsak tehetségükön, de gondolatviláguknak automatikus beidegzettségén is múlik. És ha a másik
progresszív írói csoport élére Ady Endrét képzelj ü k oda követendő irói eszményként nyugtalan,
lázongó, expanzív egyéniségével, ugy e csoport
élére Herczeg Ferencet képzelhetjük osztályának
öntudatos diplomáciai érzékével, a quieta non
movere óvatosságával, a szociális problémáknak,
ha nem is elkenésével, de nem korszerű és nem
százszázalékos felelősségével.

A *vallanl és vállalni« eszményadó jelszava 4(1börőg be azután váratlanul irodalmunkba. E Jelszó
elindítója Berde Mária volt, ami szintén bizonyltja,
hogy irodalmi életünk ellentéteinél mennyire csak
félhangokról beszélhetünk. E jelszó a történelmi
regények eQen hangzott fel, ama m ű f a j ellen,
amely leginkább alkalmas arra, hogy müvelője
elmenekülhessen a m a égető problémái elől. Berde
pedig szintén irt történeti regényt, a Romuald és
Adríánát, amelyet az Akadémia koszorúzott meg.
Am a támadási felület kiválasztása nem volt eléggé
biztos és találó. Hiszen a történeti regény nem-;
csak az elefántcsonttoronybazárkőzás egy változata, nem csupán a hevitett nemzeti életérzés megszólaltatója, de a progresszív gondolat és életérzés;
tribünje ls lehet, amint ezt Tabéry Géza, Szántó
György, Makkai Sándor regényei is mutatják,
A jelszó azonban nyilvánvalóan helyes, mert;
elemi életérzésből fakad és irányító elvnek az
élre tűzni föl nem becsülhető szolgálatot jelent
Érdekes tünet azonban, hogy a .vallani és vállalni*
jelszót azok az íróink kapták fel és támasztottak
vihart vele, akik m á r megelőzőleg szerves — és
pedig irodalmunk egyetlen szerves — csoportiába
tömörültek: az úgynevezett székely Írók.
Szerves csoport, mert fajilag meghatározott: nem
minden székely Írónk tartozik bele, de akik beletartoznak. öntudatosan, a többi erdélyi magyar
Írótól különállóan székelynek .vallják magukat A
székely irói csoport természetesen transzilvánista
a fogalom, még fokozottabb partikuláris értelmezésében és ugyanakkor haloldali is, mert eszménykomplexumának homlokterében a szociális problémáknak radikális uton való megoldása áll. Annak
megvitatása, hogy mennyiben indokolt a széKely
közjogi és politikai eszmény, amelynek egyébként
rendszere van és külön autonomiális berendezkedési
tervével a békeszerződések betűire
hivatkozik,
ezúttal nem tartozik elmélkedéseink körébe. Irodalmunk szemszögéből nézve azonban e megmozdulás értékek feltárásával, színek megcsillogtatásával kecsegtetett Mit vártunk mi, e kis körön
kivül állók, a székely irók megmozdulásától? Vártuk, hogy felszínre hozzák a székely népnek, m i n t
kollektívumnak valódi mélységeit; vártuk, hogy
éppen a néppel váló közvetlenebb kapcsolataik
révén széfé sebb közönséget vonzanak az irodalom
számára. Sőt tovább megyünk: székely színpadot
is vártunk, egy uj »Kék madár* együttest, mely
a székely népköltészet
remekelt dramatizáltan
hozta volna elénk és a székely zene és székely dekoratív művészet igénybevételével egy modern és
mégis népies forrásokból táplálkozó külön játszóstílust teremtett volna meg. Propagativ ereje fájdalom, nem volt e csoport fellépésének, amely
külömben is Benedek Elek halálával, mint külön,
is küzdő irói csoport felbomlott. De abban a vo«

tntkozdsban, abogvan m i az erdélyi írókra
a
kontrapunkfika törvényeit alkalmazni próbáltuk,
•zékety írókról, székely eszménvkeresésről változatlanul tovább beszélhetünk, annál is inkább, mert
csoportba sor k u k n a k csak részben és másodlagosan alapja a > program«, valójában: a m ü az,
ami külön egyéniségüket meghatározza.
Ha az
Imént azt mondottuk, hogy a transzilvánisták; az
erdélyi magyarság és a környező népek, a tradicionáUsták pedig: az erdélyi magyarság és kulturális összmagyarság viszonylatait keresik elsősorban, ugy a székely irókrói azt mondhatjuk, hogy
expanzivitás helyett intenzivek, szélesség helyett
mélységkeresők, egyrasalyi pontjukat kizárólagosan önmagukban látók. £ s ha az imént e két irány
lobogójaként Ady Endre és Herczeg Ferenc neveit
sorakoztattuk fel, ugy talán m székely csoport
élére Szabó Dezsőt állíthatják oda. Szabó Dezső
eszmevilágát, megtisztítva a hozzátapadó és nem
mindig rokonszenves individuális alászinezésektől,
az ő megújhodási törekvéseit érezzük ki a székely írókból. Ok is a közéletet és nemzettestet
akarják előbb megtisztítani, hogy azután a magyar
nép egész szellemi és anyagi életét is megújítsák.
Nylrő József, Tamás! Aron, Kacsó Sándor legjellemzőbb képviselői a székely irásmüvészetnek.
Mindegyik: külön egyéniség és mégis mennyi rejtelmes rokonhatás van közöttük. Azt, amit vártunk
tőlük, hogy Írják meg a székely népregényt, a
székelység tragikus életsorsával, azt a regényt,
•mfljynek hőse maga a nép — ahogy a francia
populizmus irányzata is felfogja a néppel való
foglalkozást — nem anekdotikusan, egy-egy novella
reflektorfényében, de ahogyan például a marxista
Írók fs megírják a saját osztályukat a gazdasági
és politikai élet síkján, dialektikusan, vagy ahogy
Raymond írta meg a lengyel nép regényét —
ezt a regényt nem kaptok meg tőlük. Viszont
kaptunk valami egyebet, amit ők talán nem Is
szándékoztak adni s a m i a kívülről néző ember
számára rendkivül jellemző, noha i n k á b b atelierérdekességü: az öntudatlan atmoszférát, a tradíciót, az erdélyi sorsba való ősi beleszületettséget.
Az emberlátásnak azt a naiv formáját", amefjr mély
és ígaz, ha a közlés 'és Önmagát megérteni* Tudás
szempontjából — félre ne értessek — nem is
mindig iröi. A székely Írók kőzvelitik ei -hozzSnk
legszuggerálóhban azt az erdélyi életérzést, amely
tragikus is donquijotteil Tragikus, mert nyomorult
megkötöttségében szüntelenül birkóznia kell az erdélyi Írónak és donquljottei, mert látszólagosan
örök értékekért birkózik. Es ha az erdélyi életérzés
tragikus volt m á r Kemény Zsigmondnál és sohasem szabadalt meg tőle a modern erdélyi széppróza legnagyobb és legreálisabb mestere, Petelei
István sem, mennyivel több indokot és támasztékot talál a tragikus életérzés éppen a kisebbségi
sorsban, ahol a gazdasági élet reménytelenségét
a külön népi deklasszálás reménytelensége is tetézi.
A legrejtettebb regiszterekből kell feltörnie az erdélyi irók eszményének, hogy erőre kapjon é«
pátosszal megnyilvánulnia, hogy az irónia és kételkedés zavaróan ható hangjait elcsitítsa maga körül. Ezt az ősrégi mítosz-szomjat, a Peer Gyntnek
ezt a hősi birkózását vadonnal, sziklával, bozóttal,
könnyű megérteni; nem meglepő, ha a gyökereitől el nem szakadt székely i r ó arca mögül is minduntalan fel-felvillan ez a fantom. De művész legyen az, aki megfelelő formát is tad adni ennek
az életérzésnek, Nylrő József néhány nagy novelláj á n kivül egyedül Tamási Áronnak sikerült hiánytalanul a Szűz Máriás királyfiban
tökéletes tormába kényszeríti a székely Don Quijotte világképének e csodálatos asztralanyagát.
De Don
Quijotte Sancho-Pansa nélkül az életnek csak egyik
oldala — megfoghatóvá, reálissá,
szemléltetővé
csak Sancho-Pansa alakján keresztül válik. Az erdéiyl székely irók Sancho Pansái vagy külön,
szétszórva novellákban, epizódokban élnek, vagy
egyáltalában nem élnek és ezért a székely eszményt ml is, akik készen állunk befogadni az első
megütött hangra e különös világot, csak ösztöneinkben érezzük, de intellektusunkban zavart kelt, mint
Tamási Aron Cimeresek-je, amelyről helyesen foglalta össze ítéletét a nem erdélyi, de az irói
műhelytitok iránt fogékony kritikus, Ignotus, hogy
•bolond könyv, de zseniálisan bolond*.

A székely i r ó nem becsüli túlságosan az intellektuálltást, sőt egyes esetekben határozottan
fs ellene fordnl. Fentqrtásokkal, de rokonszenvet
érez és mutat a forradalmi irányzatok felé, bizonyára azért is, mert ezek az irányok, harci lendületüket féltve az okoskodástól és cselekvést bénító
megfontolásoktól, hasonlóképpen antiintellektuálisták. A »vailani és vállalni* jelszót a tragikus életérzés spontanitásából már-már nem is irodalmi
megnyilatkozásnak tekinti, d f fizikai értelemben
vett — tettnek. Eszménye talán: Dózsa György,
de Ernst ToUerrel tarthat, mondván: »Do!gozom,
megszállottja vagyok a munkának, de tudom, hogy
döntésekre kerül m a j d a sor s akkor az én személyes tétem többet számit majd, mint • művészet.*

fczzel az irói típussal szemben — í u is félhangokról van szó, sohase felejtsük el — szembehelyezkedik az erdélyi magyar irónak egy negyedik változata, aki ugyancsak a munka kollektív
életérzésének követelményeképpen az erdélyi magyarság viszonylatát a legnagyobb egységhez, az
emberiséghez méri. Nem internacionálista, nem
tekinti a maga erdélyi térben való adottságát
elhanyagolható tünetnek, de állandóan ajkán a kérdés: milyen helye van, milyen rendeltetése van
népemnek a nagyvilágban? Nem önönmagát kirekesztő létigenlésben, nem a környező népek politikai egymásbaszövődésében és közös művészeti
gyökereken keresztül való hajszálcsöves érintkezésében, nem a z erdélyi és magyarországi irodalom
C.asfor és Pollux viszonyának, nem az egymásért
élő és haló családi kötelékek elválaszthatatlanságában látja az egyedüli célt: ezek m i n t néma alkotóelemek élnek benne is, de túlságosan kihangsúlyozva a tiltakozását hívják ki. Mert minél nagyobb
fény borul az egyik kapcsolatra, annál nagyobb
sötétségbe borul szerinte a másik kapcsolat és
ez az, amit nem akar. Neki olyan világitótestre
van szüksége, amely talán sápadtabb fénnyel, de
az életnek mégis egyenletes erejével sugározza
be eszménykeresésének széles területeit.
H a ott Ady Endre, Herczeg Ferenc, Szabó Dezső rögzítenek meg hangsúlyokat, akkor az utóbbi
típus gondolkozásának szimbólikus képviselőjéül
önkénytelenül is Babits Mihály neve kínálkozik.
Babits Mihály egyazon szellemalkatban pompásan
egyesit! az európait a magyarral; a nyugtalan,
modern egyéniséget a kifejezési formák szigorú
mértéktartásával. Ideges klasszikus; poéta doctus.
de ösztönösen az; Szent Ágostonon nevelkedett,
de Virginia Wolff és Huxley, a regényíró a kedvencei; Dantét fordította, de a mozi berregő gépe
táplálja a versritmusát. Plató hive, de keresztény;
keresztény, de bergsonísta, bergsonista és freudista. Eszménye a tiszta szellemiség, a lelkiismeret
pártatlansága. írástudó, aki nem árulja el a mesterségét. Bármely korban születhetne, de mégis
csak ebben a korban élhet; a világ bármely sarkában lakhatna, de mégis Budapesten a helye.
Négy fal az otthona, de el tud tájékozódni az északi
sarkon ís. E z a goethei értelemben vett műveltségi típus. Ilyen volt Kazinczy Ferenc is.
Azok az eszmények, amelyek Babits felett lebegnek angyalszárnyaikkal, nem idegenek Erdélyben
sem. Minden erdélyi iróban van belőle egy esipetnyi. Nem is tehet másként. De vannak iróink,
akiknek egész életsikjái betöltik s akik itt Erdélyben szintén örökre el vannak jegyezve a tiszta
humanummal. Ilyen volt szegény Kuncz Aladár;
ilyenek Molter Károly, Kisbán Miklós, Reményik
Sándor, Szántó György, Tabéry Géza, Berde Mária,
Hunyadi Sándor, Kádár Imre, Markovits Rodion,
a fiatafok között Dsida J e n ő . . . Vannak eflgen.
Mégis: tudatosítva leginkább ez a müveftségi eszmény-típus hiányzik nálunk, holott ez Erdélyben
irók számára átörökített életérzés és enélkül a
megtermékenyítő, szüntelenül ható eszmény nélkül
knlturális jövőnk nincs biztosítva.
Tudatosítani
keU a műveltségi eszményt. De
hogyan ? Semmiesetre sem ugy, hogy nagyon müveit
dolgokról fognak írni nagyon müveit, nyakatekert
nyelvezeten. A snobizmus mesterséges kitenyésztésen majdnem annyi veszedelmet jelent, mint
az uj barbárság kultusza. A műveltségi eszmény
szolgálata is ugy történik, m i n t más irói eszjnények
szolgálata: az ideált az életszemlélet központjává
kelt tenni. A műveltség nem ismeretek puszta
felhalmozásában áll, inkább az életjelenségek megvizsgálásának módszereiben. Olyan állásfoglalás ez
a világ dolgaival szemben, melyet minduntalan
át és át keU vizsgálni, hogy szélesebb erezetében
váljon ismét automatikussá és igy dinamikusabbá is.
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Regényes randevú —
súlyos testisértés vétségével
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Néha az
ember fejére esik a tégla és ebből származik
a baj. Dehogy abból ís súlyos testisértés keletkezzen, ami az alábbiakból tűnik k^, ezt meg kell
örökíteni a krónikában. A szereplők neve nem
fontos, lesz nekik úgyis eléfl bajuk, ha m a j d a
törvény elé kerülnek.
X. y. tparossrgéd vasárnap délután nagyon szépen kiöltözködött, azután kiment a korzóra. Ilyen-:
kor bánatos delnőktől és háztartási hajadonoktól
rajzík a Széchenyi-tér panorámái® és a hatalmat
a bakák gyakorolják.
X. barátunk is elvegyült a tömeg közé és plUan.'
fásaival valósággal végigseperte a korzó egész hosz-1
szában felvonuló női n e m e t Aminthogy Ilyenkor mással is megtörténhetik, az ő szeme is fennakadt egy csínos fiatal hölgyön, aki nem sokat
teketóriázott X. ur tüzes pillantásait még tüzesebbekkel viszonozta, egy-kettőre kész volt az is-!
meretség.
Az udvarlás nem éppen Einstein elmélete kőr ü l forgott, reálisabb alapon folyt a beszélgetés.
— HoL lakik — kérdezte az ifja.
— Osztrovszky-ucca 60 — csiripelte vissza —1
mondjuk — a Mancika.
— Úristen — kapott fejéhez X. ur —, hiszen én
is ott lakom, de még sohasem láttam magát — !
ijedezett az i f j ú lovag.
— Elég baj ez magának — hangzott a sértődött válasz.
— Szó sem lehet tovább az Ismeretségről —•
exkuzálta magát X. ur — , az egész családom ott
lakik, kizárt dolog, hogy tiszteletemet tehetném
önnél.
Szomorúan elbúcsúztak.
Két hét telt el a találkozás óta. X. ur régen «9-j
feledte a korzói ismeretséget és egy másik vasár-',
n a p a kopasz platánok alatti séta helyett egy kiskocsmát választott ahol j ó l beborozott. Igy tá-í
m a d t az a nem is újszerű gondolata, hogy csak
párosan szép ez az élet
— Megvan I — eszmélt fel, de már erősen flíttminált állapotban. — T u d o k . . . é n . . . e g y . . . he.
l y e t . . . i z é . . . h o l . . . I s . . . c s a k . . . megálljunk.
h o p p . . . O s z t r . . . O s z t r o v . . . Osztrovszky, na vég.
r e . . . u c c a . . . 6 0 . . . tyüh d e . . . j ó . . . eszed..4:
v a n . . . F e r i . . . 6 0 . . . c s a k . . . t u d o m . . . hogy..^|
h o l . . . l a k i k . . . a Manci.
E l is ment, illetve eldüllőngőtt a jelzett ablak.)
hoz és bekopogott. Borzas női fej bukkant fel
a függönyök mögött és igézően fehér n ő i kar
invitálta be Ferikét — . most m á r mindegy, ugy is
elárulta magát.
Ferike el volt ragadtatva a hölgy kedvességétől,1
ilyen szívélyes fogadtatásra nem aondolt oda vol|
a gyönyörűségtől.
— Lássa M a n c i k a . . . e l j ö t t e m . . . magához..,]
m á r a . . . m ú l t k o r . . . i s . . . e l j ö t t e m . . . volna ..«]
d e h á t . . . o t t . . . l a k o t t . . . a h o l . . . é n . . . é s . . . azt!
m é g . . . sem... lehet...
— J ó l van apus, csak tedd le rokkodat és adj'
egy cigit, — fordult közlékenyre Mancika szavay
— T e s s é k . . . b a b u s k a . . . — udvariaskodott Fa.!
ríke, aki a bizalmas hangra megértő búrokat kes.'
dett pengetni. — Szeretlek..* — turbékolt ebj
lágyulva.
,
— Én is — igy a Manci —. de mi oan a do*
hánnyal ?
— Az i s . . . v a n . . . f i a c s k á m . . . n e s z e . . . egy.
pengő...
— Rendbicsek, megengedem, hogy megcsókolj^
Leültek. Ferike udvarolt öt percig, amikor Manci
ugy látszik meggondolta a dolgot és dühösen feL;
kiáltott:
— Egy tapodtat se tovább u r a m ! Egy pengőért^
3
Mit a k a r í l
'
— M a n c i k a . . . szeretem..,
— Az öregapádat! — replikázott a drága kis
lány. — Vagy a dohányt, vagy kiváglak, mint ai
huszonegyet...
— T e . . . e n g e m . . . kivágsz... m a j d . . . é n . . *
megmutatom... neked... h o r v . . . é n . . . váglak.. J
m e g . , téged...
_
És a következő pillanatban a szende Mancikaii
képén éles pofon csattant.
— Ezt megkeserülöd!

