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Föltámadás
Az Eszme halála megrendíti az eget és
gyászba borítja a földet. Eszme nélkül nincs
cél és nincs tartalom, az Eszme értéket ad
az ember életének, fellelkesíti az anyagot s
fölszabadító utakat jelöl ki számára a Szellem isteni birodalmában. Eszme nélkül játék
a művész fantáziája, demagóg a próféta s lelketlen tömeg, elárvult csorda az emberi társada'om. Eszme sugallta az első mozgást és
Eszme lüktet a történelem ritmusában. Örök
termés és teremtődés az Eszme, isteni fluidum, mely benne bizsereg a sejtekben, az
atomok keringésében s a csillagok szédült
rohanásában. Eszme a bányák érce s a tavaszi fák rügyezése, Eszme az izmokban lapuló
munka s a lángész alkotó zsenije.
Az Eszme halála megrendíti az eget és
gyászba borítja a földet.
De az Eszme nem halhat meg, az Eszméhez milliók hite és reménye fűződik, az Eszme az ölelő kar, mely egymásra eszméltet
bennünket és az Ige is az Eszme, mely beleharsog az emberi magány ijesztő éjszakájába. Nélküle megállnak a világ kerekei, leomlanak a katedrálisok s utolsót dobban a
szív. Az Eszme: élet.
Nem mondhatunk le róla, mert az Eszme
több a kenyérnél. Húsúnk, vérünk s naponkinti uj lendülésünk az Eszme. Reménykedve várjuk az emberiség szomorú nagypéntekjeinek a végét, mert hiszünk az Eszme
diadalmas föltámadásában. Tudjuk, hogy
hiába villognak a kardok s hiába pusztítanak
a nekivadult bombák, az Eszme nem hal meg,
csak levetkőzi emberi jellegét, hogy isteni
magasságból, megtisztult világossággal uj
hitre ébressze a megtévedt nyájat. Jöhetnek
álpróféták, véreskezű prédikátorok, határokat szaggathat a gyűlölködés, az Eszme, ha
száműzik is ideig-óráig a Sátán kufárai,
harmadnapra újra fölragyog az ég boltozatán
s fiatal, örök sziveket kever a történelem befröcskölt kulisszáira.
Nem lehet, hogy megrendülés nélkül álljunk a megváltás nagy drámája előtt, kell,
hogy fölkavarjon, megtérítsen valamennyiünket az isteni misztérium, mely értünk vette
föl a harcot a sötétséggel s értünk szenvedett
kereszthalált. Aki az Igéért szenved, mind
részese az Eszme csodájának, a művész érte
vezekel s a tudós az ő titkait fürkészi. A nagy
katharzis nem mulhatik el bennünk nyom
nélkül, valamennyien, akik tollal, ecsettel,
kalapáccsal vagy gyaluval küzdünk az igazi
társadalom megvalósításáért, mind osztozunk
n kereszthalál taragédiájában s a megváltás reményének hitében is. Az Igének bennünk is
meg kell testesülnie, hogy fölismerjük végre
a Teremtés nagyszerű gondolatát, a mindig
megújhodó, csüggedhetetlen szeretetet.
Nem lehet, hogy öncélú versengések áldozatai legyünk, apró érdekek prédái, kegyetIcnkedők áldozatai; a fájdalom és felelőtlen
handabandázások szomorú korszakát a béke
nagy, teremtő epochájának kell követnie. A
sötétség, mely megsűrűsödött fölöttünk, nem
lehet a sírboltunk is, hittel, áhítattal, uj zászlók lengetésével kell köszöntenünk az isteni
megértés közeledését. A nagyszombat élő
valóság legyen mibennünk, mert ugy kell
hinnünk benne, hogy magunk is megtisztuliunk, fölmagasztosuljunk örökkévaló fényes-
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ségében: Számoljunk le a magunk fekete
múltjával is, űzzük el a gyűlölködés acsarkodó kisérteteit, tagadjuk meg a tegnapot is,
ha ugy érezzük, hogy árnyéka eltakarja előttünk a holnapok kivezető útját. Annyit tévedtünk és annyit vétkeztünk magunk, mások,
mindenki ellen, hogy mindent élőiről kell
kezdenünk a megfiatalodott Eszme nevében.
Ne ingasson meg hitünkben a rossz példa,
tegyük a szivünkre kezünket és figyeljük az
Eszme suggallatát. Mert ő mindig csak az
igazságot és szeretetet akarja. És az igazság
nem a kiváltságosok privilégiuma, az igazság
néha koldus száján szellemül isteni igévé s
néha király az igazság papja. Eljutottunk a
zűrzavar utolsó éjszakájához. Csak árnyékok
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surrannak körülöttünk és nem tudhatjuk, mit
akarnak. Talán az se testvér, aki megsimogatja arcunkat. Csak a félelem hajt össze
bennünket és bizalmatlanok vagyunk azokkal szemben is, akik jót akarnak. Nincs mértékünk és nem tudunk értékelni sem, amíg
be nem teljesül bennünk a föltámadás igazsága.
De ez a föltámadás most újjászületés is legyen. A nagypéntek sokáig tartott. Haljon
meg bennünk a keresztrefeszités szomorúsága, a tél és a .nincsetlenség gyötrelme,
aminthogy a természet is gyerekké válva,
mindig uj és uj termő örömmel lelkesíti ki
önmagából a megfiatalodott életet, a zsendülő tavaszt.

E V A N G E L I U M A
Irta: DETTRE JÁNOS.