— Jóska guere
— hangzott el vészjóslóan]
parancs.
Az ágy alól torzonborz üstökü és hiányos öllö*j
zéktl szeladon mászott eló. A következő pillanatJ
ban felkapta az előtte heverő cipőket és ugy elJ
rakta Ferikét, hogy az véresen, bevert fejjel me^
nekült a pokolból. Másodpercek alatt kijózanodott
és akkor látta, hogy nem is kell messzire menekül*!
nie, mert tulajdonképpen m á r otthon is van.
Az ügy további része, miut súlyos teStisér'.ís vét*
sige — az illetékes büntetőbíróságok előtt fekszilcj
a
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ZSEBLAMPAELER-ÁNÓDTELEP?*

Dayka
Margit,
Gere Cola,
Jávor Pál és
Váger Antal
Szegedről

Budapest, december. (A Délmagyarország munkatársától.) A téli uccán szines szinházi jelentések
a hirdetőoszlopokon. Csak egy perc a szines sorok
előtt és szegedi nevek nőnek ki a tömegből: —
ismerős nevek, akik nemrégen még a szegedi szinház deszkáin élték és harcolták a szegedi színész
sokszor nehéz harcait; szegedi nevek, akik azóta
túlnőttek a vidéki életen, akik itt vibrálnak a pesti
élet dobpergésében.
Csak négy név a forgatagban, négy szegedi színész, aki most fényesen tűnik fel a pesti szinpa.
dokon: Dagka Margit, Belvárosi Szinház, — Gere
Lola, Operaház, — Jávor Pál. Vieszinház. — Páger
Antal, Magyar Színház.
Tegnap még a szegedi színpadon voltak, m a hozzátartoznak Pest életéhez és megállítják a szegedi
szemet a hirdetőoszlopokon. Estéről-estére villanyfényes dicsőségben élnek a pesti színházak lámpái
előtt és egy milliós város boldog tapsai köszöntik
u j hangjaikat. A szegedi évek után itt élnek a
pesti élet szivén . . .
Felkerestük őket: e pesti dicsőségben beszéljenek
Szegednek, emlékezzenek Szegedről... Hogyan néznek vissza a szegedi évekre, m i maradt mee a
szegedi élet h a r c a i b ó l . . .

Igy beszél négy szegedi színész Budapesten —
Szegedről:

(.DayRa

Margit)

Kipirultán áll a kis öltöző vakitó tükre előtt
és boldog őszinteséggel igazgatja szines kis
erdélyi ruháját. És kiszalad a függöny elé —
nyolcadszor a felvonás közben! —, ma játsza
őtvennyolcadszor (megállás nélkül) Indig Ottó
torockói menyasszonyát.
Szinházi emberek'
főnnek be hozzá és gratuláló mosolygással
szorongatják a kezét, mintha ma volna a
premier... 58-ik este és 58-ik' siker. És a
taps egyre tovább hivja a lámpák elé. Aztán
boldogan és kacagva visszajön és igy beszél
— kicsit elakadva — a tükör előtt:
— Gyerekek, most is ugy drukkolok minden
este, mintha most lenne a premier... Minden este uj élmény és minden este uj kép
a hullámzó, zsúfolt nézőtér... Mintha most
volna a premier...
Aztán meghámoz egy narancsot és mig a
nézőtér a siker izgalmában hullámzik", Daylta
Margit Szegedre emlékezik':
— őszintén mondhatom: csak mosl kezdem megszokni Pestet... Mindenki tudja,
hogy nem akartam feljönni ide, — szinte
féltem az u j várostól és az uj környezettől, az
uj hangtól, az idegen emberektől, amikor ugy
éreztem, hogy Szeged egészen a szivemen van...
De most már hiszek és most már szeretek' itt
i s . . . Nálatok, Szegeden csak egy évig voltam,
de ugy érzem — ahogv visszanézek —, mintha
őt évig, tíz évig lettem volna... Gyönyörű
idő volt, a legszebb szinház, a legszebb szerepek és a legszebb sikerek... És aztán odajöttek értem, onnan kerültem ide... Csupa
könnyesen szép emlék... Szeged után Budapest.. .
— Ss itt nagyon-nagyon szeretek dolgozni a
Belvárosi Színháznál, — ha választanom kei-

I Borokat, Likőröket
leqfobhat

I Panner

leqolcsóbban
Mihálynál, Széchenyi tér

PANNÓNIA SZÁLLÓ
BUDAPEST, VIIL, RAKOCZI-UT 5.
Elsőrangú szálló. Az előkelő családok régi, jóhirnevü találkozóhelye a főváros központjában.
A legmodernebb felszerelés és minden kényelem. Fürdők. Hideg és meleg folyóvíz minden
szobában.
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nmléKescik.

lene, csak ezt a szitpadot választanám... És
itt is szegedi en | kek kisérnek... Tarnay
Ernő a rendezőm Á. akinek annyit köszönhetek... Még csak egy vágyam volna: filmen szeretnék egyszer játszani, mert ugy ér-

zem szívvel tudnék belesuttogni a mikrofonba... Ezt szeretném még elérni és néhanéha lemenni hozzátok, boldogan játszani a
szegedi emlékek között és megnézni a szegedi
színpadot, a régi barátokat...
Az ügyelő csenget, a torockói menyasszony
visszasiet a rivalda elé.

(Gere

Cola)

Beggeltől délutánig próbál az Operaház
színpadán és este egyre ujabb szerepeket énekel, egyre ujabb sikerrel. Az operai nagy munkában nincs is idő beszélgetésre, csak otthon
ebédszünet közben. És otthon uj réztábla a
fehér ajtón: itt lakik Laurisin Lajos, a kitűnő
fiatal tenorista és háromhetes boldog felesége,
Gere Lola.
Csupa derű és ragyogás ez az otthon és
Gere Lola boldog mosolygással őrül ui életének.
— Mit tudnék' mondani — kacagja napfényes örömmel —, boldog vagyok", nagyon
boldog vagyokl örülök, hogv együtt lehetek
a legdrágább urammal és örülök, hogy szeretnek az Operában. Boldogság igy az 'életi —
csak ezt tudom mondani... De azért most
már meg szeretném nézni a régi emberelmet,
egész Szegedet örömmel tervezzük, hogy ha
az Opera lemegy Szegedre, mi is megyünk"
és együtt énekelhetek az én legdrágább urammal a régi színpadon...
— Nálunk' az Operában komoly Munka
folyik, szinte hajsza, de nagvon Jő ez nekünk:
egymásután jönnek" a szebbnél-szebb szerepek, az uj feladatok.
Laurisin Lajos most fellapoz egy könyvet
abból mondják együtt:
— Tavaly tizennvolc szerepet énekeltem az
Operaház színpadán!Carmen. Mi'mon. Figaró,
Farsangi lakodalom. Walkur. Parasztbecsület Cigánybáró, Hoffmann meséi. Trubadur,
Mosoly országa, Denevér és legutóbb Iluska
a János vitézben!... Csupa riagvszerü feladat. csupa tapsos munka... És legközelebb
Delila és Amnerís következik"... Üdvözlőm
egész Szegedet: boldog életemben szép napok
lesznek, ha majd lemegyünk Szesedre és elénekelhetem ott is Mi-t a Mosoly országából é s Iluskát a János vitézből...

(Jávor

Pál)

A' Vígszínház előkelő társalgójában nagy
mozdulatokkal, bátor hanggal beszél Jávor
Pál és mig szerte a pamlagokon vakító csillagok' pihennek: Csortos és Bajnay, Törzs
és Titkos Ilona. Makay Margit és Jób Dániel,
— a legfiatalabb ví"szinházi csillag arról a
szegedi szilveszteri éjszakáról emlékezik, amikor a könnyes dalolásban meshem pergett a
szegedi hóban fiatalon és mámorosan.
— Nem szürke sablon az — suttogja aztán
őszinte emlékezéssel —, ha azt mondom: életem legszebb éve volt a szegedi élet; hiszen
a sok kínlódás, kétség és elmerülés után,
Kaposvár és Fehérvár után kerültem Szegedre, amely nekem akkor életet, színházat, megváltást: mindent jelentett. Élmény volt számomra a szegedi élet, akkor ismertem meg
az igazi színpadot és akkotr kezdtem el a
színész igazi inaséveit! Gyönyörű munka volt
ott a színháznál, csak könnyesen tudok viszszaemlékezni és köszönettel, hiszen a szegedi
munka után nyilt meg számomra a legédesebb
város: Budapest
- Aztán idekerültem a vigszinházj világba,

ami külön életet jelent minden szinész számára. És a sok* szép feladat után — amelyek"
közül a Grad Hotelt és a Kültelki muzsikát
nagyon szeretném megmutatni Szegednek —
a filmig is eljutottam. A Hyppolit után most
valószínűleg Lőreutheyt fogom eljátszani a
Tatárjárásban és az sem lehetetlen, hogy a
Nótás kapitány-ban is leforgatnak filmre. A
Vigszinházban is sok munkát várok" és csak
annyit mondhatok: borzasztóan szeretnék" lemenni Szegedre, mert most már talán belőlem
is lesz valaki,.'.
- -

(Páger

Antal)

Bégen volt olyan tapsos, virágos színésze
a szegedi színpadnak, mint Pácfer Antal, akit
nem akartak elengedni a szegedi deszkákról.
Két éve — a legnehezebb szinházi időkben —
dolgozik Pesten és most már fénylő neve
van a pesti csillagok között. Parasztfigurával
Indult volt már karakterszínész, komikus,
legutóbb bonviván és — ahogy a hírek' jelentik — utja a Nemzeti Szinház felé Ivei.
— Két nagy sikerem volt az idén — beszéli
—, a Zöld bárányban és a Becsületes megtalálóban, de most nem megy olyan könnyen
és gyorsan a beérkezés, merf a színházik
nehezen küzdenek a szomorú Időkkel és így
most nem kapkodnak az uj emberek után.
Mégis több színház is üzent utánam, írók
beszélgetnek velem, akik' szeretnék, ha játszanék u? darabjukban. Nem lehetetlen, hogy
a közeljövőben megint visszatérek az operetthez, mert szinházi körökben jőT ismerik
multamat. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül. szép jövőt várhatok és sok ígéretet íelent
a filmgyártás is. ahonuan több meghívást ís
kaptam.
_
— Uj színekkel próbáltam klegésziteuT színészi palettámat, legutóbb különösen az
tűnt fel szinházi körökben, hogy a l uj
bonviván! szerepkörben az eddigi megunt
»szépfiú «-sablon helyett egy u j típust Igyekeztem teremteni becsületes színészi munkával". Ez a kíséríet azt hiszem* nem volt meddő
és egészen u j stíTust Jelentett. Nem válogatok
színészi munkában, mindent megcsinálok amit
rámbiznak'. És talán nemsokára , a Vígszínház
felé is eljutok...
— Különös elérzékenyüléssel gondolok mindig Szegedre, ahol felejthetetlen négy évet
dolgoztam. 'A vidéki színészet legszebb ideje
volt ez, soha sem fogom elfelejteni. Most
talán a közeljövőben alkalmam lesz Szegeden
is eljátszani a »Becsületes megtaláTőot. amely
életem egyik" legszebb szerepe. Színes figura,
mulattató, szellemes, harsogó és kacagtató,
amilyent talán csak' Molnár Ferenc tudott
irni. Franciául Maurice Chevalier játsza el
ezt a szerepet Párisban... Boldog volnék,
ha ezt a figurát megmutathatnám Szegeden
is, mert hiszen, amióta onnan eljöttem — ugy
érzem — produkáltam valamit. Szép volt az
ottani munka is, de itt mégis egészen más
színészkedni: — az örökös kapkodás, hajrá,
gyors munka helyett, itt alkalom és idő van
átgondolt eszközökkel részleteiben is megfesteni a játékot. Ezt szeretném megmutatni
azon a színpadon, ahol a legfelejthetetlenebb
I estéket töltöttem a legjobb közönség előtt...

Csűnyi
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Készít elsőrendű
másolási,

Feketesas

« helypénzt a vasúti jeggyel egyidejűleg
váltsa meg.

Mlfyály

szobafestést,

és bútor fényezést.

ucca 22. szám.

zók kétszer nem mennek ld rajta Várostanyára!
Csupa véletlen, hogy a megfelelő hivatal nem
indított eddig még eljárást, hogy a klinikák még
nem szólaltak fel, hogy miféle jogcimen rontja
a kisvasút mozdonya a Tiszapart. a Rudolf-tér és
környékeinek a levegőjét?
A kisvasuton terményeivel bejövő tanyai természetesen elsőrendű könnyen megfogható objektum a kiszállásakor a helypénzszedés szempontjából. A ma mindent uraló racionalizálás azt követeli, ha már a tanyáról bejövő utas a jegyváltásnál összeköttetésbe kerül a város hivatalnokával,

é s Molnár

kivitelben

cimfestést

A kisvasúi
Rossz helyen fekszik a kisvasút: • nyilt uccán
pöfékel. A lármája nem is zavar annyira, minthogy inkább a fÓlnál is Ingerlékenyebb érzékszerven: az orron át jelentkezik az arrajárónál. El kell
hát tűrnie, hogy hívatlanok is rábukkanjanak.
Ha már ojy sok szóba, irásba került, mig elkészült, a laikus szerint valóban jobban sikerülhetett volna. Ugy látszik, még sem gondolták át
tökéletesen minden részletét, mert különben nem
maradhatna el annyira a tényleg befolyó haszna
a tervezett papírjain kimutatott jövedelemtől. Minduntalan újból kell fejelni- Tódozottból pedig sose
lesz elég. Fódozni meg mégis csak kell, nehogy
a repedéseken a haszon mellett a beleölt tőke
elcsorogjon. Pénzbe kerülnek a pótlások, de kikerülhetetlenek. Igy fedezetet talált a tizezer uj talpfának ez évi beszerzése is; mert az 1927. óta üzemben lévő vasúthálózatba 1931-ben már uj slippereket kellett lefektetni! Mikor a forgalom felborulása fenyeget egy vállalatot, természetes, hogy
nem fontos a felelősség kérdése, hogy négy év
Után cserélik a lalpfákat, holott a Máv. körülbelül 20 éves élettartammal kalkulál. Minden válalatot érhet ily csapás, hát még egy, a természeténét foBva lomhább szövetű közisaisatási vállalatot I
A kjsvasutra rakandó foltok azonban nem mind
kerülnének ennvi pénzbe, sőt busásan meghoznák
a rájuk költött fáradságot.
Nem kerül pénzbe annak az engedélynek «
megszerzése, hogy a gazdák végre már nagy jószágot is szállíthassanak rajta. Négy évi fennállása óta és negyven évi előkészület után a szegedi gazdasági vasút csak kétlábú állatot, a félreértés
kedvéért:

Mlfyály

•»

Telefon 19—42.

sított kiadás után az elszállítása sem oly kockázatos már a (anyaira nézve, mint azelőtt. És talán ezáltal sem fog annyira idegenkedni, hogy •
terményeit a kisvasuttal hozza be? Az ilyet természetesen meg kell kísérelni. A gyakorlat, lehet, hogy még több előnyét is bebizonyítja. A
vasút, kevesebb lévén az ilyenben feladott áruval a dolga, fuvardíjkedvezményt is adhat az
ily rekeszben szállított árura. Egyszóval ezzel is
el lehetne a forgalom növelését érni.
Egy hozzáértő ismerősömnek tetszettek az előadottak. Még megtoldotta őket azzal, hogy a város két közlekedési vállalatának ne csupán a javítóműhely egyesiltessék. A belvárosi végállomásuk is legyen közös.
induljon az autóbusz ls a Rudolf-térről.
Az állomási személyzet munkája igy jobban kihasználható lenne, ami költségmegtakarítást jelentene.
Alkalmazza a város a két közlekedési vállalatával szemben Baross Gábor felismerését, hogy,
a közlekedési vállalatok közös vcuiest kivannak
Sok felesleges költséget takarítana meg a város,
ha felhagyna ezzel a természetes kívánalommal
szemben követett eljárásával és