Az első keresztények a mindennap! elet
törvényeit az evangéliumokból olvasták ki.
Melyik apostol írhatta volna meg azt az
evangéliumot, amiből a m a i ember olvashatná ki a m a i élet törvényeit ? Talán a hagyománytisztelő Máté, az aprólékos Lukács,
a hűségre törekvő Márk, vagy az álmodó,
a költői lelkű János? Mindezek a szent könyvek idegenek a mai világ számára s ha a
politikai okosság nem tiltaná, talán még az
evangéliumokat is máglyára vetné az a sorsközösség, amibe a haragvó Isten most taszította bele a német népet. Máglyára vethetnénk
nyugodtan ezeket a könyveket is^ mert a történelem azt igazolja, hogy csak az elégetett
könyvek az örökéletüek. Voltak évszázadok,
amikor
az evangéliumokat
is elégették, a könyvek továbbéltek, de hová
lettek azok, akik máglyára vetették? Az unalom, az érdektelenség, vagy az ostobaság
jobban és tökéleteebben írtja ki a könyveket
is, mint a máglya. A fellobanó tűz, a felfénylő világosság, a felgyúló fény mindig sokkal
inkább terjesztője, mint koporsója volt az üldözött gondolatnak.
Csak Júdás írhatta volna meg a ma! ember
evangéliumát, Csak Júdás, aki Cairóthból
való volt, akit tizenkilenc századon keresztül
vörös-szőke hajjal ábrázolt a festőművészet
s igy ha származását a harmadik köztársaság
belügyminisztériumában felállított faj-vegyelernző bizottságnak kellene meghatározni,
Iskarioth Júdást bizonyára á r i a i n a k ítélnék s talán nem is egyszerű fajtiszta egyednek, hanem baktrianai hűbérúrnak, vagy a
pamiri fensik fejedelmi sarjadékának, ahol a
mai fajelmélet az áriánizmus bölcsőjét kezdi
ringatni. Mintahogy az ujnemes ősök otán
kutat s régiségkereskedőnél összevásárolt
portrékat ősei arcképeiként szögez fel a falra,
a Gobineautól nemzett s Chamberlain által
nemesitett fajelmélet a legendás mult ellenőrizhetetlen adatai között lohol felmenők
után. A régi portrékat összevásárolja az uj
tudomány is, csak éppen a családi értesítő
hiányzik, a hátiratok összefüggő láncolata s
a tudományos meggyőződés, mely el tudná
hitetni, hogy az élet tüzpróbáját, (ez is máglyatüz,) kiállja az a vegyület, amibe adat, feltevés, hit, álomlátás, bűnbe fogant politikai
érdek s a fölény varázsos babonája állt össze

a sorsközösség evangéliumává. Chamberlain
szerint a germán faj sajátosságai a magas
termet, egyenes orr és szőke haj, — Goethe
haja fekete volt, termete az átlagosnál nem
volt magasabb s orra erősen hajlott, ezek az
antropológiai sajátosságok nem fogják majd
a máglyára vetni a Faustot is? Talán Goethe
kegyelmet kap, de nem mert költő volt, hanem, mert kegyelmes ur, ámbár világpolgársága csak a harmadik köztársaság különös
kegyelméből biztosithatja esetleg helyét a
Walhallában. Világpolgár és görbe orr, —
Goethének és kegyelmes umak kell ahhoz
lenni, hogy a fajelemző hivata ne vesse ki at
világ legnagyobb költőjét fajtájának népközösségéből.
A Liber S t Johannis
apocry-'
p h u s s o k a t ír az ördögtől megszállott Judósról. Ha a hit, mely az iszonyatban is táplálé-i
kot keres s az áhítat által megtermékenyült
fantázia kiteljesítették volna ennek a könyvnek tartalmát s beléköltöttek volna mindent/
amit Iskarioth Judásról gondolt, képzelt és
fantáziált a megszállott, a rajongó lélek, talán lehetne evangéliuma Júdásnak is s a mai
ember legmaibb törekvése számára megkapná a legalizáló hagyományt. T ü z e t d o b *
n i j ö t t e m a v i l á g r a , — kiáltott fel
Keresztelő szent János s mintha a mai ember Krisztus szálláscsinálójának
erre aá
egyetlen mondatára építené fel programját
és uralmát. Tüzet dobni jöttek a világTa, de
nem azt a tüzet, ami feléget mindent, ami
rothadt ,ami értelmetlen hagyomány, megmerevült s élettől elszakadt dogma, a farizeus bölcsesége és az írástudók erkölcsi sza-<
bálya, az ő tüzük Julás megíratlan evangéliumának fanatizmusában éget s hamvaszt el
mindent, amit a tudásban felgazdagult emberi szellem alkotott, az életformákat, amikef
évezredes fejlődés igazol s azt a szemléletet,
amibe minden jelenség és minden alkot.'«
vigasztaló s a termékeny élet értelmét igazoki
világképében foglalta össze a múltból jövőbe
vezető fejlődés fázisait. Az irgalmatianságj
az engesztelhetetlenség, a kérlelhetetlenség
evangéliuma győzedelmeskedik most a sz&i
retet örökérvényű, örökvigasztalást adó tanij
tása felett, Júdás győzelme ez Szent Pál
felett, a harminc ezüst pénz győzelmi
ez az alázatnak, önfeláldozásnak s a világol
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Sok millió ember
Szenved gyomorbajban,
De itt az
Gyógyhatás" ?-páratlan.
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átformáló szerefetneS Kerolzmusa Felett
A mai Húsvét nem a feltámadás ünnepe,
hanem azé a kőé, amelyik a szent sirt eltorlaszolta. A ma embere minek feltámadását
ünnepelhetné? A szeretetet ünnepelni méltatlan, a szabadságot nem lehet fegyencruffcában ünnepelni s akik követ gördítenek a
sir elé, azok nem ünnepelhetik a holott feltámadását. A mai nemzedék azoknak a poroszlóknak utódai, akik előtt Júdás csókkal
árulta el az Ember Fiát, akik töviskoszorut
illesztettek fejére, megostorozták, epével és
ecettel itatták keresztfán gyötrődő testét s
lándzsával nyitották meg az oldalát. Ma ís
/Vannak poroszlók és ma is vannak hivők s

ma !s a poroszlók az üldözők. A" poroszlók,
akik a Golgotára korbácsolták fel a szeretetet, akik a szeretet istenét a keresztfára szögezték, azok nem ünnepelhetik a feltámadást.
A mai nemzedék a római poroszlók utódai
kezébe adta újra a korbácsot s a jogart s a
ma élő utódok nem váltak méltatlanokká
őseikhez, Iskarióth Júdás különítményéhez.
Akik befalazták sziklasirjába a gondolatot,
azok legalább ne ünnepeljék a feltámadást.
Akiknek evangéliumát Júdás irta meg, ne
szentségtelenítsék meg az életnek, a szeretetnek, a szabadságnak, a minden ember áldott, szent, termékeny testvériségének, az
örök gondolat örök életének húsvéti ünnepét.