Esetleg lehetne neki csökkentett helypénzt fizetnie? Ezzel csak jobban rávezetnék a tanyai lakost, hogy a vasutat többszőr vegye igénybe. Mert
azzal a jelenlég divó szokással, hogy a tanyaiakat a Rudolf-téren a helypénzszedők — különben
igen tiszteletre méltó — kara fogadja, csak az
ellenkezőt érik el.
egyesítené a közlekedési Üzemeit.
Sokszor hangoztatták már, hogy mily drága 8
Példátlan a szegedi rendszer, hogy két, i ö i ő s tukisvasút tarifája. Az autóbusz a nyáron bemulajdonban ugyanabban a városban lévő közletatta, hogy az alacsony fuvardíjak az utasok szákedési vállalat egymástól teljesen elkülönítve műmát, a forgalmat növeli.
ködjék. Hogy másról ne essék sző, a kormány sem
Nehéz a tanyainak a sorja az árujával! Sokféle
járulna hozzá, hogy épp most, az ország legterméket hoz be, mi természetesen nincs becsonagyobb nyomora idején váltsa magához a Máv.
magolva. Könnyen eltűnik belőle, a kiadás után;
az ország magánvasutait, ha nem látná be a mai
ha száz szeme lenne, sem ügyelhet a gazda eléggé
viszonyok mellett ez elv meavalósulásának a pará, oly nagy gyakran az érkezéskor a Rudolf-téren
rancsoló szükségességét
a tolongás. Körülményes igy a szállítás innen a töbHa a közigazgatás vállalta az adófizető magánbi piacra. A vasútnak is sok a bajlódása az ilyen
vállalkozás munkakörét és feladatát, akkor többáruval a feladásnál és az érkezésnél. Szerkesszen
crak szárnya.'! 'zállll
szőrösen ügyeljen, nehogy a kezei kőzött a lüka vasút kosárfonatból vagy hasonlóból szabványos
tető gazdasági életet követő üzeme a közigargatás
méretű rekeszeket ugy körülbelül 60 kg befogadáA tulajdonosát képviselő városi közigazgatás máig
labirintusában irányt tévesszen és megcsontosodsára. Használat után a rekesz hat lapja összesem talált megoldást, hogy a rangidősb kollégája,
jék. Ne gátolja az üzemeinek fejlődési lehetősécsukható. A tanyai ember megveszi, bérli, vagy
az állami közigazgatás előírta rendelkezések begeit, mert épp ebben leli minden üzleti vállalkoaz előirt mérte're maga csinál ilyent, hogy már
tartása mellett a ml kisvasutunk ls megkapja végzás a fennmaradásának a biztositékát Bár lenne
odahaza a piacra szánt termékeit annyi rekeszre az engedélyt, hogy négylábú jószágot ő is épp
a vérbeli magánvállalkozónak ez a tudatalatti felbe csomagolja bele, mint amennyire épp szükugy szállíthasson, mint az ország megannyi vasismerése mindegyik városi vállalat irányító elve!
sége van. A vasúti feladásnál az ilyen szabványos
útja I A város kasszájából valóban hiányzik rz
Megkövesedett pragmatikáju közüzem még sose
rekesz kezejése gyorsan megy, tán még mázsálni
a nagy tétel, mely ennek a kérdésnek megoldatmutatta
ki azt a hasznot, amit üzemével magánsem
kell,
rajta
a
feladó
neve
és
száma.
A
beralansága folytán mint fuvárdij nem folyhat be. Pekéz elérne. Még kevésbé lehet a közüzemek hiádig — a megfelelő iratok ismerete nélkül is — kás gyors és azáltal, hogy a vagon belvilágának
nyait éveken át pótadőval pótolni.
méreteihez alkalmazkodik, a vasúti kocsi rakfeállitható, hogy a tervezésekor biztosan számoltak
Dr. Lffw Lipót.
az
élőállatok
szállításából
előáló
fuvarjó- lületét velük teljesen ki lehet használni. A gyorvedelemmel.
Ugyan milyen nagy
apparátus» T H H 1 l l " t i M r T i m n r » n n M H i i i i i i i T T m » » n n i n » i i T T T Tn n ™
sal és szigorral hajtanák be, ha történetesen ez
3kWe eZ
,
az ősszeg egy, a tönk szélén álló adóalany hátraléka lennel Magánvállalkozó már rég megszerezte volna magának a szükséges engedélyt az illetékes minisztériumból. A kisvasút természetesen
nem mondhat le az állatszállításról. Ha létezik
Minden
gyártmányú
KéMtUlélceK
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valamilyen papiroson erre vonatkozólag akadály,
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A mai berendezése mellett kőztudomásu, hogy
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A deficitet csökkentené még, ha gyorsan futó,
pótkocsis
sinautá-járalok
is lennének, mint más alföldi kisvasúinak. Még
a kiszolgált autóbuszokból is telne ilyenre. A mostani kofavonatok menetideje rendkívül hosszú, a
járatok tul ritkák. Városi ember sem használja
szívesen. A jelenlegi nyersőlajmutormozdony oly
álható bűzt áraszt, hogy valóban csak az ül rá,
kit a rossz sorsa rákényszerít Kiránduló passzió-

J e l i z o v u n k :
legiobbat szolidan kalkulált. szlnoruan szabott
árak mailéit.
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sem bonyolódik le rajta abban a nagy mértékben, mint az a jelenlegi tanyai gyümölcstermelés
mellett elvárható. A gyümölcstermelő épp ugy
kerüli, mint a gyümőlcskereskedő. Ismeretes a : a
kár, amit a gyümölcs a kisvasúiról a nagy vasúti
kocsiba való átrakásnál elszenved. Az átrakás költsége feleslegesen drágítja a gyümölcs fuvarját. NaCsak szaküzletben vásároljon!
gyon árt a gyümölcsnek, hogy a perzselő nap
408
alatt történő átrakásnál akaratlanul is felrázzák
Varrógépet
a gyümölcskosarat. Prima áru ily szállításból nem
kerékpárt
kerül kl. A miénknél 'később épült más alföldi
gyermekkocsit
vasútnak van már kellő számú süly esz tett forgómiiszérésznél
zsámolya, amelyeken a rendes nyomtávú vasúti
és
kocsikat, melyekbe a feladásnál a külföldre szánt
a'ka'részeket
GSEKOMCS u. 5.
vegyen
gyümölcsöt közvetlenül rakják be, a kisvasút aka-v Napy lovltó m ű h e l y é b e n lelelflsség
dály nélkül szállíthat. Ilyen zsámofyok beszerzémellett -vAllolfa m i n d e z e k lavliatAl.
sétől, ha annak idején elmulasztották, nem szabad visszariadni. A városnak minden eszkert meg
Értesítjük nagyérdemű vevőlnke', hogy
kell ragadni, hogy a vasutját igénybe vegyék, hogy
a (IcfK'Mjén csökkentsen.

^i'^mufi

a Tisza Lajos lcörulon
)6 minőség, o l c s ó szabott árak,
nagy választék cégem I8er5sségel.

^ A j á n d é k t á r g y a k .

Hímzések, előrajzolások
legszebbfelvitelben,M i t l l a a
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Széchenyi lér S.

Telefon : 13-83.
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Kérjük kirakatainkat
figyelemmel kísérni.

Nagy maradékvásár mélyen leszállított áron

Divatáruház a Kék Csillaghoz

Mennyből

az angyal
lejött

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Gy«rek«k mennek a szürke szegedi uccán. Apró
lábuk fürgén kopog, arcukat pirosra csókolja a
hideg. Tágrapattant szemmel nézik a cifra kirakatokat
Milyen szépek is ezek a karácsonyi kirakatok
Csupa arany, csupa szín, csupa csillogás valamenynyi. Mintha felnyílt ablakocskák lennének. Tündérország felnyílt ablakai. Különösen esténkint,
amikor felvillannak a vakító lámpák a vastag, fényes tükörüvegek mögött és szórják a ragyogó, meleg fényt a sok csudálatos drágaságra.
fis a kis gyereklábak halkan topognak a fényes
kirakatok előtt. A szemek ragyoknak. Egész tündérország ragyog bennük. Néha egy-egy rózsaszínű
gverekorr lapul a hideg üvegre, a forró leheletek
párafályolt borítanak ilyenkor a ragyogás elé. A
fátyol mögött pedig megelevenednek a játékok, beszélgetni kezdenek a selyemruhás babák, tisztelegnek az ólomkatonák és szépen masiroznak a csapóhidas várak udvarán. A trombitás harsányan fújja
az indulót. A hintalovak fölnyerit e nek örömükben.
Kigyullad minden gyertya és a csillagszórók tékozolva sziporkáznak, prüszkölve megindul a körvasút, meglendül a repülőgép propellerje és a Gráf
Zeppe'in ezüsthajója lassan fölemelkedik az életre
Velt tündérvilág fölé.
Aztán milyen sok néznivaló van a ruhásboltok
karácsonyi kirakatában is. Aranygombos ruhácskák, prémes télikabátok, kötött szvetterck, ragyogóra fényesített cipőcskék. Olyan mind, mintha
mágnes lenne benne. Ugy odahuzza magához a
tekinteteket
Vagy a cukrosboltok kirakata. A csokoládé-csudák, az aranypapírba csomagolt édességek, a datolya, a füge, a banán.
Van nézni- és vágynivaló a többi helyen is. Mosolygós sonkák, kívánatos kolbászok, büszke és
vaskos szalámirudak, furcsa-rajzu fölvágottak.
Kissé távolabb a Belváros szivétől még a pékÜzletek kirakatának is van közönsége. Itt a gyerekszemek a rózsás cipókat, a kecses kifliket,
a foszlósbélü ünnepi kalácsot és a komoly, barátságos kenyeret simogatják selymes, vágyakozó tekintetekkel
Szép ünnep, nagyon szép ünnep ez a karácsony.
Tele van vággyal, kívánsággal, éhséggel és tele
van csillagszóró Ígéretekkel. A betlehemi csillag
sze'iden mosolyog le a sötét földre, belelopja sugarait a gyerekszivekbe, megszínesíti a gyerekálmokat, néha leereszkedik egész alacsonyra, hogy a
puha, párnás gyerekkacsók könnyen elérhetik, néha
azonban belevész a végtelen messzeségekbe, ahonnan egyetlen sugara sem juthat le a földre,
•
Pista m á r nagy legény. Tudja, hogy a j ó Isten
érte, csakis érte teremtette a világot. Minden körülötte forog, mindenki azért van, hogy neki szerezzen örömöket, hogy az ő gondolatait lessé. Mindenki az ő rabszolgája. Egyetlen gyerek. Tavaly
beteg volt, a torka fájt, sokáig nem engedték ki

Zoltán édesapja állami tisztviselő a nyolcadik
fizetési osztályban.
•

hozzátok...

az ágyból. Nagy forróságokat érzett és akkor is
álmodolt, amikor ébren volt. Fantasztikus szörnyetegek, hétfejű sárkányok, Vasorrú Bábák népesítették be a világát. De a rémségek lassankint eltünedeztek. A kis beteg talpraállt, eleinte még gyöngécske volt, de azután csak visszahódította uralko.
dói koronáját. Szinte belefáradt a sok tüstént
teljesített kívánságba. Derűs szobácskája különb
most, mint a leggazdagabb karácsonyi kirakat.
— Nem tudom, mit hozzon neki a Jézuska —
mondta kétségbeesetten az édesapja, — hiszen
már van mindene. Tele van a szobája játékkal.
Félek, nagyon félek, hogy nem tudunk neki őrömet szerezni karácsonyra. Még majd öröm nélkül
marad szegényke akkor, amikor minden más gyerek örül ezen a világon. Hiába kérdezem, faggatom, hogy mit szeretne, mit kér, nem tud rá válaszolni, vagy pedig te'jesithetetlen kívánságokkal
áll elő. Egyszer a fogadalmi templom keresztjét
kérte, mind a kettőt az aranygömbökkel együtt,
egyszer pedig a városháza homlokzatán lévő kősast Játékra, ruhára, édességre nem is gondol...
•

Gabi öntudatos fiatalember. Erős akaratú, kitartó, határozott. A kérdések nem hozzák zavarba.
Azonnal megfelel rájuk. Látszik rajta, hogy tisztában van a helyzettel, hogy sokat gondolkozott
a dolgon és magában már régen elintézett mindent. Apja, a jól kereső orvos, tervszerűen neveli
ilyen határozott legénnyé a f i á t
— Én futballt kértem a Jézuskától karácsonyra,
meg gőzgépet, meg korcsolyát, meg ródlit. Aztán
még kértem bőrkabátot is, meg májkárolyt
— És mit gondolsz, Gábor, ezt mind megkapod
a Jézuskától.
A gyerek szeme csudálkozik. Látszik rajta, hogy
értelmetlennek tartja a kérdést. Csak a nagyok kérdezhetnek ilyen butákat. Jézuska nem azért kérdeztette meg az édesanyjával, hogy azután ne
teljesítse a kivánságát. Mind, valamennyit Eddig
is teljesitette. Tavaly is elhozta mindazt, amit kért:
a hintalovat, az ólomkatonákat, a vadászkürtöt
meg a víUamosvasutat a piros lámpás szemafórral együtt.
— Én jó voltam — mondja azután és kevéske
sértődés érzik a hangján — aztán meg imádkozik
is minden este.
Gábor nem fog csalatkozni az idén sem a Jézuskában
•

Zolika levelet irt Jézuskának. Saját kezébe. Utolsó posta a Menyország. Ezeket irta:
Édes jézuska anyukám monta hogy irjakk
neked eszt a levélt Karáesonra mii hozál Nekem legyél Süvess szép ujj Ruhát mert a
Régi mÁr nafyon rosz és a műidkor a natrák
is Kiszakatt a templom-Téren aPukámnak nins
Pénce aztán még agyál uj cipőd iss kézit Csókulom zoltán de még hochacc jédékoTt is.

December
az idén is

Jánoska beteg. Sápadt, vézna arcán két piros
rózsa nyilt ki. Szeme megtörten fénylik, mellét
néha kegyetlen köhögés rázza. Az ágyán néhány
orvosságos üveg. Az egyik kék, a másik piros, a
harmadik sárga. Ezekkel játszik. A világosság felé
fordítja őket és átnéz rajtuk. El-elkapja szeme
elől a színes üveget, de aztán visszaszorítja ismét
az arcához. Az üvegen keresztül szebb, sokkal
szebb a világ, mint amúgy, meztelenül, üvegtelenül, színtelenül. Az ég, az a kis darab is, ami
átlátszik belőle a függönytelen ablakon, lila. Az
ablak széle szivárványos. Szivárvány simul anya
arcára is. A szobából más nem is látszik. A
többi, a szőnyegtelen padló, a szürke falak, az
otromba, kopott szekrény, a roggyant asztal sötétségbe vész. Csak az látszik, ami szép: az ég, a
fényes ablak, meg anya szivárványos arca.
— Éngőmet möggyógyit a Jézuska karácsonyra
mondja.

—

•
Három kisgyerek játszik a külváros egyik hideg
uccáján. Gyurka, Miska és Mancika. Nagyon kicsikék és szörnyen rongyosak. Lábuk vége valóságos
rongylapda. De azért jókedvűek. Kergetőznek. Arcuk szép piros. Nem lehet tudni, hogy melyik
közülük a fiu, melyik a lány. Egyforma nagyok,
illetve egyforma kicsik és a rongy a megtévesztésig uniformizálta őket.
Az övék az egész ucca és minden, ami csak
az uccán van. A fél patkó, az árokpartjára dobott
ostornyél-töredék, egy hajdan piros, de most bizonytalan szinü rongydarab, szoknya, vagy zászló
lehetett valamikor, a horpadt cipőkrémes doboz,
néhány kődarab. Szóval minden. A keskeny, téglákkal kirakott gyalogjáró, a keményre fagyott, gtdres-gödrős kocsiút, a satnya, lombtalan fák, a
szürke égboltozat, az éles szél és a fal mellé
rakott bazaltkocka.
Sokkal jobb idekinn, az uccán, mint benn, a
dermedtre fagyott, sötét és sivár szobában. Alig
várják, hogy kiszabaduljanak belőle a népkonyhai
lakomák után. Kijönnek a szabad levegőre, mert itt
kinn hamarabb fölmelegszenek. Itt kinn nem látják köhőgős anyjukat és apjukat sem, aki már
a szitkozódást is megunta és félig lehunyt szemekkel némán kuporog naphosszal a sarokban.
Vadak, bizalmatlanok a gyerekek. Nehéz megkörnyékezni őket. A cukrot gyanakodva fogadják csak el, mintha nem ismernék. De aztán lassankint megbarátkoznak.
— Hát mondjátok, ha nem lenne munkanélküli
az apátok, hanem rengeteg sok pénze lenne, olyan
sok pénze, hogy maga se tudná, mennyi van:
mit kívánnátok karácsonyra, mit kérnétek a Jézuskától t
A három gyerek értelmetlenül bámult. Maszatos arcocskájuk csudálkozva fordult a kérdés után.
— Mi az a karácsony? — kérdezte az egyik
Gyurka,
— Ki az a Jézuska? — kérdezte a másik Mancika.
— Én vagyok a fogói — kiáltotta Miska és gyors
lábakkal nekiiramodott az uccán ak.

Magyar

László.

31-ig

meglepően leszállítottuk összes cikkeink árait.

Arakat nem sorolunk fel, mert abból nem lehet az áruk minőségét megismerni.

Csak elsőrendű,
szavatolt minőségű árut adunk el.

Női és tért! fehárnemttek, harisnyák, bfir- ás kötött keztyük, férfi kalapok
ás sapkák, ágy- ás asztalnemüek, nyakkendők, selyem ás gyapjú sálkendők

**>

.

Hibás, selejtes árut nem tartunk!

poiiák Testvérek

A NAPTÁRREFORM

... és egyéb kívánságo

Irta Goiteln Ármin
Ismerete* dolog, hogy a Népszövetség egyik kizárólag e célra alakított bizottsága m á r évek óta
foglalkozik a Gergely-naptár megreformálásának
kérdésével és kezdeményezésére m á r számos anké•ot és kongresszust tartottak.
A Cergely-naptárnak azon tökéletlensége ugyanis,
hogy » 28, 29, 30 és 31 napos hónapok, valamint
a 90, Öl és 92 napból álló évnegyedek nem egyenlő
hosszúak, továbbá, hogy az egyes hónapok nemcsak egész, hanem tórt heteket is tartalmaznak
és hogy az egyes dátumok minden évben a hétnek más és más napjára esnek, ugy a közéletben,
mint főleg a közgazdaságban — a kamatszámításnál, a bérfizetéseknél, stb. — , úgyszintén a statiszti kai megállapításoknál is, ha nem is nagy
zavaroknak, de mindenesetre kellemetlenségeknek
és bizonytalanságoknak a kútforrása.

1933 január

hó 1-én kellene

megkezdeni.

Ezen időpont azért a legmegfelelőbb, mert e
nap vasárnapra esik és igy megoldható, hogy
minden következő újév napja, sőt minden hónap
elseje is ugyancsak vasárnapra essék. Másrészt,
minthogy az u j időszámítással hatéves ciklusokra lesz szükségünk, 1932. pedig maradék nélkül
osztható 6-taI, 1933-ban kezdetét veheti egy n j
A kérdés illetékes körökben az egész világon
hatéves ciklus.
nagy érdeklődést keltett és számos terv merült
Minden normális esztendő 364 napból fog állani,
fei annak célszerű megoldására. A bizottság azonmelyet 13 egyenlő hónapra osztunk fel. Egy-egy
ban hosszas tanulmányozás és kiválasztás után
hónap 4 hétből, vagyis 28 napból áll.
csak kettőt talált ezek közül alkalmasnak az ajánIgy természetesen a hivatalos normális esztendő
lásra és alapos megvitatásra. Az egyik tervezet
megtartaná az év 12 hónapos beosztását, de 4 rövidebb lesz a tényleges, csillagászati évnél, még
pedig 1 nap, 5 óra 48 perc és 46 másodperccel.
egyenlő — 91 napos — évnegyeddel, olyképen,
Hogy ezt a csillagászati évet időnkint elérjük, minhogy azokban az első 2 hónap 30, a harmadik 31
den 8-ik ével sző! őévnek teszünk meg, még pedig
napos lenne, a másik 13 hónapos beosztást ajánl,
olykép, h o g y nem egy szökőnapot, hanem egy
melyek mindegyike 28 napból, vagyis kerek 4
hétből állana. Csakhogy ugy a 4 x 9 1 , mint a
szőkóhelet toldunk be,
1 3 x 28 összesen csak 364 napot tesz ki, miért is
mindkét tervezet a 365 napot — szökőévben pedig
nézetem szerint legcélszerűbben a hetedik
hónap
még a 366-ot is — semleges, vagyis névtelen napvégére.
nak — jour blanc — akarja megtenni, egyszeEzen megoldásnak legfőbb előnye, hogy nem
rűen, mint »Ujévnap« és .Szókőnapt. H a például
keü a hét napjainak megszakításával egy névaz év utolsó napja szombatra esik, a következő
telen, semleges napot beszúrni és igy elesik a
nap nem lenne vasárnap, hanem ujévnap és csak
vallásfelekezetek azon aggodalma, hogy a hét napazután jönne: vasárnap, hétfő, stb. Ezáltal azonjainak folytonossága és ezzel együtt a nyugalomban a hétnek, illetve a hét napjainak évezredek
nap évről-évre eltolódást szenved.
által szentesitett megszakítást szenvedne, mi valEgy szökőév tehát 371 napból fog állani, ugyanlási szempontból esnék kifogás alá, minthogy a
csak 13 hónappal, melyek közül 12 h ó 28 napos,
hefedik napnak megállapított szombati, vagy vasáregy pedig — a hetedik — 35 napos, azaz 5 hetes.
napi ünnepnap évről-évre egy-egy nappal — szöEzt a hetet esetleg ünnepi hétté is lehetne avatni,
kőévben pláne kettővel — eltolódnék.
még pedig olyan ünneppé, melyet valamiképen
Az említett tervezeteket és az egész kérdés anyagát a Genfben ülésező naptárbizottság megküldötte
tanulmányozás és véleményezés végett az összes
államok kormányainak és tudományos intézeteinek
és erre nemcsak Európa és Amerika, hanem Afrika,
Ausztrálja és Ázsia nagy része is küldöttek írásbeli válaszokat. Azonkívül külön az egyetemek,
csillagászati és más tudományos intézetek, az öszszes felekezetek képviselői, úgyszintén a vasúti és
hajózási társaságok is.
Az érkezett válaszok legnagyobb része elismerte
a reform fontosságát és szükségességét és ezek legtöbbje a J3 hónapos beosztás mellett nyilatkozott.
A vallási felekezetek képviselői azonban fentemütett okoknál fogva, a megoldás ilyen formáját a
leghatározottabban ellenezték.

KlAUlÁl

TÍR8.

E L Y E M I S

GYAPJÚ
MELLÉNYEK

Hálózati hangszórás rádiók
már 7 pengős havi részletre ( l á n y i n á l , Feketesas.
ucca 22. Modern csillárok és villamos háztartási
készülékek állandóan raktáron a legolcsóbb árban.

Bármilyen üzemfl
gép, motor, ontó SÍD.
Javításokat
felelősség

mellett

vége*

Jutányosán

Frisc&mannGábor
gépjavító

telepén,
TELEFON: A u i

Kálváriánál.
23-73.

494

nincs?

Közben azon szempontból kiindulva >adjátok
meg a vaflásnak, ami a vallásé és a tudománynak,
ami a tudományé', magam is készítettem egy
tervezetet, amely elveti a semleges napok betoldását és nézetem szerint magában foglalja mégis
a- megkívánt előnyöket. E tervet elküldöttem a
kongresszusnak. A tervezet szerint a kérdés a
következőképen volna megoldható:
Az u j naptárt, vagyis az u j évbeosztást

a világbéke eszméjének lehetne szentelni.
Az igy beállított szökőévvel azonban még nincs
teljesen kiegyenlítve a csillagászati esztendő. Ehhez
még szükséges, hogy minden 15 hatosciklusban,
vagyis minden 90-ik évben még egy szökőhét legyen beillesztve. Ez lehet ugyancsak a hetedik, de
esetleg egy másik hónaphoz is csatolva.
E második beillesztett héttel azonban a csillagászati évet 17.460 másodperccel túlléptük. Ezt a
különbőzetet kétfélekép lehetne eüminálni. 1. ugy,
hogy 35 x 90, vagyis 3150 év múlva a második
szőkőhetet elhagyjuk, vagy még inkább 2. ugy,
hogy minden 5 x 9 0 , vagyis minden 450-dik évben
14 nap helyett csak 13 napot illesztünk be.
Könnyebb megjegyezhetés céljából és a kerek
szám kedvéért ezt a rövidítést első alkalommal
2400-ban, azután 2850-ben, 3300-ban és igy tovább
eszközölhetjük. Ennek természetes következménye
azonban, hogy minden 450-dik évben a hónapok
elseje egy-egy nappal előbb kezdődik. Vasárnap
helyett 450 év múlva szombat, ujabb 450 év múlva
péntek, aztán csütörtök — és igy tovább — lesz
a hónapok elseje.
Az u j naptárban

az évszakok beosztása is változást

szenved.

Minden naptári évszak. 91 napból áll, kivéve a
szökőéveket, mikor is a nyár 98 nap, de minden
90-ik évben 105, minden 450-ik évben 104 nap.
Az évszakok hivatalos kezdetét körülbelül 2 heti
eltolódással a következőkép lehetne megállapítani:
Tél
T&vwi
Nyár
ö«»
kezdete: kezdete: keidet*: kezdete:
az uj naptárban: X I I I . 1. III. 8.
VL 15. I X . 22.
réffi naptár szerint ez megfelel dec. 3. márc. 5. jun 4. szept. 3.
és ezek mindig vasárnapra esnek.
A tavaszi és őszi éjnapegyenlőség napjai, úgyszintén a nyári és téli kulminációs napok váltotó
dátumokra esnek és pedig:

de Igen

- a legszebb karácsonuí ajándék;
számomra egy vMíamoa

SING ÉR
lenne.

VARRÓGÉP

K e d v e z ő fizetési feltételek.
5INGELR VARRÓGÉP RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szened. Kárász a. 1. Teleion SMS
A hivatalos évnegyedek is 91 napból
és pedig

állanak

I. évnegyed I . 1—IV. 7-ig,
II. évnegyed IV. 8—VII. 14-ig,
I I I . évnegyed VII. 15— X. 21-ig.
IV. évnegyed X. 22—XIII. 28-ig,
Végül még az ai hónap nevében kell megállapodni.
E tervezet alapját a következő számítás képezi:
Egy tropikus csillagászati év
pontosan 365 nap, 5 óra,
48 perc és 46 másodpercből áll, vagyis
31,556.926 mp-böl állj
az uj naptári év 364 napja ai 44°.fi00 mp.,
a különbség tehát
"107.3 mp.
6 év alatt ez kitesz összesen
643.956 mp-t,
ezért betoldunk egy szőkőhetet, ami
604 800 mp-ből áll, 1
a különbség ekkor
39.156 mp.,
ami 15 ciklusban, vagyis 90
év alatt kitesz
587.340 mp-t,
mig az újból betoldandó második szökőhét
fi04.SOQ
mp..
ekkor tehát
a csillagászati
évet elkerültük
' 7 460 mp-celj
ami 5 X 9 0 , vagyis
450 év
alatt
87.300 mp.,
ezért akkor el keli ejtenünk
egy napot, ami
86.400 m p ,
a különhség ekkor egészben
még csak
900 mp. = 15 p.

HERCEG

ESTERHÁZY

PAL

hnsArn cryArtmAnyainak' nap-v raktár*
S C H L E S I N G E R N É l
«i
n a p o n t a friss Árúk, o l c t ó Arak.

Nincstöbbéegészségtelen, nedves lakás
Nem telt se angol, se francia kölcsön, még a németet
sem kell utánozni, sőt mi több, még az adókedvezmény
is tized rendű kérdés, olyan olcsón épit nem Ideiglenesen,

a hatéves ciklus 1-só 2-ik 3-ik 4-ik 5-ik
6-ik
a sző szoros értelmében örökösen
maradandó,
egészséges,
évében a tavaszáraz lakóházat, akármilyen vizes talajon, legyen az pjnea
szi éjnapeiryenvagy szuterén, csak addig lesz vizes, egészségtelen, mig
lfiség:
ü l . 24. 25. 26. 27. 28. IV. 2.
a munka folyamatban van. olyan saját, speciális módon
a leghosszabb
szigetel minden
Irányban,
ezt a munkát
télen is lehet
nap:
V E . 4. 5.
6.
7.
8.
9.
z őszi éjnapvégezni, a lakást
nem kell kiüríteni,
kívülről el lehet
aegyenlőség:
X . 12. 13. 14. 15. 16. 10.
végezni, a nedvesség még salétrom alakjában
se tér vitszd
a leerrövidobb
soha. Minden ujház építtető és vizesház tulajdonos a
napXUI. 19. 20. 21. 22. 23. 17.
vagyonát örök időre egészséges állapotra
biztosítani
saA húsvét és egyéb változó dátummal biró róját érdeke. Nem külföldi találmány. Még a padozat alfa
mai katolikus ünnepeket ezek alapján lehet megis kiszárad rövid id6 alatt. Kérjen ajánlatot, tervet és
állapítani, mig a változatlan ünnepek előre pontoköltségvetést, a legkényesebb Igények a hasznossal pirosan leszögezhetők. Karácsony mindig a XIII. hósítva. Nagyon méltányos áron, szakszerűen készítve fonap 22. és 23. napja, vasárnap, hétfő lesz. A név- gom kielégíteni. Iroda és mükőipartelep Debreceni-u. 29.
napok talán a rendes sörrendben következhetnek.
Megkeresést kér Uárlon Ferenc, kéoesltetf kBmUvesmesler