A londoni német követ
átadta a Hitler-kormány demarsát
az angol külügyminisztériumban

London, április 15. Az angol alsóház csűtör- ügyi hivatalban ma délután átadta a német
Itökesti ülésén — mint jelentettük —, élénk vi- jegyzéket. A német ügyvivő kormánya nevéta fejlődőt ki a németországi eseményekről, ben tiltakozást jelentett be az alsóházban elamelynek során több szónok tiltakozott a né- hangzott támadások miatt A tiltakozás kitermet nemzeti szocialisták magatartása ellen. A jed a külügyminiszter beszédére is.
Hitler-rezsim ellen nyilatkozott többek kőzött
A szombat reggeli
Sir Arthur, Chamberlain
és lord
Churcill ís.
Emiatt a Hitler-kormány
demarsot intézett az
angol lapok ellenszenvvel
írnak a néangol kormányhoz,
utasította az angol nagymet
lépésről.
követét, hogy az angol kormánynál nyomatékosan tiltakozzék a német belügyeikbe való beA Daily Herald a német demarssal kapcsoavatkozás ellen.
latban a "következőket Írja: Az angol kormány
Berndorff londoni német ügyvivő a kül-hivatalosan csak arra az álláspontra helyezk*-

önarckép
Vlncent van Gogh levele testvéréhe*
Elveszett,
t)ty szépen indult minden, drága testvér,
Emlékszel a kis Vincentre, aki
Az Isten egész kertjét le akarta
Festeni. Olyan égő színeket
>És fényeket látott, hogy Tizián
Elbújhatott
volna mellette.
Mint
'Ádám, aki először látta meg
E csodás festményét az Ismeretlen
Nagy Alkotónak, ugy bámultam én
E szép világot. Egy kicsit
bolondnak
Tartottak ezért ők, a többi ember.
Akik bizony a nekik célszerű
Dolgok után törtetnek és reám
Azt mondották:
Jobb volna
valamt
Okos dologba fogni. No de engem
Elhibázott
az Ismeretlen
Mester
És most egy kertben, amelyet
talán
A paradicsom
ellentéteként
Turemtett, bünhődőm
nagy
vétkeimért.
Mert egyszerűen gazdagítani
vágytam
A világot és embert s ugy szerettem
Az életet, ahogy a gyermekek.
Mindig is nagy gyermek maradtam én
Testvér, hiszen tudod, mert te szerettél
S értettél engemet, elnézted azt.
Hogy boldoggá akartam tenni itt
Mindenkit,
aki él, mig
tönkrementem.
A legcsodisabb
fényeket
Akartam festeni és elborult
Egész világom. No de én hiszem.
Hogy valahol egyszer majd az leszek,
Aki akartam
lenni.
Egyelőre

Elszenvedem
az életet. Csak azt
Sajnálom,
amit megfesthettem
volna:
A képeket. Egy egész végtelent.
JUHASZ
GYULA.

1933 «piffis TO.
dik, hogy nem felelős azokért a kijelentésekért, amelyeket az alsóház tagjai tettek. Az angol kormány ezt az álláspontját a német nagykövetnek udvarias formában
tudaraására
hozza.
A Daily Telegraph a németek lépésének előzményeiről a kővetkezőket írja: Sir Austin
Chamberlain
vehemens támadást intézett Németország ellen. Szokatlan, hogy Winston
Churchill
tűrte azt, hogy egy ma'sik szónok
támadásának élességében őt felülmúlja. Meg
kell azonban állapítani, hogy Chamberlain heves támadásai mellett Churchill ezúttal a második szerepet játszotta.

Baranyl Tibor
Bács-Bodrog megye és Baja
főispánja
Budapest, áprils 15. A M. T. I. jelenti: A
kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére
dr. bonyhádi Perczel Béla, Tolna és BácsBodrog vármegye, valamint Baja törvényhatósági város főispánját saját kérelmére felmentette és dr. Hagymássy
Zoltánt, Tolnamegye
főjegyzőjét Tolna vármegye főispánjává kinevezte.
Bács-Bodrog vármegye és Baja
törvényhatósági város főispánjává a kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére váradi és micskey
Bárányi Tibort, Szeged város főispánját,
ezen
állásában való meghagyása mellett kinevezte.

Kozma Rndor állapota válságos
Budapest, április 15. Kozma Andor, az ismert író, hetek óta súlyos betegen fekszik lakásán. A nagybeteg állapota szombaton este
válságosra
fordult.
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dig mint neki ajánlott donációra vigyázott erre a helyre, mióta szolgái keresztvizet csorgattak szilaj pogány magvarok lehajtott fejére.

Ennek a századnak az eleién, mikor a kiskunok földiét elhagyva beálltam szegedinek,
a rekonstrukciós városnak csak ezen a pontján érzett valamelyes történeti levegő. A hetTemplomtéri víziók
venkilences nagy víz itt nem tett különösebb
kárt s nagyjában minden maradt a régiben.
Irta: MÓRA FERENC
A kedves barokk-templom, amelynek tornyáAz a különös, hogy a víziók közt, amiket az ban írástudóktól föl nem jegyezve, senkitől
árkádok alatt látok, nekem, az öreg szegedi nem sejtve aludt az árpádkori kis torony, előtembernek a valóság a leghihetetlenebb vízió. te, a nagy-ajtóval szemben, a terecske közeSokat járok a téren, amelynek még most se pén a regi Szentháromság-szobor s tőle délre,
tudom az igazi hivatalos nevét — s akár déli a Templom-tér és Gizella-tér határán a Rozánap aranyában látom, álcár teli hold ezüstjé- lia-kápolna. A templom keleti oldalához hozben, méltóságos nyugalmában mindig van záragasztva egy omlatag kis sárga ház, a Vávalami nyugtalanító: csakugyan a mi földünk- rosi Zenede, amelybe a szelek is bejártak orből nőtt ki ez a csoda? A mi homokunk álmod- gonálni; a nyugati oldalon kapaszkodott bele a
ta ezt k i magából? S nem viszi el egyszer a plébánia, ez ís emeletes sárga ház, rosszul Bászél, mint odakint a fehértó fölül a délibábot? ródé ablakokkal, amelyek sokat fájdították a
Nem, mert nagyon jó helyen van. A város városi tanács fejét; ennek folytatása volt az
vénei és Írástudói harminc éven át vitáztak Iskola-ucca felé a piaristák régi iskolája, a
arról, hová építsék a fogadalom templomát. hajdani Nemzeti Oskola, a század elején mér
Sok érdek viaskodott egymással, földi érdekek, a megváltó csákányokra váró tisztes omladék.
nem mindig méltók a szent fogadáshoz. Jó, Körül a nagy vizet kiállt ódon házak, köztük
hogy végül e hely mellett döntött. A patres az egyetlen sivár az Ipartestületé, középen a
conscripti bölcsesége. Talán nem is bölcseség háromszögletű kis tér, régi német városkák
volt, hanem ösztön. A sokszor tűzette, vizvette hangulatával. Különösen bujkáló-holdvilágos
ősi város népe megérezte, hogy földjén ez a estén, mikor a Gizella-téri orgonabokrok sükis folt a maradandóság tere. Azt nem lehetne rejében, a honvéd-emlék körül megszólaltak a
mondani, hogy változatlan volt minden vál- fülemülék. Igaz, hogy nem igen hallgatta őket
tozásban. De minden változásban megmaradt senl i. Koránfekvő, csöndes része volt ez a váannak, aminek a városalapító ősök szánták. rosnak, kurjongatásoktól nem zavart vadászteA szegedi föld szent helyének, amelyet hid kö- rülete a málladozó torony és a vén padlások
tött össze az éggel. A fogadaimi-templom előtt denevéreinek. Az egykori palánk-nak már nyoegy nyolcszögletű kis torony áll, az Árpádkor ma se, de a hire még igen. öreg szegedi polhagyatéka, amelyet Szent Demeter lebontott gárok, akik még hallottak a régi sáncról, csak
templomának tornyából hámoztunk ki. igényalánki templomnak
hivták a belvárosi temptelen, szerény kis őse a pompás székesegyház>mot és a szívbeli szeretet megindító esőkonak, ö a bizonyság arra, hogy Isten szeme min- jiyösségével ragaszkodtak hozzá. Hallani se
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A politikai helyzetről
és a Hitler-diktaturáról
az ellenzéki politikusok

Kéíhly Anna, Eckhardt Tibor és Vámbéry Ruszlem nyilatkozata a
Délmagyarországnak
Budapest, április közepén. (A Délmagyarország
munkatársától.) A képviselőházban elhangzott a
pénzügyminiszter optimista költségvetési expozéja
ós a t Ház a nagyhét előtti pénteken húsvéti
szünetre tért A parlamenti események után élénkebben rajzolódik ki a magyar belpolitika képe,
ezért a D é l m a g y a r o r s z á g a húsvéti ünnepek alkalmával megszólaltatja az ellenzéki politikai élet vezető tényezőit: mondják el álláspont-
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jnk&t és kritikájukat a politikai helyzetről és adjanak választ a világ nyilvánosságát most legjobban foglalkoztató kérdésről: a német diktatúra
borzalmairóL Az ellenzéki politikusok nyilatkozataiból sok kérdésre kap választ a D é l m a g y a r o r s z á g nyilvánossága. A nyilatkozatok
sorából hiányzik Rassay Károly bírálata, Szeged
ellenzéki képviselője ugyanis nem tartózkodik az
ország területén, hosszabb külföldi útra utazott.

Kéíhly Anna
Szeged szociáldemokrata képviselője az aláb- '
biakat mondotta a Délmagyarország
munkatársának. Először a német eseményeket világította meg a kővetkezőkben:
— A gazdasági erők ellen nem lehet a belpolitikának ilyen eszközeivel küzdeni. Azokat
a bajokat, amelyeket most a marxistákra rónak, az elzárkózottság okozta gazdasági válság idézte elő, de azok a gazdasági erők, amelyeket most így akarnak leverni, tovább élnek a tömegekben és — hiába mutatkozik most
a Sipka-szoros látszólagos nyugalma — megszüntetni
nem
tudják.
— A különböző nemzeti öncéluságok mind
másutt akarnak piacot teremteni, de hogy ők
maguk is csak másokkal együtt tudják megteremteni az élet feltételeit, azt nem akarják
megérteni és azt hiszik, ezt hatalmi eszközökkel meg lehet valósítani. Az egyik
elzárkózás
szüli a másikat
és bármennyire is igyekeznek
azokat a történelmi és gazdasági erőket megsemmisíteni, amelyek végeredményben az
egész emberiségnek
békés
együttmunkálkodása felé tendálnak, — végül is vissza kell
térni ahoz, amit Deák Ferenc olyan pregnánsan kefejezett: a rosszul begombolt
mellényt
ki kell gombolni
és elölről kell
kezdem az
egészet.
— Nincs okunk az európai reakció felülke-

akartak a lebontásáról.
— Vegyék tudomásul az Urak. — szegte fel
fehér fejet a város közgyűlésén Varga Ferenc
apát ur —, hogy ha csákányt fognak a templomomra, az első ütések az én öreg testemet
érik.
Nem is foghatiák munkába a csákányok addig, míg az agg főpap ki nem költözött a halottak csöndös varosába.

rekedése miatt valamilyen pánikhangulatba
esni. Európa nem először jut abba a helyzetbe, hogy a haladás erőin úrrá lesz a reakció.
1815-ben is szövetkeztek Európa hatalmasai
a nagy francia forradalom eszméi ellen, de
már 1830-ban és 1848-ban újból meg kellett
birkózniok a letiport erőkkel. A fejlődés vonala sajnos, nem egyenesen ível felfelé. A pillanatnyi zuhanás lehet az egyéneknek, a mai
idő tömegeinek tragédia, de nem lehet a demokratikus
tények és törekvések
tragédiája
és semmiesetre
sem ezeknek
végső
pusztulása.

— A magyar helyzet
— ha a német eseményekkel hasonlítjuk öszsze — valóban ugy néz ki, mint a konszolidáció igéretföldje. Sajnos, teljesen mindegy, hogy
valaki himlós és láthatóan hordja betegségének nyomait, vagy pedig tífusza van és betegségének külsőleg különösebb nyomai nincsenek. Egy ország egészsége nemcsak azt jelenti, hogy polgárai nyugadtan járhatnak az uccákon, — az egészséghez hozzátartozik az is,
hogy mindenki,aki az ország teherviselésében
részt vesz, annak sorsába is beleszólhasson.
Mindaddig tehát, amíg meg nem valósul — a
legnagyobb látszólagos nyugalom mellett is —
vitális és visszatérő kérdése a magyar belpoli-

tikának: a választójog
kérdése,
— sőt nem*
csak a belpolitikának, hanem egyre elismertebben a külpolitikának is. A magyar parlamentben legutóbb megkérdezték, hogyan fog
szavazni a csallóközi magyar, ha revízió esetén ezek a területek visszakerülnek hozzánk.
Szabad-e nekünk ezeket a magyar területeket
abban a hitben tartani, hogy ebben az esetben
a visszakerülő magyaroknak kevesebb polgári joguk lesz, mint amennyivel most bírnak?
A belpolitika legelső megvalósításra váró kérdése: a titkos választójog
sürgős
bevezetése.
Kéthly Anna ezután