A két Ritka fiu esete

A tanár felveti a fejét; döntött; Józsit átereszti,
. j közkedvelt, köhögés, reJánost azonban semmi szín alatt nem lehet átkedtség
és hurut ellen Igen
ereszteni.
írta: Wagner Adolf
Még mindig kinos csönd az osztályban. A fiuk
hatásos bonbonok minden
nyug. gimn. tanár; gazd. főtanácsos..
látták, hogy tanárjuk elgondolkodott; mi lesz a
gyógyszertárban és drogéA karácsonyi ünnepek melege a tanár emléKitka fiukkal? Megbrkiak, átmennek?
kezetében elraktározott és részben már hamvas
Amint a tanár végignézett az osztályon, kiolvassa
riában újra kaphatók. MJS
parázs alatt szunnyadó epizódok egyikét szította
a szemekből, hogy mialatt ő Ítélkezett, az osztály
lángra.
is elbírálta lélekben a két fiut. Vájjon hogy ÍtélA Kitka fiuk ikrek voltak; ennélfogva egy oszkezett az osztályf Mi lesz a Kitka fiukkal; megtályba jártak és pedig akkoriban a gimnázium
buknak, átmennek? Kérdezzük meg az osztályt, —
negyedik osztályába. Illedelmes, szófogadó, j ó fiuk
gondoltam.
Jánost egyedül fogják otthon szidni; könnyebben:
voltak; szerettem is őket. Csak a tanulás nem
•Fiuk, álljon föl az, .aki lelkiismerete szerint
tudjuk m i ugy elviselni, ha együtt korholnak benakart nekik menni sehogysem; főleg a német szó
ugy érzi, hogy: Kitka János megérdemli az elégnünket*
nem fogott rajtuk. E l is határozta h á t édes.
ségest !«
apjuk — egy derék szegedi iparos — , hogy nem
Az osztály ülve marad.
tMinft a két Ritkát áteresztem!« — hirdetem kl
tanittatja őket tovább; csak a negyediket végez,
i>Kilka János megbukott«, — hirdetem ki a »nén«
a megváltoztatott Ítéletet.
zék ei Isten segítségével; mert hát manapság ipaáltai is alátámasztott ítéletet.
•János! öleid meg a testvéredet; ő nagyon de.
rosnak is jobban boldogul az ember, ha van
•Hát Kitka József?. A r egész osztály
feláll.
rék fiu.*
egy kis végzettsége. Igy mondta ezt az apa, amikor
nKHka József elégségest, — folytattam.
összeborulnak. Most m á r két szempárból perdül
a vizsga előtti utolsó héten eljött hozzám érdekAz egyik Kitka fiúnak erre az Ítéletre sürün
a könny. Sirás közben József is mosolyog: Jálődni a fiuk haladása felől. Búcsúzás előtt még
peregnek le az orcáján a könnyei. Pedig ez éppen
nos is.
megkérdezte, hogy át fognak-e menni a Fiuk a
a Józsi; hisz jobbfelől állt Vagy közben helyet
A jelenet láttára az ezész osztály szemében meg.
vizsgán? Nem túlságosan biztató volt a válaszom:
cseréltek volna?
»Tőrténnek még csodák a világon !i
csillant a gyöngy.
•Hogy hívnak téged?*
Azt mondják, hogy az egyik falevél hasonlít
»Kftka József«, — feléli elcsukló hangon.
A szigorú tanár valami furcsát érzett; szeren,
a másikhoz. Dehogy hasonlít! A pomológus ugy
cséje volt, hogy éppen megszólalt a csengő és
•Hát miért sirsz? Hiszen té elégségest kaptál!*
olvas ezeken a leveleken, mint a jósnő a tenyerek•Éppen ezért; kérem, lessék engém ls meg- | kimehetett anélkül, hogy az egész osztály lássa,
ben. A Kitka fiuk jobban hasonlítottak egymásbuktatni; mert hekérh jobban fáj áz, hógy most I hogy elővette a zsebkendőjét.
m o z ; mert még évvégén sem lehetett tudni, hogy
melyik a Józsi, melyik a Jani? A tulajdon apjuk
is egyszer tévedésből Józsit ütötte pofon, holott
Jani volt a tettes. Csak az édesanyjuk tudhatta
őket valahogyan megkülönböztetni; különben nem
adott volna rájuk teljesen egyforma ruhát, sőt egyszínű nyakkendőt. De ezzel viszont az én dolgoSzeged-környéki
mat nehezítette meg; bár ez az ismertetőjel sem
lett volna csalhatatlan; hátha egynap éppen Jóska
színházi jelentés
vette volna f ö l Janika kravátliját? H a egyikneksik uccába tér, két kocsmába is bekikkant, de
másiknak leszakadt egy gomb a kibátjáról, az is
(A Dé magyaronzág munkatársitól.)
A primadonaz igazgatónak nyoma sincs. Leverten tér vissza
csak egy napig adott biztos ismertetőjelet; másna m á r hatodszor kiabál ídégesen a direktor után:
a nagyvendéglőbe. A teremben már szépszámú
napra a gondos anyai kéz m á r visszavarrta a he— Direktor! Direktor ur! M e g ő r ü l ö k ! . . .
közönség várakszik. Az első sorokban ott ül a jegyző;
lyére a gombot. Az emberi f ü l alakja is nagyon
De az igazgató, mintha csak érezné, hogy nem
a felesége, a két lánya. Velők vannak a Szegedről
eltérő. Megpróbáltam ebből a szemoontból vizs.
lesz j ő a primadonna elé kerülni, sehol sem tajött rokonlányok is, két kínyes kisasszony, akik
Cálgatni őket.
lálható. Ugy eltűnt ,mínt a kámfor, nem üldögél
tegnapelőtt valahol kijelentették, hogy ők nen*
a szemközti kis kocsmában sem, a tanítóiknál sem
•Megvan — gondoltam magamban — , a Janika
kíváncsiak a falusi csepűrágókra, ők csak kőszinmutatkozott egész nap. a szinház táián t w l i o egyfüle hegye éles csúcsban végződik!* Ránézek Jóhászban érzik j ó l magukat. Két finánc is van «
általán nem látták.
zsira; szakasztott ugyanolyan . . . Hajszinárnyaiati
nézők között. Eljött a tanító, a plébános és még
A primadonna kimerülten dől az ajtónak:
különbözetek? . . . . nem "azért voltak ők ikrek,
néhány ismeretlen, pantallós ember. Hátrább, egé— Hát nem lépek föl, azért sem lépek
föl!...
hogy az egyik szőke, a másik barna legyen! Legszen a f a l mellett parasztleeénvek rőhöanek i á .
alább egy szemölcs, útbaigazító a n y a j e g y ? . . . de
A kollégák tanácstalanul álliák körül és kérelőre a >církusznak*.
az égvilágon semmi!
lelni próbálják:
A bonviván besurran a színpadra és belebotlik
— Fiacskám, azt nem teheted meg, már csak
Vagy az egyik csak egy fikarcnyit jobban t a .
a primadonnába, aki épp most ájul el h a r m a d ,
ránk való tekintettel sem. Nem a dirin, hanem
nult volna; m á r akkor a feleleteik alapján tudtam
szor. A direktor is megérkezett, a primadonnái
rajtunk állasz bosszút. H a a mai előadás elmavolna, hogy a jobb tanuló a Józsi, amaz meg János.
előtt áll, lehajtott fejjel, bánatos arccal.
rad, egy fillér nélkül szedhetjük sátorfánkat és meDe nem. Az írásbeli is egyforma: mindig ugyan— Nincs, nincs fiam pénzem. Egyetlen vasami
hetünk tovább, a bizonytalanság f e l é . . .
annyi a hiba mindkeltőjük dolgozatában.
sem — nyögi és kifordítja erszényét. Olv szánandd
— Nem, nem, ne is főzzetek. H a valaki olyan,
Közeledett a tanév vége: a klasszifikáció. Csak
most, mint egy halálraítélt.
mint a m i direktorunk, az nem érdemli meg, hogy
csoda mentheti meg a két Kitka fiut a bukástól.
A primadonna erre magához tér:
.
kíméletes légyen valaki vele szemben. Tegnap este
Mint vérbeü vadászember, sohasem lőttem világ— Szóval nincs pénze? Hazudik! Hová tette «
Hz pengőt kértem tőle. Letérdelt és ugy esküdözött,
élelemben szaladó vadat: fekvőhelyében, soha szártegnapesti bevételt, hol a mai bevétel? Senkinek
hogy ma, az előadás előtt m e g k a p o m . . . Tudja jól,
nyas vadat másképen, csak: röptében; hadd menese fizetett. Babának adott m a délelőtt 2 neneőt.
hogy mire kértem, tudja, hogy ma a tíz pengőre
küljön még puskám elől, ha tud; h a nem, á l k o r
Ez volt az egész gázsifizetés!
feltétlenül szükségem v a n . . . Nem lépek f ö l . . .
ottmarad. Diákjaimnak is, ha bukófélben voltak,
A társulat tagjai lehorgasztott fejjel hallgatják
megadtam mindig az alkalmat, hogy fussanak, ha
A társulat tagjai ismerik a primadonnát, tudják,
a diskurzust. Érzik, hogy a primadonnának igazai
tudnak; aki nem »tud< — az ottmarad.
hogyha megköti magát, mindén hiábavaló. Félóra
van.
Ez az alkalom a vizsgát megelőző órán kínálhiányzik még az előadás kezdetétől. A tagok tanács— Gyerekek, esküszöm — kiáltja sírástól elcsukló!
kozott. Minden kétes, háromnegyedes tanuló felelt
talanul álldogálnak, végré is a bonviván, aki civilhangon a primadonna — , hogy ez a csirkefogd
még egyszer. Kinn állottak már a katedra előtt
ben mérnök volt egy fővárosi vállalatnál, oldja
bankba viszi a pénzt.
Tőkét gyüit a m i műnka delikvensek; számszerint heten; köztük a Kitkák.
meg egyelőre a kérdést.
kánkból!
József jobboldalt, János baloldalt a csapat szélén.
— Elő kel! teremteni a föld alól is az öreget.
— Disznósági — szól bele az öreg komika a
Ha ilyenkor az osztályba egy légy szárnyra,
A társulat hat tagja hét felé szalad. A bonviván.
diskurzusba. Nekünk már hetek óta csak fillé.
.celt volna, meg lehetett volna hallani, olyan csend
a szubrett, a jellemszínész, az öreg komika, az
reket ad.
honolt ott; hogyne: hét kétes diák sorsa dől el
apa, a karmester forgószélként rohan az uccára.
— Én két hét óta fügével táplálkozom — szólal
most jobbra, vagy balra!
A hic'eg decemberi este koromsőtétséget borit a kis
meg a bonviván.
Három fiúnak a sorsa m á r jobbra is dőlt; ott
faiura. Csak itt-ott világit egy parányi ablak . . . Egy— Egyikünk se lép tői ma este — vágja r á az
vigyorognak már boldogan a padsorokban; mert
Két gazda kocog hazafelé a kocsmából. Hideg szél
apaszínnész.
ugy feleltek, mint a karikacsapás. Már csak néveri a korhadt kerítéseket, hideg decemberi szél,
A direktor kissé lélekzethez jutott, fölényesen
gyen álltak kinn; szájuk széle közelebb állt a
mely a csontig hatol
Holnapután karácsony
válaszol.
síráshoz, mint a nevetéshez. A Kitka fiuk néhalesz, ez a szét meghozza a havat és a hófehér
néha egy-egy kicsit csak vallottak; a más k kettő
— Felesleges ilyen cirkuszt csinálni. Mondjátok
pihék gyöngéden vattába bugyolálják majd a sáazt, hogy összeesküdtetek ellenem, ki akarjátok
azonban, minél jobban haladt az idő, annál iobban
ros u c c á k a t . . .
törni a nyakamat és nem léptek fel. Miért kell
elrekedt, végül egészen megfeneklett.
A bonviván béleletlen félöltőben bukdácsol végig
ilyen nagy feneket keríteni a dolognak. É n majd
Igy most már csak a két Kitka maradt a katedra
a kerítések mellett. Fogalma sincs, merre keresse
szépen kimegyek a nézőtérre és bejelentem, hogy
előtt. Egymás mellé kerültek, mivel a közbüleső
a részeges igazgatót, csak ösztönszerűleg törtet elő.
az előadás elmarad. T i pedig az éjjel egyenként
őt társuk eltávozott. Baloldalt János: jobboldalt
re. Már azt sem tudja, merre van. Seiti. hogv
megszöktök a kocsmából, mert úgyse tudjátek klJózsef.
elérte a falu végét.
fizetni a s z á l l á s t . . .
Megnézem az órámat: háromnegyed. A Kitkák
— Ha igy rohanok tovább, nemsokára
beérek
feleleteinek az óramutatója még háromnegyednél
A társulat megdöbbenve, mintha fejbe ütötték
Szegedre — , mondja magának és visszafordul. Máis kevesebbet mutatott: meg kell hát buktatnom
mindkettőt; nincs tovább!
Az osztályban halálos csönd. A szigorú tanár
egy kissé lehorgasztotta fejét — elmerengett: a
biróság itétethozás végett belsőbb terembe vonult.
A király tanácsadói pro és contra javaslatot
tesznek s a király végül dönt. A tanárnak is van
két tanácsadója: az >Igazságérzet« és a »Sziv«.
Hallottam, hogy a pro és contra mit beszél a kettő.
Az első: >Van egy mérték, amit a tanulónak meg
kell ütnie; a Kitkák ezen alul vannak: meg kell
buktatnod mindkettőt!* A másik: >Nézd, ezek a
íiuk mindig szorgalmasak voltak;'jó gyerekek; ipaA ryró*yt tükörfényesre tisztit A háztartásban minden fémtárgyról eltávolítja a rozsros pályára mennék; kegyelmezzünk legalább az
dát és piszkát. Kapható minden fűszer, vas és festéküzletben, valamint drogériákban
egyiknek: Józsefnek; ez valamivel többet is tudott
Kórzétképviséló: G O T T L I E B J Ó Z S E F Szeged, Horthy Miklós ueca 11 sz.
most, mint János.*
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A „Zöld bárány" előadásának
regényes története
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félti'. Fillér nélkül állanak valamennyien, ruhájuk,
i cipőjük csak egy van és máris rengeteggel tartoznak a szállásért, kosztért. Ha most az igazgató el.
hagyja őket, megszökdöshetnek a faluból. A direktor már indul is, hogy kilépjen a rivaldára.
— Barátom, nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy
azt az ügyet igy el lehet intézni! — áll elébe a bonviván.
Ez a legaljasabb dolog, amiről életembe
hallottam. Persze, most ls itthagynát minket és
holnap, vagy holnapután uj társulattal szédelegnéd
, "égig a vidéket. Hát abból nem eszeli
A direktor megszeppen. A bonviván kemény
rtu, nem viccel. A társulat többi taeia is fenyegetően viselkedik.
_
Nem fogod szétkergetni a társulatot, vén
gazember,
most karácsony előtt, amikor remélhető, hogy kereshetünk valamennyit! — mondja a szubrett, aki eddig nem igen szólt bele a
vitába, tekintettel arra, hogy délelőtt két pengőt
tapott a direktortól.
— Hát jó, zsaroljatok ki teljesen, öljetek mec —
nyögi az öreg —, mit akartok?
— Nekem azonnal ideadod a tiz pengőt és holnap a többit — vágja rá a primadonna.
Mindenki jelentkezik az igényével. A bonvivánnak bérleti jutalékkal, a színlapok Írásáért járó
pénzzel, fellépti dijakkal tartozik, a karmester —
két hónap óta nem kapott fizetést, a szubrettnek
is ke'l 20 pengő. A direktor mindent megígér.
A tagok azonban kikötik, hogy a járandóság felét
még n harmadik felvonás kezdése előtt fizesse ki,
a többit másnap reggel. Ezután félórás késéssel
megkezdődött az előadás.
A közönség elcsendesedik, a parasztlegények oldalba lökik egymást, mikor megjclen k a petróleumlámpa mögött, a piszkos függöny nyilasában
a direktor kopasz feje.
— Mélyen tisztelt hölgyeim és uraira! Világeleiemben tisztelettel viseltettem a többség iránt.
Ezért engedjék meg nekem, hogy a többséget
üdvözöljem elsősorban, tehát azokat, akik otthon
maradtak. De egyúttal sajnálni is kénytelen vagvok őket, mert nem lehetnek részesei a mai este
szépségeinek. Előadásra kerül a Zöld bárány cimü
operett, a világsiker, amelyet most játszanak Amerikában is. Az operett egy szinház. egy darab
életét tárgyazza. A kulisszák gyönyörű világába
vezet bennünket a darab, oda, ahová mindenki
vágyott, vagy vágyik. Szép a szinház élete, de nehéz. Legnehezebb azonban az igazgató dolga, mert
szeretettei és megértéssel kell viseltetnie a tagjaival szemben és a közönségnek a lesiobbat kell
nyújtania...
Gyenge taps fogadja a konferólást, azután szétlebben a függöny és kezdődik n Zöld bárány. Az
igazgatót maga az igazgató játsza, meglehetősen
hűen. A legtöbb szerep ki van húzva a darabból,
mert nincs rá szereplő. Mindjárt az elején az
előadásnak baj van. A karmester, aki a kopott
harmoniumot kezeli, megakad, mert az egyik billentyű leragadt és most állandóan szól. De nem
jön zavarba. Belenyúl nadrágja zsebébe, előkotorja zsebkését, kinyitja rajta a dugóhuzót és felpöccinti vele a leragadt billentyűt. A kést ezután
összecsattantja és méltóságteljesen «pbre vácia,
azután pereghet tovább az előadás.
A közönség nevet az önkéntelen rögtönzésen.
Könnyek szöknek a színészek szemébe ettől a
kíméletlen, vad, erőszakos nevetéstől.
A darabnak nemsokára vége. Méla akkorddal
zárul a felvonás; sárgult faleveleket perget egy
kiskosárból a komika a szinpadra...
— Nem most van a levélhullásl — orHitia a szerep szerint a direktor.
— Az olezánc... — válaszol busán a komika.
í s ahogy összecsapódik a függöny, a direktornak
c<ik az egész társulat, mert nem váltotta be az
igérelét. Nem fizette ki a harmadik felvonás előtt
a megígért pénzeket. A primadonna uiból sírógörcsöket kap.
— Most már megmondom, hogy mire kellett
volna a p é n z . . . holnap jön a vőlegényem és
szerettem volna erre az alkalomra főzni valami
j ó ebédet.
Mindenki sajnálja a vérszegény szőkét, aki egész
tehetséges, évekkel ezelőtt Miskoloon volt a karban . . . A színészek levertek, a direktor remcave
figyeli őket egy sarokból.
Egy parasztlegényke állit most be. Illendően
<öszön és átnyújt egy kis csomagot a primadonnának.
— A kántor ur küldi, tessék jó egészséggel elfogyasztani . . .
A primadonna izgatottan bontogatja a papirost és
nemsokára előkerül belőle egy kis üv?ghordóruszli.
— Ruszlil — sikoltja el magát a könnyei közölt is nevetve a primadonna. — Ruszli. 0, hogy
imádom!
Az egész társulat felderül.
— Gyerekek — mondja a direktor —, csapjunk
«na este egy jó lakomát. A ruszlihoz én fizetem
a bort.... GyerünkI
£s a fáradt, elcsigázott kis társulat megbékélve
•Ijndul a ruszli nyomában.
i már Gyula.

AZ ÉLET MOZIJÁBÓL
(„Beküldetett")

(Álmodik a fúrj)

Kedves Szerdesztő ur! Szeretetreméltó írásaitokban, amelyeket rólunk követte k el, gyakran szerepel
a mi állatvilágunk. Igen hízelgő reánk nézve az
is, hogy jóbarálainknak — amikor különösen előnyös hangulatban vagytok — azt mondjátok, te
állat! — nyilván, hogy kiemeljétek a megszokott alacsonyabb körből. Biztositalak, kedves Szerkesztő ur, hogy nálunk sincs az különben. Élénken emlékezem, például, egy jeleneire, a molnár
és a szamara szerepeltek benne. A molnár fel
volt bőszülve, ütötte a társát és azt kiabálta:
— Miért nem lettél politikus?
Szegény jószág ezen annyira elkeseredett, hogy
levágta magát a földre, az Istennek se mozdult
meg. Ott busűlt, töprengett s mikor megkérdeztem, mi baja? — azt felelte, hogy a molnár
csúnyán megsértette.
— H« csak bunkósbottal ver, az nem fái ugy,
mint a szavaiban rejlő guny.
Allatmeséitekben, kedves Szerkesztő ur, szerettek
hasonlaiokkal élni s mig gvermektrk elé teljesen
hamis képet festetek rólunk, a süldőlányt kislibának, az uzsorást piócának, Elemért gólyának,
az anyóst viperának, barátnőtöket tyúknak, a
korzó-sarkon állást kereső asszonyokat futó gém-

Náci, kedves időjósom, ilyenkor már
régen
megmondta, hogy milyen lesz a telünk, de amióta
onnan felülről figyeli a világ járását, lehetséges,
hogy még hamarabb tudomást szerez a titkokról,
épp csak hogy nem közli velünk.

BÚTOR
Ízléses kivitelben, megbízható minőségben utolérhetetlen

Gyári árakon
kizárólag a készítőnél

vásárolható:

Szegedi
Bútorgyár
Rt.

Szeged, Cserzy Mihály u. 11.

Telefon: 21-49
Nem tartunk drága belvárosi üzletet.

Sokat megtakarít,
ha nálunk vasáról
nek, a hőst nvulnak. a dÍDlomatát rókánrk nevezitek.
Ezen az utóbbin lovagoltok a legszívesebben.
— Diplomata? Ah, az ravasz róka!
Szemetek mosolyog ilyenkor, finom humort boesájtottalok szabadjára, másrészt halálos komolysággal hiszitek és híresztelitek, hogy a diplomata
csakugyan egy nagy ravasz, akácsak az én fajtám,
amely benneteket állandóan becsap, hogy ugy
mondjam, az orrotoknál fogva vezet, szóval az élet
és az érvényesülés mestere.
Számtalan régebbi és ujabb, de adott, eset kényszerit arra, hogy nemzetségem megbízásából a
következőket kérjem:
Ne hasonlítsátok ezentúl a diplomatáitokat a rókához. Nem mintha a ravaszság speciális erény
volna, — azonban ha megvan, pláne ha tökéletes, akkor épp olyan művészet, mint más. A
betőrőkirály is ideges lesz, ha együtt emlegetik
a tyuktoivajjal. Az oroszlán lelkiismereti furdalás nélkül széttépi az embert, de felordít, ha az
egerésző macska kalandjairól hall. Nem bánom,
mondjátok a diplomatákat szelíd galambnak,
hivatali
rangban
előrejutó, években
és
tapasztalatokban gazdagodó báránykának, — de a
ravasz jelzőt hagyjátok el a foglalkozásuk mellől,
mert ez bennünket a legnagyobb mértékben sért
Hogy világosabban beszéljek: Kikérjük magunknak! Tisztelő hived: ravaszdi Róka s. k.

— Kérem, nem én mondom, hanem a madarak, mentegetőzött, ha a tudománya felül érdeklődött valaki.
Nyáron már hajnalban künn járt a Marostőben,
nem volt az a madár, amit hangban~7itánozni
ne tudott volna, rajongott a szárnyas kis proletárokért, a szürke fejedelmekért s olyan gyöngédséggel fogta őket a kezébe, mintha szappanbuborékot akart volna megőrizni. Jelen volt a húzásokon,
ő bucsuzott el a költözőktől utolsónak, ő köszöntötte őket megérkezésükkor. Nem volt madár, amelyiknek legféltettebb titkát ne ismerte volna, mindenkit szeretett, csak azt a népet nem, amelyet
igy definiált.
— Utolsó az kérem, hálóval fogja a fecskét,
aztán lesózza hordóba és megeszi.
Voltaképpen Lajosnak hívták, csak mi kentük
rá a Náci nevet, mert hogy ezen a vidéken szeret
az ember mindenkit másképpen hívni.
Luca napján Lajosunk keskeny földágyacskít készített, azt bevetette búzával és elhelyezte a fürj
kalitkája előtt. Pitypalaty úrfi igen fürgén szemlélődött nyár óta, sehogy sem tudta megérteni,
micsoda változás történt az életben, hol a buzavetés, hova lettek az atyafiak, a pajtások? Szava
is veszett azóta, ült naphosszat a kalitkában, tűnődött, — csak ő volna a megmondhatója, hogy
min.
A kis ágyban azonban egyszerre csak kipattantak a buzaszemek, szinte apró haloványzőld
bogárkáknak tetszettek. A szomszédos kalitkában a rütyü, meg a stíglic eleget ágaskodott, hogy
hejnye, de jó lenne arrafelé bogarászni.
Aztán hegyes kis tücskék alakultak ki, másnapra
dárdaformát vettek fel s ahogy sűrűsödött az egész,
olyan volt már, mint Huszár Károly képviselő ur
frizurája.
A buza nőni kezdett, minden éjszaka titkon
gyarapodott néhány milliméterrel.
— Ejnye, de gyanús ez, gondolta a fürj, amtnt
oldalvást fordítva a fejét, kikiváncsiaskodott a rá«
cson. Olyan, mintha buza volna.
A lucanapi buza karácsonyra arasztos szokott
lenni. Ezzel is hasonló történt, megnőtt, feléTl
a rabmadárhoz, aki erre megszólalt. Azt mondta
nevezetesen:
— Pitypalatty, pitypalattyt
— Nézze, mutatta nekem Lajos, örömet akar
tam szerezni szegénykének, hogy ne érezze a rabságot. Most a kalitka elejét egészen elbontja »
buza, ezért álmodja a kis bolondos, hogy a földeken jár, jön a nyár.
. . . Igazad van, kedves Lajos, akihez elszáll
most az emlékezetem. Hiszen igy vagyunk ml ma
gunk is, tollallan kétlábuak. Minden igyekezetünl
csak magvetés, de a termésünk alig arasztra hi
megnő. Egy pillanatra kitekintünk az élet kalit
kájából, látunk valami remény-szint és rögtön
elhisszük, hogy jön a nyár, még dalos kedvünk
is támad. Pedig tél van s a tavaszunk álmai*
hó borilia.
Bob,

Szegedi színészek

íáray

a kitűnő drámai hősi színész a követke*6ket moa
dotta:
— Mi a mondanivalója a drámai színésznek ezer-

Szegedről, színházról, életükről, vágyaikról
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Kis interjúkat gyűjtöttünk össze a szegedi színházban. Ezekben á közönség kedvencei leleplezéseket tesznek önmagukról. Bátor nyíltsággal vallanak magukról, megmondják véleményüket a szegedi közönségről, a színházról.