Szeged sorsáról
a következőket mondotta:
^
— Amint értesülök és amint magam Is tapasztaltam, Szeged rendkívüli
nehézségeit
árán átélte a súlyos téli hónapokat.
Sajnos,
ugy látom, hogy a javulás csak annyi,
amenynyit a természet enyhébbre
fordulása
jelent.
A munkanélküliség nem csökkent,
ezzel
szemben
a segítés
lehetőségeit
és eszközeit

rekek bújócskáznak benne. Az árpádkori tornyocska, amely még akkor szabadon áll, támasztó pilléreivel nagyon alkalmas erre,
mert azokra nagyon sokáig oda lehet lapulni.
Az egyik gyerkőc sokáig várja hogy rátaláljanak. Unalmában előveszi a bicskáját és elkezdi vele vésegetni a torony vakolatát Rajzol a
Ha a nagy álmodó lelke ma hazajár a hold- bicskaheggyel. Azt rajzolja, amit lát a búvóhesugáron, bizonyosan azzal a vallomással tér lyéről: egu török minaret
gyerekes képét vési
*
vissza a csillagok felé, hogy ilyent még ő se bele a falba. Ez a gyerekrajz, amelyet az árSzáz évvel ezelőtt... A barokk-templomra, mert álmodni.
pádkori torony kihámozója, Sebestyén Károly
amelynek képét egy Karats-metszet őrzi 1820A XVIII. század elején meg van a templom, muzeumi kollegám vett észre és fotografált le,
ból, még nem a Szentháromság vigyáz, hanem de nincs templom formája. Tornya van, de te- az egyetlen bizonyság amellett, hogy valahol a
a Szüzanya szobra. (Később a Felsővárosra teje nincs, a mennyezet bedőlt s az Úristen ki- tér környékén török mecsetnek kellett lenni,
került ez a szobor s ma is ott vigyázza a Mi- költözött belőle. A török világ viselte meg, de amely ide látszott.
noriták templomát.) A Városi Zenede még ak- a németek bántak el vele. A misét abban a
kor nem rozzant sárga ház, hanem jó erőben tornyos Mária-kápolnában mondják, amelyet
XV. század, Mátyás kora, Szeged a Hunyalevő tekintélyes épület, a piarista atyák rend- még 1501-ben emeltetett a templom nyugati diak városa... A népkirály,
aki most díszheháza, övék a plébánia is. A tér nagyobb, — a oldalán Lukács zágrábi püspök, szegedi ere- lyen lakik a Nemzeti Pantheonban, szerette és
Rozália-kápolna még akkor a Boldo«asszony- dés, — Szent Demeter puszta templomából pe- sokat meglakta Szegedet. Történeti följegyzés
uccája helyén áll, a mai DMKE-palota helyén dig Herberstein zsoldosai sóraktart csináltak, van róla Heltai Gáspárnál, hogy meglátogatta
— de üres és kietlen. Délről és nyugatról apró körülötte pajták éktelenkedtek, s előtte a ka- Szent Demeter egyházát is, amely kései gót
házak oromfalai szegik be, de a 'mai piarista- tonapékek sütőkemencéi füstöltek. Egyházi vo- csarnoktemplom volt, a torony mögött,
nem
ház és a honvédpavillon helyén, a Tisza La- natkozása csak a püspöki széképületnek volt,
nagyon
díszes,
a
nép
temploma.
(Áz
uraké
a
jos-körut végén pákászoknak való mocsár ter- körülbelül a mai plébánia-palota helyén. Akpeszkedik, békás és sásliliomos. A templomtól kor volt Szeged először ideig-óráig, püspöki várban volt.) Ekkor történt az, — pontos dátuKeletre a xenodochion
áll: a görög szó ez eset- székhely, a csanádi püspök hazátlan volt, Sze- ma is van, 1465 október 26-a, hogy a király
ben nem vendégfogadót jelent, hanem kórhá- ged egyházi hovátartozandósága bizonytalanná szegényellette a misemondó plébános kazulázat. Ahol most a gyermekklinika emelkedik, vált a zűrzavaros időkben s igy a székhelytele- ját s felajánlotta Szent Demeternek a maga
ott -kkor is gyóffvitottnk. dp beteg k"tonákat.
len püspök és a gazdátlan város egymásra ta- arannyal átszőtt palástját. „Becsülik vala pedig
azt a ruhát harmincezer forintra." (A királyi
lált,
ha nem sokáig tartott is a barátság.
Észak felé, a Nemzeti Oskolán tul a sánc,, a
palástból készült kazulát az alsóvárosi barátok
palánk zárta el a katonák várát a polgárok váMnga a tér az időben az Isten kertje volt: mentették meg a törökök elől s máig is ők őrrosától. A palánk árka a mostani püspöki pa- temető, bizonyára már a középkor óta Okleveles zik.) Zsigmond korában m á r négyszegletüre
lota helyén kanyarodott el a Kelemen-uccá- adat van róla, hogy a század közepén, mikor volt falazva az árpádkori nyolcszögü torony
ból és Zrinyi-uccából a Tisza felé. Az apró há- a templomot végre'restaurálni kezdték, a ta- s a torony előtt, tehát jól kint a téren állt a
zacskák sorának a neve, amellyel kisérték, Ár- nács utat nyittatott a sirok közt. A restaurálást háromhajós pompás bazilika, hátul a szenkon-ucca volt.
a század vegén fejezték be, akkor bontották le téllyel. A főoltár látta maga előtt térdepelni a
Ezen a téren sétálgatott száz évvel ezelőtt a zágrábi püspök kápolnáját s akkor tüntették nyugtalanvérü királyt s bünöséletü szépaszVedres István, a nagy földmérő, az akkori Sze- el a tér rendezésével a* sokszázados ó-temetőt. szony-feleségét, Cilléy Borbálát.
ged legműveltebb embere és legnagyobb raA támasztó sarokpilléreket is ebben az időjongója. Uj könyvét forgatta kezében, a SzeA török i d ő k . . . A sirok közt a templom ma- ben kapta a torony, talán az 1444-es földrengés
gedi Múzsák százados ünnepé-1, annak örömé- ga is halott, csak a temetőben játszogató gye- után, amelyben Isten büntetését látták a szere, hogy a kegyes atyák Oskolája megérte a
szegedi földön a száz esztendőt. Igen meg lehetett elégedve Szeged nagy fia, mikor az akkori
Templom-téren körülnézve, igy kiáltott fel:
Ki az, kérdkedd, ki ezt bátran eszközlőtte?
Memfist, Athént, Rómát kivetni itt merte?
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legelőnyösebben
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* 1 vásároljon
Atril
Lajos sugárut«)
megnyirbálták. Még aaok a reményei: is, amelyek a gázgyári pénzekkel kapcsolatos munkaalkalmakat jelentették, — nem teljesednek,
holott tudomásom szerint a gázgyári szerződés megszavazásának legfőbb inditóoka volta
munkaalkalmak létesítése.
Szeged különleges bajai mintha megszaporodtak volna. A leépítésekről
szóló
hirck
sajnos egyre erősebben tartják magukat és félő, hogy az amúgy is nagyon
megpróbáltatott
várost bizonyos dolgokban megint kész helyzet
elé fogják
állítani.

Nagybani gyhiláill
Telje« tzovatottág.

jTBC. beasenM

flely.

— Optimista hangulatról beszélnek a képviselőházban és a kedélyek bizonyos megnyugvását vélik látni. Mintha azonban ez a megnyugvás nem volna egyéb, mint mikor a vizbe
esett ember abbahagyja a tempózást, olyan
kilátástalannak érzi az árral való küzködést.
Az efajta optimizmussal szemben azoknak az
optimizmusának kell győzedelmeskednie, akik
a demokratikus
gondolat mai rossz helyzetében is tőrhetetlenül
bizni tudnak a józan ész
és az emberségesség
igazságában.

E c k h a r d í Tibor
a másik nagy ellenzéki párt, a független kisgazdapárt vezére a politika
jövő
feladatáról a kővetkezőket mondotta:
— A jövő politika feladata: felkészülni
a
revlziórnl A teendők két csoportra oszthatók.
Politikai és gazdasági természetüekre. Mind a
kettő egyformán sürgős. Politikai téren revizióképessé kell fenni minden
megnyilvánulást.
mert ma iwra vagyunk felkészülve a revízió
tényleges megvalósulására. Lehetetlenség
elgondolni is a mai választási tőrvánnyel
újból
valasrtani ott, ahol nem titkos választási rendszer van érvényben. De módosítani kell az eddigi gyakorlatot a nemzeti kisebbségek kérdésében is. Amit magvar lestvéreink számára az
utódállamokban követelünk, — legalább anyngit meg kell nekünk is adnunk a saját földünkön élő összes kisebbségeknek.
Ezenkívül
mentesíteni
kell a mai köziqazqatásl
a pártpolitikától, mert a nemzetiségek és a magyarság kőzött a múltban előfordult félreértések
lőrémben a közigazgatás helytelen magatartására vezethetők vissza.
— Gazdasági téren összhangba kell hozni
az állam és a magánháztartások jövedelmeit

gediek. Mert Isten haragja azon a napon renditette meg a várost, amelyen Ulászló király
semmisnek nyilvánította a pogánnyal kötött
esküt Az esküsr^gó király innen indult el a
várnai nagy temetőbe.
m
Innen kezdve már semmi tőrtfnHi adat nem
korlátozza a templom-tér felett röpködő fantáziát. Amit tudunk, azt a csákánynak és ásónak
köszönhetjük, amelyek a régi templom bontásakor és a nagy építkezés alkalmával megszólaltatták a földet és a téglákat. Akkor került
elő ez az árpádkori toronv. amelvhez az alapfalak szerint a tntáriárás körül kisméretű, egyhajós, nvilván boltívekben, gprendamennvezetes templom tartott. De ez a XIII. századi templom a toronvhoz képest uj templom volt, a
torony már látott régebbit is, a XII. században
nvilván ez volt Szeged keresztény telepeseinek
első temploma, Demetriosnak ajánlva, aki
a bizánci kereszténységben a pásztorok védőszentje volt. Ennek a templomnak maradványa a restaurált kistorony, a városnlnpitó őröknek majd ezer év által megszentelt ereklyéje,
amelyet mint a ma művészetével ékes ereklyetartó vesz körül a Templom-tér.

és terheit, hogy újból a gazdasági
egyensúly
állapotában
juthassunk,
amely ma meg van
zavarva. A mezőgazdaság nyomott helyzetét
ax árak javításával,
a nincstelenek helyzetét
telepítéssel tényleg meg kell javítani és a földteherrendezés sem halasztható tovább. Az agrárolló megvalósulása akár a terményárak fel-

professzor, a kiváló tudós, az ellenzéki politika
és az emberies gondolat régi kiváló harcosa a
német borzalmakat a kővetkezőkben világította meg a Délmagyarország
munkatársa előtt:
— Teljesen elhibázottnak tartom, hogy az
egész Hitler-ügyet megint egyszer zsidó-kérdésnek deklarálják. (Igaz, azonban, hogy ez
az egyetlen, amit Hitler alkotott.) Egészen más
jelentősége van ennek a mozgalomnak, — tudniillik egy megrekedt forradalmat mozgásba
hozott
Természetes,
hogy mindaz,
amit
akar: gazdasági eszeveszettség. Gazdaságilag a
horogkeresztes ügy a legrövidebb idő alatt be
fogja bizonyítani
lehetetlenségét és tehetetlenségét, — ha egyáltalán próbál valamit csinálni. De ha nem csinál semmit, Németországot
— minden erőszak-exportja és a rendszerrel
fokozódó alkalmi kiadások mellett — egy gazdasági katasztrófához
fogja
vezetni.
Mindez
nem változtat azonban azon a tényen, hogy
símben
Papenéknek és Hugenbergéknek
nagytőkés és feudális politikájával, ez változás jelent, amelyről ma még nem lehet megmondani, hogy hol fog megállni.
— Meggyőződésem, hogy