Barna Anc
aki férjével, M i s o g a Lászlóval egvütt Debrecenből szerződött Szegedre, a kővetkezőket mondja:
— Sokat dolgozunk férjemmel együtt. Mindketten rajongói vagyunk a színháznak és nagyon
őrülünk, hogy most Szegeden vagyunk, mert ez
a város a színészek Eldorárlója volt éveken keretitűi. Privát életem teljesen szolid. Szinház után
vacsorázni megyünk és onnan azonnal haza. Egyetlen szenvedélyem a rádió. Ezzel szoktam szórakozni, ha nem kell fellépnem. A szubrett helyzete sem irigylésre méltó a mostani világban. A
gazdasági válság nálunk is érezteti hatását, legalább is a színházon keresztül...

Kiss Manyi
harmadik éve van Szegeden, de valószínűleg utolsó
évét tölti i t t mert iövőre budapesti szerződés
várjaű
— Eddig kétszer játszottam Pesten — meséli —
először a F r u s k á b a n léptem fel néhányszor
és nemrégiben a M á r i u s z női főszerepét játszósam el.
Ebben a szezonban már két szerződést is kínáltak Pestről, de erről csak a követ,
kező évben lehet szó. Szegeden nagyon j ő lenni,
mert érzem, hogy szeretnek. A kritikusokkal megvagyok elégedve. Minden kritikámat elküldöm szüleimnek Zágonba. fik ugyan jobban szeretik, ha
próbában aratok sikert, — én is jobban szeretem
a prózát —, de azért otthon is örülnek a szubretti sikereknek. N a g y o n k o m o l v n ő v a g v o k ,
háztartást vezetek, kutyám is van, sőt főzii is
tudok. Olyan töltött káposztát főzök, hogy direkt
feleségnek való vagyokt... Elhatározott szándékom, hogy rövid idő alatt férjhez megyek, annál
is inkább, mert szükséges a magyar állampolgárság megszerzéséhez. Ezúton is kérem a bátor
jelentkezőket, életkoruk, foglalkozásuk megjelölésével nyilatkozzanak...
Kevés színésznő futott be a czegedi közönség
kegyeibe oly viharos gyorsasággal, mint

Kondor Ibolva

a

primadonna.
— Furcsa érzésekkel jöttem Szegedre — mondja
mosolyogva. —• Nagyon féltem a bemutatkozástői, féltem a közönségtől, de még jobban a kritikáktól. Most őrömmel tapasztalom, hogy félelmem alaptalan volt... Privát életemben polgári
asszony vagyok, aki férjével boldog családi életet
él. fi őrül az én sikereimnek, én az övéinek és

kilencszázharmincegyben?
Gazdasági
válságok,
snortimádat (mondhatnom őrület), a beszélőfilnt
és a rádió korában ? fis lehet egyáltalán mondanivalója a m a g y a r drámai színésznek, aki ezenPailav
Manci felül egy megnyomorított ország handlcapjével küzd
is megszólalt:
a megnemértés és közöny falanksza elleni Melpo— Hugómmal együtt élek Szegeden a legpolgá- mene ájultan fekszik, csak a drámai színész raribb" módon. Kétszobás főbérleti lakásom van a
jongó szeretete élesztgeti Múzsáját A múltból mew
Valéría.téren és minden vágyam az, hogy férj- ritett rendithetetlen hittel sugározza remény-inhez menjek.
Egyetlen kívánságom, hogy a jö- jekcióit a halódó művészetbe. Mik a terveim*
vendőbeli férjem fess, magas férii legyen. De
Mi a célom a jővőben? Egy színházi újságnak
még az ő kedvéért sem hagynám el a színpadot
eme kérdéseire az önimádat reklámszavaival kel.
mert azt mindennél jobban szeretem,, csak ne
lene válaszolnom. Itt azonban minden nagyképűkellene annyit tanulni...
ség nélküli kollektív válaszom az, hogv a színpadi
művészetet a mai gépkorszaknak ezt a szegény
Pogány
Irén mostohagyerekét minden szereletünkkel, tudásunkkal és önfeláldozásunkkal ápolgassuk, hogy megívekkel ezelőtt már játszott a szegedi deszká- menthessük egy biztosan eljövendő szebb és igakon és igy a közönség ebben a szraoiban már jó
zabb jövő számára.
ismerősként üdvözölte.
— Ma a szjnésznő is komoly, dolgozd nő. épp
Vágó Arthur
olyan, mint például egy kőnyvelőnő. Ezért a színésznő is épp ugy él. mint egy bankkisasszony: talán a legnépszerűbb' színécz A kőTÖ'uég őröma viszonyokhoz mérten szelíden és gazdaságosan. mel üdvözölte Szegedre való visszatérése alkalmáAz én privátéletem ls itven. Szegeden eddig leg- b ó l
jobb' szerepem a P u s z t a i széT korcsmáros— Ez a város nekem nagyon sokat jeTent. tanője v o l t . . .
lán mindent Megszoktam az Itteni levegőt, aa
Itteni közönséget, az itteni kritikusokat és ez
Székelyhfdv Adri enne
hiányzott nekem Budapesten is. Visszatérésem ő t i
állandóan játszom. Azt hiszem, minden darabsok kolozsvári és pécsi siker után lőtt Szegedre
ban benne voltam eddig és minden este a szín— pihenni.
padon vagyok. Tehát rengeteget dolgozom, a ma— Hat éve vagyok színésznő és eddig még
gánéletre
nem is jut időm. Szinház ntán hazamenem csalódtam a pályámban. Kolozsvárott és Pégyek és szerepeket tanulok, reggel próbára mecsett három-három évet töltöttem.
Legkedvesebb
szerepem a Feketeszáru cseresznyében Irina Eb- gyek és este fellépek. Szívesen dolgozom.. .
tekintettel arra, hogy sokszor nyilik alkalmunk
ilyen örvendezésre. meglehetősen vidám
életet
élűnk.

ben a darabban szerződtetett le Görög direktor
akkor, amikor kilencvenkilenc százalékban b'ztos
volt a Vigszinházl szerződésem. Az igazgató azt
mondotta, hogy Szeged j ő ugródeszka a fővároshoz és én is igy gondoltam... Privátéletem a
legegyszerűbb módon zajlik le. Alig járok valahová,' inkább itthon ülők és rádiózok. A mai viszonyok kőzött a színésznő élete sem rózsás, öltözködnünk kell és bizony nekünk is meg kellett
tanulnuk beosztással élni. Egyetlen vágyam az,
hogy Budapestre kerüljek
annvlt látszhassak,
amennvi csak jólesik...
A férfiak már jóval közvetlenebb" nyilatkozatokat adtak.

Aitay K. Andor

elmondotta, hogy három éve van Szegeden és
három éve színész. Tehát szegeden aratta első
sikereit
— A bonviván magánéletében éppen olyan' szűrbe ember, mint egy kishivatalnok, azzal a különbséggel, hogy ebédjét vacsoráját
kénytelen
nyilvánosan elkölteni. De a gazdasági helyzet súlyosan nehezedik rá a sz'nézskre is és ez a nyilvános élet nem egyszer terhes. Nagyon hálás vagyok a szegedi kritikusoknak, mert jőindulatulag
bíráltak és ezzel sokat segítettek rajtam. A jövő?
Csak álmokról lehet beszélni...

Herczeg

Vilmos

a Városi Szinház örökös tagia a következőket mondotta:
— A mai viszonyok kőzött sokkal fokozottabb
mértékben kell dolgozni a színészeknek. Egy héj ten két premierünk is van és bizony a tempó
i kimerít bennünket. Reméljük, hogy a helyzet hamarosan meg fog változni és a gazdasági helyzet
Széchenytiér5.
javulásával a szinház is fellendül. Legföljebb, a
lélefon:
_
filmek fejlődésével egyidejűleg elpusztul a vidéki
ripacséria. de az igazi színészet annál diadalmasabban fog élni.. . Két évvel ezelőtt vettem egy kis
házat. Van még rajta egy kevés adósságom, de
^í'JÜ
remélem, hogy azt is rövidesen kifizetem. Ha
K O R Z Ó - S Ö R Ö Z Ő (Széchenyi-tér 6. aa.)
majd aztán nyugdíjba megyek, mint komoly háziúr
'eqkellemecebb szórakozó h»<v, vidékiek lalá'koróla.
éleit és nem kell majd a többi öreg színész szoEgész neo Iz'etes meleg és hideg éte'ek, frissen csapolt
morú sorsára jutnom
«Br. kitűnő bo«»W. M'nden nőieken haloapríká* LL
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Misoga László

Tt-Jesvaosorák, 8s«je|»vetaiek éa lakodalmak r*azérs kUI8n terem.

Akkumulátor

ote

ii. m anód-. fUttí-, antó-vtldattdst,
starter, mntorkocst-vtldgtldsi
akkumulátorok
állandó
fíflfése
korlátlan mennyiségben
dinamóval
1
Akkumulátorok Állandó ellenőrzése éslelUlvlzsoálisal
Ingyenes savról'n* 1
Havi Wlt£si abonoma 1
Mélyen

IcaxálUtoft

legolcsóbb

Az összes lynn«u a k k n m n l á l n r o k

dratt.

'ovitása.

Z A V I Z A

akkum-ilétor gyarló és lav ló Oreme
Szeged, H o r v á t h M i h á l y u . 7.
T e l e f o n 21—94.

(H

Fereno

bátran elmondhatja magáról, hogy a legkedveltebb színészek közé tartozik.
— Nehéz volt az első időkben — mondja —
felmelegíteni magam iránt a szegedi közönséget.
De azt hiszem, ezl tökéletesen sikerült és hálás
vagyok mindenkinek, aki erre alkalmat adott Magánéletemben szolidabb vagyok, mint a legpolgáribb ember. Szeretek korán hazamenni, korán lefeküdni. Nincsenek szenvedélyeim, csak egy: a
a színpad. Ez az éltetőm, enélkül nem tudnék
meglenni. Vágyaim azonban nekem is vannak. Szeretnék Pestre kerülni és ott játszani, komoly prózai szerepeket. Lehet, hogy sokat kívánok, de én
ugy érzem, hogy ez rövid idő alatt sikerülni is

fog...

Rorate coeli
Rorate coeli... s hullott a harmat.
Az Isten szeme könnyezett.
Ahogy lenézett, szét a földön,
egyre sűrűbben hullt a harmat ,. <
Tülekedést, vergődést látott,
is Árnyékot a Fény helyett
Köa-tenger van az emberek közt,
ettől nem találnak egymásra.,<
Senkise tudfa, hora sztvef
Senkise, kl az ember-társaf
Rorate eoeli... Szitát az esd*
Az Isten szeme könnyezik.
Gyűlölködést lát. Elvakultat,
pénzéhrsségtőt Elbádtiftát,
Hazugot, fáradt görnyedt-Esettet,
Tehetségéért-üldőzöttet.,,
Remény-vesztettet, Hiába.várőt,
Mindig csak tépő tüskén-járöt,
Könnyeket, miknek nincsen véqe. «i
És sehol, Seholl Istenkébe.
Emberek, Élni etfeledtekt
Emberek, kik sose szerelt k!
Emberek, űzőit, md iramban,
tulfészült, hajszás, láz-rohamban .,»
Sehol vigasz. Csak kinzó
Kétely...
Sehol egy Szivl... csak métely... métely
Valamikor, igy decemberben,
egy bölcső ringolt Betlehembenu
És nőtt egy szőke kis fiu,
álmodó, szelid,
szomorú...
Az Útját alázattal járta, —
s a Szeretetet prédikálta.
De ezt már akkor sem nézhették.
Ot a keresztre feszítették...
Nagy volt a bűne... Nagyobb sokkalnem ordított a farkasokkal ...
S mert szive volt, hát tüske tépte,.,
Mert szive volt: kereszt járt érte,.Testvéreim a kínlódásban:
az álomtalan Éjszakákban
mind, aki csüggedt, névtelen,
Kik a napot sóhajjal kezdik,
Kiknek a szive sebeket hord:
imádkozzatok énvelem:
Ml Atyánk Isten, ki vagy a mennyben
Még egyszer jöjjön a Te országodl
Még egyszer nyújtsd ki a kezed...
Váljék Sugárrá minden Árnyék.-,
jaj! csak még egyszer küld közéi k
a Megváltó Szeretetett
trminyl

Banith tbt.

M E Z e s D M C Fischer Kézi munkaház
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iiörgoló és himző; valamint mindennemű ggyapjufonalak leanagyobb raktára

K ö l c s e y - u c c a ÍO-

Paranischel

Alaoltva 1907. évben

halahszleht,
ipaprikahsch tscirkeht, oadj
tuhrohsch tscsussast?

A semmerlngt hotelpor tások, pincérek, lóndinerek
szobalányok és li/ies gyerekek magyar vizsgáién
Semmering, karácsony előtt.
Kint méteres hó borítja a dombok lejtőit,
a fenyőfák u^v csillognak, mint a cukrászdák auzlágjaiban a karácsonyi csomagokon
a cukorral telehintett apró karácsonyfa ága.
Négy óra van, szemben a Rax fehér tetején
most jelenik meg az a keskeny tüzcsik. amelyé. errefelé »Alpenglühen«-nek hivnak. Szószerinti fordításban annyit jelent ez, mint
alpesi Izzás, valóban tüzesen izzanak az Alpok
ormai. Tul az egekbenyuló gerinoek büszke
horizontján lebukik a nap utolsó fáradt sugarni megaranyozzák a csillogó havat, amely
viikltóan. kísértetiesen izzik a nyugodni térő
égi vándor utolsó köszöntésélől. Alpenglühen...
felejthetetlen emléke mindenkinek', aki gyszer
ís járt Itt a Semmeríngen. Külön költészete
van, de nem született még iró, aki vissza
ludta volna adni azt a hatást, amelyet ez
a ritka természeti tünemény kelt azokban,
akiknek eddig nem volt alkalmuk ahhoz, hogy
« naplementét a giccserek unokáinak árnyékában bámulják meg...
A vörösbe szakadó sárga izzás lilás kontúrjaival lassan eltűnik, a hatalmas luxushotel
halljában felgyúlnak a velencei csillárok és
ebben a kis teremben, ahol csöndes délutánokon bridget játszanak' a zöld asztalok mellett, most vakító plaztronjukkal a pincérek,
komoly Ferenc József kabátjukkal a poriások, talpig fehérben öltözötten a szakácsok'
és kukták", fehér bóbitájukkal a szóbalányok'
és kackiás tiroli uniformisukban, fejükön félrecsapott sapkájukkal a lifles fiuk és boyok
drukkolnak'. Ma van a semmeringi Südbahnhofel alkalmazottainak' magyar vizsgája. Három hónapi szorgalmas tanulás után ma kell
ennek a kis hadseregnek bizonyságot tenni
arról, hogy mennyire haladtak abban a
nvelvben, amelyet eddig nem igen tanítottak
külországokban.
Hihetetlen megkapó és valósággil a szivbe
markol az az ambíció, amellyel czsk a meglelt emberek hozzáfogtak' a magyar nyelv megtanulásához. Tudni kell, hogy a hotelszcmélyzelnek. különösen olyan helyen, mint a Südhahn-hotel, ahol mindig szezon van. alig van
r'iérő ideje. A kurzust is ugy kellett megtartani. hogy mindenkire sor kerüljön. Részben
délután félháromtól félnégyig amikor az ebédnek már vege van és a publikum nagy része
alszik részben este tiz óra után, amikor a
vncsorát már leszervirozták és a közönség
rumbát, meg fox bluest táncol a nagyszerű
jazz muzsikája mellett, gyülekeztek össze a
'holel alkalmazottai, hogy elsajátítsák nvelvét
azoknak, akik olyan szivesen keresik fel ezt
a barátságos helyet. Tiszteletet érd?melnek
ezek az emberek, akik kivétel nélkül a pihenőjüket áldozzák fel a magyar kurzusért.
A kurzus ötlete voltaképpen Kurt Seibt
kereskedelmi tanácsosé, a Südbahn-hotcl igazgatójáé. Az ő gondolata voll. hogy alkilmat
kell nyújtani azoknak, akik meg akarját tanulni a magyar nyelvet arra, hogy magyar
nyelvórát vegyenek. Én kerestem ki Bécsben
egy magyar diákot. Kovács Jánost, — ez a
derék fiu a bécsi egyetem orvosi fakultásít
hallgatja, — és október elején meg is kezdődött a kurzus. A jelentkezés nem volt kötelező
de azért majdnem valamennyi alka'mazott
jelentkezett, összesen száztizenketlen vettek
részt a tanfolyamon. Az első sorban olt drukkolt maga az igazgató is, Kurt Seibt egyik
legszorgalmasabb növendéke volt Kovács »taumaV. A növendékek irkával iöttek el