ex a rendszer féllétlenül
ad absztrr-'
dum kell hogy vigye az elvakult
nacionalista
őrületet.
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emelése utján,akár a gyáripari termékek árainak
lefaragása utján tovább nem késhet. Csak a gazdasági egyensúlyát
visszanyert
és a politikai
jogok tekintetében
mintaszerűen
vezetett magyar állam gyakorolhatja azt a vonzóerőt aa
elszakított kisebbségekre, amely vonzóerő a
revizióért folvtatott harcban a legjobbnak fog
bizonyulni. Mindehez azonban teljes
rendszerváltozás
szükséges.
Eckhardt Tibor ezután

a német helyzetről
a kővetkezőket mondotta:
— Hitler négy évre berendezkedett.
Német-4
országban most folyik le az az
iszapáradat^
amely nálunk már 1919 őszén lezajlott Hogyf
a mostani kavargó helyzet után mi fog mégj
jönni: bizonytalan, de remélni kell, hogy af
konszolidáció és békés munka szervezetten fog
a közeljövőben Németországban egy népies
irányban kifejlődni és ezt annál inkább lehet
remélni, mert a német nép nyugodt jellemé-«
nek tulajdonképen ez a fejlődés felel meg.
— Akiket pedig — folytatta Eckhardt — *
Németországból jövő nyugtalanító hírek izgatnak, figyelmeztetni lehet arra, hogy hat
millió munkanélküli
irtózatos feszítő erő és
más választás nem voh Németországban, mint
bolsevizmus, vagy horogkereszt. Ez a körülmény adja meg Hitler sikerének magyarázatát

militarista
diktatúrákkal
biztositani.
Ma már
MacDonald és a franciák is meg vannak ijedve a helyzettől, MacDonald sietve leszaladt
Mussolinihez és úgy próbálja a németeket le-t
győzni, hogy beveszi őket partnemek...
— A hitlerista őrületnek
Magyaron*
szágra nézve igen sajnálatos hatása az,
hogy a revizió szellemét megint mesxszebbre tolta ki.
A második súlyos hatása gazdasági, mert teJ-t
jesen katasztrofális
helyzetet
jelent.
— Mégis az emberibb jövőt az európai demokráciák becsületes és őszinte összefogásában látom, — de sajntos ez ma még csak vágyálom. A még meglévő demokráciák annyira le
vannak gyöngülve gazdaságilag, hogy most
még nem mernek politikai offenzívát kezdeni a diktatúrák ellen. Hosszú türelemre és kitartásra van szükség, amig majd elérjük aa
emberibb és igazságosabb jövőt.
"

Húsvétra oarfömök
és kölni ktilönlojresséjrek óriási választékban

Hanhefm

Drogériában

Klauzál t«r 3.
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Az összes európai államok egy évtized óta szinte tobzódnak az elzárkózott nacionalizmusban Széchenyi tér 7. sz. a . (Szeared-Osontrrádi épület).
anélkül, hogy egy lépéssel is előre tudtak vol- S z o l i d á r a k .
EIsfirendQ munka.
na jutni. Az tény, hogy ez a nacionalizmus
valami módon ki fogja élni magát. Ez a nacio- Bíró Maralt és Laezkű Fischer tózsífné.
nalizmus hazug nacionalizmus,
ez semmiképpen sem mondható a nemzeti gondolat renais- 1
sance-ának.
— Az összes államférfi felsorakozott a gazdasági autarchiához és a politikai együttműködésnek a legfantasztikusabb formáit vetették
„Doxa", „Omega", „Tissox", „Zenith" „Mofel (Briand, MacDonald, Mussolini), de egyikvado", „Schaffhausen" stb. zseb- és kar•
nek sem volt eddig mersze, hogy megmondja:
órák, „Junghaus" ébresztők. Valódi 14 kaA nőgyógyászati klinika alapozásakor, tehát minden államban kivétel nélkül az elvakult
rátos aranv ékszerek! 800/1000 finomságú
a icmplom-tér és a Tisza között régi sírokat
ezüst tálcáit, eyőeszközök, dísztárgyak. Eltaláltak, amelyeket ősi szokás szerint feldúltak nacionalista őrület kizárja azt, hogy egy egészsőrendű „Berndorfi" alpakka és alpakkaés csak akkor jelentettek be, mikor már be is séges fejlődéses alapon ebből a mélységből ki
ezüst evőeszközök. „Homocord", „His Mastudjunk
vergődni.
tetejezték az uj épületet. (Persze, akkor se urak
ters", „Columbia" gramofonok és lemezek.
jelentették be, csak egy afajta célszerű szegény
— Európának öt-hat súlyos gyújtópontja
Kényelmes A. B. C. részletbeszerzés előleg
ember, valami pallérféle.) A csontok mellett van az elvakultság és a gazdasági nacionanélkül, óra- és ékszerjavitások olcsón,
„cncsem-bcncsemeket" is találtak, amelyekből lizmus tehetetlensége miatt Ebben nyilván
gyorsan, pontosan! Tört arany, ezüst, régi
néhány darab bekerült hozzánk a Muzeumba. nemcsak a diktatúrák bűnösek, de a még megpénz, zálogjegy beváltás. Alkalmi vételek,
Kgv bronz karperec, egy szem kék üveggyöngy
eladások.
s Traján császár bronzérme. Rendes tartozékai lévő demokráciák is — a franciák, az angolok
a Kr. u. II. század jazig temetőinek. Köröskörül is —, amelyek nem tettek semmit addig, amig
Kölcsey
a demokráciát
még
még mocsaras erdők, nádrengetegek lakatlan a legyőzött államokban
ucca 7.
sivatagja; a templom téren már a nagy sötét- lehetett volna érdemesen, észszerűen is igazsáségben is világított a kultura.
,j;osan
támogatni.
Eurójga békéjét nem lehet

Mindenből
a legjobbat!