az órákra, amelyeket csütörtök' és vasárnap
kivételével mindennap megtartottak, csütörtökön azért nem volt magyar óra, mert ezen a
napon angol leckét kellett venni a növendékeknek, vasárnap pedig olyan nagy a forgalom a Südbahn-hotelban, hogy igazán egy
pillanatra sem lehet nélkülözni az embereket.
A vizsga öt napig tartott, huszonötös turnusban vizsgáztak a növendékek. Mindenkinek
alaposan meg kellett felelni a kérdésekre.
Büszkén jelentem, hogy a vizsgán én voltam
a tanfelügyelő és el kell ismernem, hogy a
növendékek kivétel nélkül többet tudtak, mint
amennyit én tőlük' vártam. Olvastak', irtak,
fogalmaztak magyarul, a gy, a cs, a ty betük"kel általában bajok' voltak, a zs se ment min-

denütt hibátlanul, azonban kivétel nélkül mindenik növendéknél konstatálnom kellett az
ambíciót és a törekvést, hogy szeretné hibátlanul beszélni Arany János nyelvét
Persze túlzás lenne azt állítani, hogy valaki
három hónapi tanulás után ódát irjon magyarul, azonban — s ez főként Kovács János
érdemének tudható be — mindenki megtanult
annyit, amennyit tudnia kell. Mi magyarok"
három hónap alatt németül nem tanulnánk
meg ennyit.
»Miként köszönti Fráulein Mizzi reggel a
vendégeit, ha hivják?* — kérdezi a »tanitó
ur* a fehérbóbitás szobalánytól, aki kicsit
wienerisch dialektussal, de hibátlanul felel:
»Kezeit csókolom nagyságos asszony, jó reggelt
kívánok", parancsol fürdőt? Landjosat. vagy
melegebbet?* A szobapincér és az éttermi
pincérek hibátlanul tudják az egyes ételek
neveit magyarul, amiben azonban Kovács barátunkon kivül nagy érdeme van Doré urnák",
Ferenc Ferdinánd volt főszakács Inak, a Südbahn-holel konyhafőnökének és éttermi igazgatójának, aki sokáig volt Pusztaszeren és
valóban szögedies dialektussal beszéli a
magyar nyelvet. Doré ur tanította meg az
embereket arra. hogy a legraffináltabb francia nyelvű ételeknek mi a magyar neve.
»Parancsol halászlét, paprikás csirkét, vagy
túrós csuszát — irja fel Krammer ur, a mindig
elegáns főoincér a fekete táblára és őszintén

isi
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él kell mondanom, hogy pénteken este olyan
kitűnő halászlét fabrikált Doré barátunk', amilyent annak idején csak' Bálónénál ettem
Szegeden... Régen volt, talán igaz sc volt...
»Egy levélre Magyarországra harminc garasos bélyeg kell, egy levelezőlapra pedig tizennyolc garasos* — mondja Johann ur, a portás és arra a kérdésre, — ami most aktuális —,
hogy miként lehet hazulról pénzt kapni, Hans,
a fürge boy egy darabig gondolkozik, majd
általános derültség közepette ugy válaszol,
hogy »megkérdezem az igazgató úrtól, én,
kérem nem tudom.* A recepció főnöke, Godvinszki ur persze erre a kérdésre is megadja
az alapos választ, amiből megtudjuk, hogy
nem kell okvetlenül készpénzt hoznia a vendégnek magával, ha a Südbahn-hotelba akar
Jönni.
Még a jazz karmestere, Schlck űr Is Wegfanult magyarul, vele azonban örök baj vau,
mert ő inkább a ritka buza, ritka árpa, ritka
zab melódiáját danolja, mint a lecke szövegét.
Ellenben igen nagy előhaladást tanúsít az
egyik fiatal pincér, ennek azonban különleges
okai vannak. A különleges ok: egy feketehajú,
kislány Debrecenben, ahonnan magyar nyelvi4

levelek jönnek és ahova már magyar nyelv®
levelek is mennek...
_
Az examen a Südbahn-hofelb'en nagyszerUen
sikerült Amikor pedig ezt konstatálom, nem
tehetem meg ezt minden meghatottság nélkül.
Jóleső érzés volt meghallgatni a növendékeiket és jóleső érzés volt konstatálni, hogy ezek
a derék emberek valóban áldozatot hoztak
azért, hogy nekünk magyaroknak kedvünkben
járjanak. Kedves figyelem volt ez a tanfolyam velünk szemben és a figyelem annál
jólesőbb, mert áldozatot kivánt, olyan áldozatot, amelyet szivesen hozott meg mindenki:
hoteldirektor, portás, pincér, szobalány, liftes és boy.
A semmeringl magyar kurzus példaadással
szolgálhat nekünk" is arra, hogyan kell egési!ségesen idegenforgalmat csinálni, mert ahogyan ezzel a magyar kurzussal sikerült a
semmeringl magyar szigetet a Südbahn-hotelben a magyarok számára még kellemesebbé
és meghittebbé tenni, ugyanugv sikerülne az
idegenforgalmat fordított arányban is emelni
hasonló akciókkal. Nem kell ehhez más, csak
egy kis meleg szív, egy kis figyelem, hozzáértés és akkor még a mai szomorú viszonyok
kőzött is sikerülne az. ami a Südbahn-hotelnek
kétségkívül sikerült: még Jobban magához láncolni a figyelem szálaival azokat, akik eddig
is olyan nagyon otthon érezték itt magukat...
Padi

Jób.
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Ford autók
ffRoyal Cord
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Johnson
I motorok
Castrol
olajok
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Feketesas ucca 22.

Fordson,
Wallls
Hart • Parr,
Tvln City
amerikai
traktorok

Máv.
cséplőgépek
Eberhardt
ekék
Kühne
kisgépek
Tejipari
gépek
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,Szegednek népe,
nemzetem büszkesége"

mm
Itt-ott

nagyritkán...

Itt-ott, nagyritkán, láttak az uccán,
Mellettem büszkén elhaladsz.
Fekete árnyad után nézve,
Borzadva kérdem: ki volt azt

A Halászbástyáról, mely mint beoltott galy
Virágzik Dunánkra, az öreg sáncokból
Küldőm el énekem, lantom körbe foglal
Titeket barátim, kikre mindig gondol
Töve gyökeréből kiszakított lelkem,
Kanyargó Tiszánál, az ősi Szegedben
Révedezik velem a sok édes emlék,
Emez álmok nélkül többé nem is lennék.

Ki volt az, ki mellettem elsuhant1
A Múltban volt, Nagy-Szerelmemt
Ki számtalan bűnös csókjaival
Lovta ki lelkemből...
hitemi

Az Öthatom mögül tündérkert ha volna,
Feltűnik <* város, zöld lomb-koszoruban.
Most született ékes s% ó templomok tornya
Palotákkal szegve, száz közöttük uj van,
A vízözön nyomán — s a vérözön után
Szebbé sokasokva, mert az idő fut áml
S talpra kell, hogy álljunk, szárnyra kelt, hogy
[keljünk,
Köszöntvén a jövőt, visszatér mi eltűnt.

Gőgösen lépked a régi
Multam...
Egyetlen konkrét mi maradt,
Itt-ott nagyritkán látom as uccán.
Mellettem büszkén
elhalad...
Milkó Endréne.

A palotaváros terjeszkedik tovább,
S televényén kinn a buza-asztag város,
Kezünk fölteremti gyárkémények sorát,
Kertjeink fáitól lesz a táj virágos,
Magasb hullámot vet a kalász tengere,
Benn a gépzugásből kihallik a zene
A tanyák soráig és a pusztán széles
Szallagként kanyarul a gulya, a ménes.
Természet és munka, alkotó művészet.
Jövőnk országútján ugy vonul keresztül,
Levegőt és földet hódolásra késztet,
S a fakadó élet hymnuszává zendül,
Kijelölte nekünk Attila és Árpád
Szent István királyunk mai hat la n országát>
Fövény nincs előttünk, nincs megettünk avar,
Hamvából kelt Phönix, olyan lesz a magyar.
Mindenkinek drága, maga szülőföldje,
Mindnyájunknak drága az én szülőföldem.
Hol a magyar szó száll dallamban fürödue,
Tárogatók ajkán, mindennél különben,
Fehér játunk során, városnépek között,
Amely daliássá mozdítja a rögöt,
Mint Amfion lantja s egy évezred óla
Hajnal-fuvalmátób szebb lett Európai
rmára kulcsolom kezemet, kulcsolom
A ti kezetekbe! Szeged büszke népe,
Barátim, testvérimI Oltárink uj boron
Avatódnak szentté, tömjénünk a béke,
Nagy lelkünk egysége: dicsőbb vérkereszlség,,
Kis falumban sírom, hogy majd ne felejtsék,
Koporsóm vánkosát, — mely nem esik távol:
Hozzátok el ide Pusztaszer síkjáról.
Kisteleki Ede.

Éttemnek-Nyara, a Csók, Fzr.nvedélu
Lép el zajtalan mellettem,
ö büszkén lépked, mintha nem fájna
Neki is^ az én nagy sebem.

Nagy áreiKje^ménntel vásárolhat
karácsony és u|év alkalmival

vlllanycsillórt,

foto- ts mmtsmmtí
Rosnernél
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Ax Összes gyártmánya R Á D I Ó
havi részletre.
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Eladás.

Csere.
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k e r e s k e d é s i Fogadalmi templommal szemben.w

Fontos Budapestre
utazok részére!!!
Szállton meg a

n m m

szállodán

Berlini tér 7 (NQOgaflnál)
Budapest legjobb helyén fekvő

modern szállója.

Lift. Központi fűtés, Hideg és meleg
folyóviz. Fürdők. Telefonos szobák.
Kávéház-étterem.
,7

Szobák 4-50,

Pensió 8-tól.

Egyágyasnál 10%. kétágyasnál 20%

e n g e d m é n y
e lap előfizetői és olvasói részére.

A professzionista futball
válsága
Hónapok óta ankéteznek és cikkeznek az illetékes körök, miként lehetne és kellene a profifut.
ball most már hivatalosan is elismert válságát
megszüntetni, vagy enyhíteni. Ez a válság már
évek óta tart és a profiegyletek háromnegyed
része, sőt a három budapesti vezetőegyletet kivéve, a többiek mind^ csak kényszer Injekciókkal bírják a felszínen tartani magukat Az egyletek j ó része még pénteken nem tudja — eleget
tud-e tenni kötelezettségeinek vasárnapig, hogy a
bajnoki pontokért kiállhasson. Az egyletek Í t é sze már ott tart, hogy játékosainak szerződésileg
biztosított járulékait vagy egyáltalán nem tudja
fizetni, vagy legjobb esetben csak részlegesen. A
jálékos pedig tehetetlen egyletével szemben, mert
elhelyezkedni másfelé képtelen.

E sorok irója már évekkel ezelőtt sikraszállott
a profiszövetség és a profiegyletek likvidálásáért Már akkor világos volt, hogy a helyzet soká igy
nem tartható fenn. Ha iákkor az illetékesek nem
féltették volna pozíciójukat és bátran bele mertek volna nyúlni a darázsfészekbe, igen sok felesleges adósságoktól mentették volna meg az egyleteket és azok vezetőségeit, az akkori javaslatomat, hogy térjünk át az otass rendszerre, a profiegyletek olvadjanak be régi anyaegyesületeikbe és
állítsuk fel azonnal a Nemzeti Ligát, — figyelembe sem vették, és két évre rá — ime ők jönnek ezzel a javaslattal, — de szerintem, már ké.

sőn, — mert az egyletek Jó része a esőd szilén áll
és az azóta beállott gazdasági krízis, a vezetőségek jórészének elvették talán őrökre a kedvét, hogy
valaha profifutbailai foglalkozzék. De sportszempontből is bírálva a kérdést, meg kell állapítani,
hogy a közönség j ó része, de maguk a vezetőségek is — kiábrándultak a pnofi futballból, mrrt
távolról sem kapták azt, amit vártak. A játékosok j ó részében — tisztelet a kevés kivételnek —
nemcsak a legfőbb kellék, a lelkesedés és a színek iránti szeretet hiányzik, de nincs meg bennük
a legelemibb fegyelemérzet sem.
Évekkel ezelőtt ajánlottam az adás-vélel megszigorítását, az átigazolások u j rendszerét, mert
visszatetsző és sportszerűtlen, hogy egy héten belül a jálékos, esetleg régi egylete ellen játszék u j
színekben. Hogyan várjunk az ilyen játékostól
klubszeretét és lelkes, odaadó játékot?! Nem tartozik e cikk keretébe a probléma részletes megoldási módja, ez az illetékes szövetségi vezetőség
dolga. Meg kell azonban nyíltan állapítani, hogy
a profiszövetség mai vezetősége nem alkalmas
annak tárgyilagos megoldására, mert részben pozícióját félti, részben pedig egyesületi érdekeket
képvisel.
Ha a profifutball ismét amatőrvezetés alá kerül és visszatér a régi amatőregyletek kereteibe,
akkor lesz várható és elérhető a magyar futball régi fénykora.

Kardos Mihály
B C r
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Legszebb újévi ajándék egy jó rádió ! ! !

Telefunken 121-es, kis gépek szenzációja, 11 pengő részletre kapható

Szenzációs
az ui Telefunken 340-es rádió.
1931 l l p u t .

Telefunken 40 w, uj kivitelben P 330-—

Bármily készülékéért adok 70P-őf,ha
vesz n&Iam komplett Standard 3al gépet
7-50 pengő részlet Standard 2+1.

Orion 7050-es dinamikus hangszóróval beépítve 550'— pengő
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KönyveK
Könyv az 5-ös honvédekről
»A nőit szegedi 5. honvédgyaiogezred a világháborúban* cimü munka a napokban jelent meg
a könyvpiacon. Szerzőjét, Nónay Dezső ny. tábornokot, az ezred volt parancsnokát könyve meg.
Írásában nehéz feladat elé állította az a körülmény,
hogy Przeraysl várának átadása előtt, az összes
yaplók megsemmisítését rendelték eL
Nónay tábornok, aki a vár V. védőkerületének
és az 5. honvédgyalogezrednek parancsnoka volt,
összegyűjtötte az itt-ott megmentett iratokat, mafián feljegyzéseket és naplókat, sőt Przemyslben
fclásaita az ezred egyik törzstisztjének a fogságba
esés előtt elrejtett feljegyzéseit és azok alapján
irta nieg az ötös honvédek világháborús fegyvertényeiről szóló könyvét.
Munkájának értekét
emeli az, hogy a galíciai és orosz-lengyelországi
hadműveletek ismerteétsének köretében a szegedi
volt 23. honvédgyaloghadosztály harctevékenységének vázolására is súlyt fektelett
A szegedi 5. honvédek által véghezvitt számos
fényes fegyvertény közül különösen kimagaslanak
az 1914. decemberi négynapos nagy kitörésnek
egyes, a könyvben részletesen ismertetett fegyver,
tényei. 1914 december 16-án a szegedi honvédek
a bevehetetlennek tartott, 45 fokos lejtővel biró
raportenka 476 magaslatot alkonyatbeálltakor rohammal bevették, ott számos foglyot és több
géppuskái ejtettek zsákmányul, megnyitva a várból kivezető utat a kitörő csapatok előtt, amely
fegyverténnyel I. Ferenc József legmagasabb elismerését szerezték meg az ezrednek.

h
e

Gép és ember. (Oswald Spengler u j könyve.)
»A Nyugat alkonya« világhíres szerzőjének uj alibi és talán még egyénibb munkája ez a döbbenetes könyv. Az utolsó évek eseményei mindenben Igazolták Spengler apokaliptikus próféciáját
Előző nagy munkájában még csak a szükségszerűen bekövetkező hanyatlást jövendölte meg. U j
munkája már az európai kultura pusztulását hirdeti és egyben rámutat a folyamatban lévő pusztulás okaira és jelenségeire is. E pusztulás Spengler szerint szükségszerű folyománya a fejlődés
belső tőrvényének és nem tartóztatható fel. Igy
számunkra nem marad más hátra, mint a becsü-

PALACKOZOTT MUSTOT
adlon gyermekének, mely friss gyUm0lcsb5l sajtolt, kristálytiszta,

teljes zamatu f o l y é k o n y

Készíti

Paftzauer

Hnttv c«nládlánnfc rtrflme Ipnven

szesz- és
gyümöícslpar

A B>Td e*pedlcl<V történetét is ai Singer és Wolfner fordíttatta le magyarra. Paul Siple, a hős
cserkész 14 hónapot töltött Byrddel az örök jég
hazájában. Naplója olyan, mint egy érdekes mozidarab. Ez a könyv tulajdonképpen az ifjúság
számára készült, de Amerikában a felnőttek körében is nagy sikere volt. Igy lesz nálunk ls. Speyer
hires regénye is, a Gimnazisták- Karácsonyra megjelent a folytatása, hasonlóan kedves, üde történet a: Hatodik osztály. A Singer és Wolfner cég
most sem feledkezett meg az ifjúságról-

s s r ö l ő

Kölcsey u. 9.

kasztyűt, fűzőt —

Paulusznál vegyen Kelemen ucca 7.

BARTA ÁGOSTON
w

f o a á s z a t l mUterme

SZEGED, Széchenyi tér 17.

Bútorokat „csak
ak Kertésznél!
72

FeKetesoí-ucca.

Prágai módon.

A Herczeg-Breviáriumtól
a Byrd-expediclóig

A tudományt népszerűsítő könyvek kőzött első
flelyen állnak a nagy földrajztudós, Cholnoky Jenő hires munkál. A fö'd Ulka» cimü sorozatának
most irta meg hatodik kölctét. A főüedezések története hiánytpótló mü. Tudományos könyv, amely
felér egy érdekes regénnyel. Haasonlóan nagyméretű és dúsan illusztrált mü Buktay Ervin könyva: India. A neves kutató éveket töltött a titok,
zalos Keleten és szines irásmüvészettel a mai és
Igazi Indiát adja az olvasóknak.

letes halál, amit senki sem vehet el tőlünk. A*:
optimizmus gyávasági — mondja Spengler, aki;
korunk legnagyobb öntudata és élő lelkiismerete.
De éppen az ő szintétikus zsenije és döbbenetes!
erejű átfogó filozófiai rendszere ázt mutatja, hogyi;
az európai kultura még nem égett kL Még mindig fejlődésképes és a kemény önmegismerés u]
megoldások felé vezet. A magyar fordítás, mely
N a g y József egyetemi tanár bevezetésével jelent
meg, sz. M á t r a y S á n d o r pompás munkája. A
fordító mindenben tökéletesen adja vissza Spengler világos, tömör és kifejező stílusát

Külföldi gyümölcs helyeit é d e «

A könyvet érdekes megjegyzésekkel szőtte át a
szerző, ugy, hogy annak olvasása mindenkit érdekel, aki csak az ötös honvédezreddel bárminemű
vonatkozásban volt. A könyv megrendelhető Lóránt
József ny. alezredes, volt ezredsegédtisztnél (Budapest, I., Ferry Oszkár-ucca 37.).

A Singer és Wolfner Irodalmi Intézet a magjar és külföldi irodalom legjava termését hozta.
Elsősorban megjelentette a Herczeg Breviáriumot.
Herczeg Ferenc gazdag és ragyogó írói életének
kincseit, remek gyöngyszemeit tartalmazza ez a
kölet. Irodalmi ínyencek számára készült ez a
könyv, épp ugy, mint Surányi Miklós tanulmányai,
amelyek tartalmukhoz méltó előkelő kötésben jelenlek meg. Tömeg és lán^gz az u j kötet cime.
A szépirodalom is gazdagodott egy u j könyvvel,
csatod Kálmán ajándékozta meg az olvasóközönséget uj regényével. Az Első osztályon a legmaibb
élet égető problémájával foglalkozik. Az önálló
nö és a házasember szerelmével.

B E M U T A T Á S ! ! !

%"Va*- Kelemen MArionnÁl Kelemen*ucca 11.

Füstölhetjük disznóöléskor sonkáinkat a 3 sonka védjotryll maaryar sonkapáccal. Eq\ adap
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fis 2 penptt.
Szegeden a következő helyeken szerezhető he:
Donner Ptter
Fia. Martcovtls
Cafna
füszerkeresk.
Mlfidlvl
Adolf,
Gerle
és Tsa.
Hlrac&l
lealvérele,
Ktímer
Miklós,
Sctilealnaer
fűszer és csemege, "Boda Herialan,
Va1dalm~
re éa Taa drosrfiria, valamint gyógyszertárakban, drogériákbanfisfiiszerüzletekben. Ha valahol nem kapná,
iigy forduljon a főraktárhoz Karosa
lllaiaxeridr
Győr,
hol 1 és 5 kilós csomagok is kaphatók. 1
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Klauzál-tér 8.
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Tiszaü

nagy választékban

stb. rádiókészülékek 6—12—
18 havi résziere már kaphatók.

Jani Rndrásnál,
T e l e f o n 2.9

S z é c h e n y i fér S.
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Lesszebb ufévi ajándék

eilu v a l ó d i perzsaszőnueg
értékét nem veszíti, nagy választékban, occassio árak mellett

Dómért Mihály é s Fia
s z ő n y e g á r u h á z á b a n ,

K á r á s z
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1937.

— Csakugyan, láttunk alkonyatkor *étáhtl'
a Tisza-parton egy nővel, — mondta rá valaki.
— Ugye, hogy láttatok. A tájat mutattam
meg a grófnőnek.
— Csakhogy az a hölgy mezitláb volt
Krónikák emberekről, dolgokról
— Hát az inkognitó semmi, te szamár! • •
Irta: S Z .
ZI g Cth Q
fortyant fel Szekula Tóni. Csak nem öltözik
53 csaságok, de a legbiztosabbnak tartott valutát estélyi ruhába, hiszen kipletvkálnátok ti a szenteket is!
Sok Id<5t töltött ennél az asztalnál szegedi csak a Spingli kontreminálta meg.
ő a feltalálója a nyári kézfogásnak. Nyároií
tartózkodása idején Vágó Pál, az árvizkép
A Kass-kávéház örök emlékű örök-vendégei
annak
is harmatos lehet a keze, akit egyébkén!
festője, a páratlan bohém.
közé tartozik Strausz Miklós, a halkszavu,
— Druszám, mondta megdöbbent hangon finom ügyvéd is, aki olyan pontos volt, hogy nem kinoz az izzadás, mire való hát ez a
felesleges cerimónia? Ugy van azonban a dolog
Nyilassy Pálnak, eentleman-nek tartod te hozzáigazították a kereskedők az órájukat
magad?
— öt óra van, a Strausz ur megy a Kassba. hogy valamivel mégis meg kell muttani az
— Hogyne, hogyne!
. . . H a fölöttünk valahol kerekasztalt formál- egymáshoz való tartozást, erre való a nyári
— Akkor miért rakod ugy keresztbe a Iábo- nak a felhők, bizonyára a régi Kassbeli tár- kézfogás. Az ember összeérinti a hüvelykujja
dat, hogy a jobbik van a balon, mikor a saság üli körbe s mikor szemez az eső, Braus- hegyét a barátja hüvelykujjával, aztán a többi
gentleman a balt helyezi a jobbra.
wetter Ottó kacag immár századszor Lichte- ujját meglobogtatja a levegőben, mintha l e
Nyilassy Pável igen megütődött az eseten negger adomáján, a sváb származású »nod gyező szárnya volna.
Egyszer azt hozzák neki hirül, hogy P. üveg.
s attól fogva vége volt a nyugalmának. Foly- fégedénc.
kereskedőn
kitört az elmezavar, kórházba szálton feszengett, izgatta ínagát.
(A
Goldstein.) litották.
— Hogyan is kell, druszám, mert mindig
A nevezetesebb helyiségeket emlegetve, nem
— Nem csodálom, felelte halálos nyugalomösszetévesztem.
hagyhatjuk
ki Goldstein Pál kóser vendéglő- mal Szlampi. Én is megbolondulnék, ha a napKass Jánosnak ennél az asztalnál mondták
meg leplezetlenül az »igazságot«, a kifogá- jét. Kuriózum volt az öreg Goldstein, ritka jaimat üres üvegek között kellene töltenem.
sokat, amik ellen öreg János szerényen véde- ember látta öt nevetni, mondanivalóihoz kéoest
Olyan kevés a helyem, hogy szinte fájdalmas,
kezett. Később pezsgőt hozatott a társaság a táviratistilus vénasszonyos fecsegés volt
— Meleg libatöpörtőt ennek! — szólt rá amikor futtában kell áttörnöm azon, ami öntiszteletére és sikerült egyik-másik kritikus
dángubáló pincérére és a hüvelykujával a vál- álló köteteket érdemelne. Mondtam már, hogy
szellemet becsalni a tegeződésbe.
lán át hátrafelé bökve n?"t«tta az irányt, hogy kóstoló ez a könyv, talán sor kerül egyszer
— Szerbusz, szerbusz I
mindenre. Szalay Józsefnek, a Dugonics TárAkkor János letette a poharát s igy szólt: kiben rejlik az elégtétel.
Nem is virágozhatott fel egy olyan üzem, saság elnökének, ragyogó ötlete, hogy meg
— Hallod-e, kedves barátom, ha még egyszer
kifogásolod a konyhámat, ugy kiröpítelek, hogy ahol a legjobbat adják valóságos garasokért kellene Imi a magyar földbirtok történetét,
Több próbálkozás történt a Feketeházzal is, — én a házakéra gondolok. Teszem azt, mi
a lábad se éri a földet
a vendéglő üzemén azonban a sokszor túlságo- volt a Kárász-utca olyan régen, amennyire
— Kérem, kérem...
— Semmi kérem, eddig nem mondhattam san sikamlós orfeumtársaságok se tudtak len- vissza tudunk adatokban menni, micsoda válezt meg, mert vendég voltál, én pedig Nick, díteni. A hajdan nagyon tekintélyes és vagyo- tozásokon ment át egy-egy ház, kié volt ki
a vendéglős.*) De most a barátom vagy, hát nos Mayer-család ebbe temette megmaradt lakott benne. — száz meg száz regény minden
garasait
kicsi hely.
őszinte lehetek.
(A
Hágl.)
A kávéházak hová lettek az emberekkel
Ugratni legjobban a Spinglit, Brauswetter
A régi színkör helyén épült Hági vasárnap együtt, a Bergl, a Bavesitz, a Prés, a SzőlőOttót lehetett, aki egyetlen estén sem maradt
el, mint ahogy csaknem a halála napjáig a a kispolgároké volt, egyébként a középosztály fürt, a Botrány, főleg visszatérhet-e a Sugi?
Kassba járt az öreg Brauswetter János is és söröző helyisége, a honvédtiszteké. Központja A Feketesas-utca hajdani előkelősége hogyan
valamelyik kördiványon szunyadozott egy sor pedig mindeneknek Szlampi, amely néven igyekezett lefelé, hogyan verték ki újságírók
Szegedről a német zangerájt s milyen erőfeszíálom-előleget. Sokszor hajnali két óráig is. Szekula Antal telekkönywezetőt ismerték.
Szlampi makacs és lassankint megöregedett téseket végzett Adám kávés az orfeum terén?
A SpinglI volt a point-gyilkos, viccet a viláLesz-e még Ströbl a Ströbl, akárki bérelje
agglegény
volt aki itt töltötte napjának j ó
gon senki akkora tökéletességgel nem tudott
elrontani, mint ő. Viszont, ami ujat hallott, részét folytonosan várakozva az ismerősökre, is? Még láttam abban az időben, amikor szép
azt a legszélesebb alapokon megmagyarázta, mert hogy azok állandóan késnek és nem csendes álomra szenderült. Este féltizenegykor
hogy a részletekben semmi félreértés ne tá- tudják méltányolni egy nyugdíjas türelmetlen már eloltották a lámpást, addig unatkozva
sétálgatott az egyetlen pincér, hogy a vendégek,
lelkiállapotát.
madjon.
— már mint hogy Wagner Gusztáv és Kókay
A
kényelmes,
elgömbölyödött
emberkét
nem
Teszem azt, el akarta valaki mondani a
István elolvassák az este érkezett bécsi lapokat.
régi adomát hogy sóért, meg paprikáért küld- izgatták nagy problémák, a tragédiákon hamar
— Mit szól ehhez ügyvéd ur? — szólalt
átsiklott
és
került
minden
elérzékenyülést,
mert
ték a gyereket, — Brauswetter nyomban előrehajolt és a felfedező szenzációs arckifeiezé- az csak álmatlanságot okoz. Az álmatlansággal meg nagy ritkán a szoborkülsejü szén szál
fejfájás jár, — győzze aztán az ember kikúrálni Wagner.
sével magyarázta:
Megbökött az ujjával eev közleményt és
szódavízzel!
— Tudniillik a szülői küldték a boltba, mert
nyújtotta
az újságot.
Azt
beszélték,
hogy
Szlampi
lassankint
beleOtt kapni sót, meg paprikát. Ezt ő íaz elKókay
elolvasta,
adta vissza a lapof.
került a leltárba s amint váltakoztak a Hági
beszélőre célzott) kihagyta belőle.
—
Hát
nagyon
derék
dolog ez, Wagner ur,
bérlői,
ugy
adták
és
vették
át
a
bútorokkal
Korán meghalt, önkezével vetett véget az
nagyon
derék!
és
a
konyhafelszereléssel
együtt
őt
is.
életének azért a merészségéért, hogy jobban
Ennél több szó nem ls hangzott a hires,
Arra mégis vigyázott ho^y férfiúi méltóbizott a magyar koronában, mint a svájci
régi,
finom és csendes kávéházban, még a
ságán
ne
essék
csorba
s
olykor
titokzatos
frankban. A spekuláció korszakában voltak furpincérrel se kellett beszélni, mert az úgyis
mesébe kezdett
— Tegnap nevezetes vendégem volt, meg- tudta, hogy csak pikkoló kapuciner volt a
• ) A R j p p v a n Winkle operett szereplőjéről ragadt
fogyasztás.
(Folyt, köv.)
rá a név.
látogatott egy grófnő.
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SZEGEDI FIÓKJA í
„HÉTRŐL-HÉTRE"

A MAGYAR-OLASZ BANK

beléígyüftő akciófához.
Nem ledet annyira
szegény,
űogy őetenUént
1-2 pengőt
félre
Sem leöet annyira
gazdag, fiogy ne öasxndlfatelabetétgyUftésnelcextaleglcönnyebb

ne

tehetne
módfát

Napi k i a d á s a i k ö z é a fűszeres, hentes és p é k mellé -vegye fel a Hétröl-Hétre belétet ls.

ko^Lctómg4Ti\AKés*"»tggt*i ^ á Magyar-Olasz Bank szegedi fiókja, Ku cá cr &a s2z.
P P P P P P p I

Mirtdenüií

bestéinek ax elORelö

Pich-szalámi
világmárka!

BRISTOL
SZÁLLÓ

ji

o l c s ó

Szobák (a fekvéstől lüggően) kflftnS napi
ellátással, már 12 pengőtől kaphatók.
Dunai szobák kilátással a gyönyörű budai
hegyvidékre méltányos áron.

1
Ü

Hrlttol
menü
2 pengő
40 - Mindennap 5 órai
tea éa fdne. KdvéQOxt
araH
- Vacsora
rend e s polgárt
draKon.
Tánc — Hosszabb tarMzkodds esetén
tovdbb!
engedmények

BRISTOL-SZÁLLODA
Budapest

fcflCHtui^

Araim m i n d e n M i d e i e l l o m d l l e g a l á b b i O t z a z a i é k k a l o l O ó b b a K I

™

Ifj. Hegedűs Béla dlszíemeíkezési vállalata |
FIAkUzlel: K O z k ó r h á z z a l szemben. H

Az összes klinikák, kórházak, áM. gyermekmenhely szerződéses szállítója
T e l e i o n é l l e l - n a p p a l : A l i i . 1S-SA.
IR2
Anlóturgon.

Tengeri, korpa, darák,
valódi rózsaburgonya,

rizs, bab, lencse, borsó, mák, méz, kitűnő
liszteket nagybani árakon ajánl
ts
I^Hterménykeroskedfi
nprfrnsíin janos
K«ivartaucca ».

I H N B t — III» i » M

—

Dunapart

krtllMltarf luflMfliHtf I i i M i M tart liiiiiii I l l e t i !

ú j é v i ándéhok MflN H EIM drogériában
K l a u z á l tér
sz& m $
l'ÖUzlet: Szt Gyllrgy fér 1.

á r a i r ó l

i

i
^SaHimSStlSn&Stf (SSkliSlH^ ^míftitmít Ö l i i S Ö W W

budapesti

S z e g e d i e k

!

Törv.

véd.

..Wulkán" tűzhelyeket

g y á r t , s z A I I U és I n v I I mélyen lesiAllltott árb&n felelSsség
mel
lett

- rtlOS fflzhemazeme

44

fillér kihordásra
agy II t« r

uj bor

s i ecr edkö rnyé ki
10 liter horyételnél termelői árak. Minden minSségtt
és fain ó- és uj borok legolcsóbb beszerzési forrása.

Ortiftg János Árpád

t a l á l k o z ó

Kálvária ncca

h e l y e a z

István Király szálloda I S ; .

(Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
kstéiSZEGED
VARGA MIHÁLY gyárosnál

Sxottáink

Mlndennemll kOtéiaru. zsineg,
zsák,
p o n y v a , l ó l a k n r ó . h a l A s z es l e n n l s h a l ó ,
gyermek h a l ó k , tornaszerek

A s z á l l o d á b a n étierem, k á v é h á z és a m e r l c a n

Aradl-ucca.
gyári

1

órái mérsékeltül*.
E lapra hivatkozók 900/0 engwdményt kapnak.
KHzpontl fUíés, folyó hideg-meleg -viz, lift, telefonos szobák.
Teljes komfort.
T

Telefon 11-69.

Aron

k a p h a t ó k .

-dotl az olcsó műnkében ?
Keresse fel
cipészt,

Szegedi

"

Korona ucca 15. szám, telefon 29—73., aki elrontott
hócipőjét, hócsizmáját, festett cipőjét ős bőrkabátját

u f b ó l

r e n d b e h o z z a .

Szállítási hivatal
a Magy. Kir. Államvasutak
részére
j

Kereskedelmi és Iparbank
Klauzál tér 2. sz.
Alapítási év 1876.

Máv belvárosi feladó állomás
Hfvaialos óra egé«z nap

A Gyorsáru Gyűjtő rt. „

'

Hlrsch-posta

J

rt
kiadási és felvételi állomása
fi Hivatalom óra d e 8 - 1 , d. u. 2 - 7 2.

| „Express" rt. Budapest 3
,

qyÖ!»őio'-q« o

lo>»£i<>|| Irodé'a

^

;e Nemzetközi Légiforgalmi rt |
D szegedi és halármenti postacsomag és 0
p
qj
árufelvéleli állomása
6 Schenker és Társai rt.
2

*"íp»ise1' ' e

központ*

í t a Fekel^as u. 18 alól

flradi ucca és Klauzál tér sarok
a volt Eur/ipn.szálló éoületébe

helyezte át.
Gönczi és Társai orsiftffl nsmsetkösT ssilTelefon 3 3 — 4 4 .

bar.

Telefon Hivatalos

lltniiVnvor&sl vállalat.

orAn tul 21—14.

i eleptetefon 17-t».
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salát mm p 1.200.000—
Betétek

s,Mk*>tas..

.

Magyar

. P

1,500.000—

Altalános Hitelbankkal
és a

Magyar Leszámítoló éf Pénzváltó Bankkal
Elfogad
betéteket könyvecskékre és folyAszAmióra előnyös kamatozás mellett. ^ VáHAieozAmltofás.
Kölcsönök házakra és földekre m«iAnyos kamatozás mellett.
Safe fülkék

bérelhelők.

é