T ó t h órásnál,

A világ gyógyulása,
a londoni és a newyorki Hői divatcipők 6 ' 5 0
gazdasági konferencia
Férfi cipők 8 - 5 0
A legtöbb ember nincs tisztában a világvál- kintettel a tarifák kérdésére, a kivitelt és be-

írta: dr. Szivessy Lehel.

ság mélyebb okaival és csodaszerek alkalmazásával akarja a kivezető utat megtalálni.
Müveit társaságokban is unos-untalan hirdetik, hogy a gazdasági szabadság irányának
kora lejárt és helyébe a tervgazdaság lépett. Ezzel szemben meg vagyok arról győződve és
váltig hirdetem, hogy a nemzetek gazdaságának érctörvényei vannak, amelyeket semmiféle erőmüvi müvelettel tartósan és büntetlenül megbontani nem lehet. Aki azokat megbontja, az nem visz be a gazdasági világforgásba u j rendszert, hanem annak betegségeit
fokozza.
Hogy közelebbről lássuk a kérdést, azt kell
mondanom, hogy a világválságnak főokát abban látom, hogy az egyes államok a háborút
követő éveWn. rosszul értelmezett nacionalizmusból, teljesen
elzárkóztak egymástól.
Minden ország hihetetlenül felfokozott védvámokkal akarja megvédeni saját
termelését.
Minden állam azt akarja, hogy a másik állam
az ő vevője legyen, de egyik sem akar a másiktól vásárolni. Ez az elzárkózási politika vezetett az autárkiához, azaz az önellátásnak ahhoz a rendszeréhez, amelynek végső fokon az
az elgondolása, hogy Ausztria bércen és hegyein búzát termeljen; Csehszlovákiából, ebből a kifejezett ipari államból mezőgazdasági
államot is létesítsen és Angliából és gyarmataiból védett piacot teremtsen. Most pedig tetőfokát érte el abban a német
őrületben,
amelynek első lépése volt az, hogy Magyarországgal szemben elzárta a határait és igy nemzeti termelésünk cikkeit oda kivinni nem tudjuk.

hozatalt tiltó rendelkezések és korlátozások
megszüntetésére, a quótákra és más kikötésekre".
A nemzetgazdasági feltételek megváltoztatása nagyjában pénzügyi akcióval függ össze.
Csak pénzügyi és közgazdasági téren egyesitett rendszabályok gyakorolhatnak a másik
kérdésre is kedvező befolyást.
Azt mondja a londoni konferenciát előkészítő bizottság előterjesztésében, hogy a kormányoknak dönteniök kell abban a kérdésben,
hogy mikor és milyen feltételek mellett térnek újra vissza az aranystandardra. Mindenesetre azonban keresni kell a kibontakozást
"abban az irányban, nehogy az aranystandard
ujabb összeomlása következzék be a világon.
Ezt a kérdést pedig oly rendszabályokkal kell
biztosítani, amelyek központi
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Szeged, Kelemen ucca 12.

javak mesterséges szétosztását, központok létesítését. Ugy látszik azonban, hogy az emberi természet olyan, hogy

megszokásaitól

nehezen
térni

tud csak el-*

és bár a tömegek érdekében való volna a nem
zetközi kereskedelem szabadsága, az emberek
a szokásoknak rabjai és csak évtizedek multán
tud az ember és az állam újra visszatérni
azokhoz az állapotokhoz; amelyek majdnem
egy félévszázadon át a haladását és emelkedédését biztosították.
Egy szóval sem állítom, hogy a gazdasági
szabadság nem szorul intézményes korlátozásokra, tervekre,
kormánybeavatkozásra, de
ezeket
az intézkedéseket
nem lehet
ugy
feltüntetni,
mint egy más rendszert, mint uj megváltó irányzatot, mint eltérést az eddig bevált irányzattól, hanem ezek
az intézkedések csak továbbfejlesztési és kiépítési fokozatai lehetnek a szabad gazdasági
vérkeringésnek. Igy például el tudok képzelni s kívánatosnak tartok a világgazdaságban
az összes mezőgazdasági államokat egybekötő
nagy mezőgazdasági kartelleket, ipari kartelleket, de nem tudok elképzelni rendszertelenséget, korlátozásokat, anarkiát és autárkiát,
mert ez az emberiség pusztulásához vezet.
Húsvét idején az egész világ szeme Newyork felé irányul, ahol még Londont megelőzve, e gondolatok jegyében nagy világhatalmak
első kormányférfiai tanácskoznak azokról a
kérdésekről, amelyeket fentebb nagy vonásokban vázolni igyekeztem.
A mi hazánkat nem képviseli senki sem ezen
a konferencián, de azért ott vagyunk mi is. A
világ egészségének visszatérése, a gazdasági
életnek megújhodása, minden nemzet és minden egyes ember életének feltámadását és
ujabb szépségeit jelenti.

jegykibocsájtó
bankok
kooverációjával függnek össze.
„összeihvandó a világkonferencia, amelynek feladata az, hogy határozzon azokról a
rendszabályokról, amelyek hivatva vannak arra, hogy a gazdasági és pénzügyi nehézségeket megszüntessék, amelyek a mai világkrizist okozzák".
Mielőtt ezeket a problémákat megtárgyaljuk, a népszövetségi bízottság rá akar mutatni a helyzet súlyosságára. 35 millió munkanélküli van. Ebben a számban azonban nincs
benne a munkások családja, vagy hozzátartozója és valószinüleg ez még kisebb szám, mint
a valóság.
Csak kevés olyan
ország van, amely az
Az Önellátásnak ez a túlfokozott rendszere aranystandardot meg tudta tartani, majdnem
felborítja az államok közötti árucserének ál- fele az országoknak eltért az aranvstandardlandóságát és főoka annak, hogy minden ál- tól és ezenkívül még igen sok országban vanlamnak a produkciója, ugy ipari, mint mező- nak valutakorlátozások.
gazdasági téren, annyira lecsökkent, hogy a
Forgalmi rendszertelenség, áresések jellemnemzeti termelés minden országban végzet- zik a helyzetet.
szerűen eltörpül.
A londoni konferenciának az a feladata, hogy
irányban reviEzt a helyzetet világosan látja minden eu- a békeszerződést gazdasági
rópai országnak,
sőt Amerikának is, min- diáija.
den irányadó közgazdasági intézője. Ezért hivItt azután valósággal lírikussá válik a nemták össze a londoni konferenciát. Ennek a ta- zetek szövetsége, amikor hirtelen fordulattal
nácskozásnak feladata az, hogy a nemzetközi igy fejezi ki magát:
kereskedelem terén fennálló tilalmakat, quótá„Amennyiben
a nemzeti
önellátás
kat, kliringmegegyezéseket, beváltási kontrolrendszere
továbbra
is
fenmarad,
fellokat, amelyek a forgalom szabadságát akaborul
a
nemzetközi
pénzügyi
egyendályozzák. az egves országok helyezzék hatásúly és az életszínvonal
tovább sülyed
lyon kívül, mert a londoni konferencia terveés
az
a
társadalmi
rendszer
és kulzetének megállanitása szerint a nemzetközi fiForst
turnivó,
amelyet
mi
ismerünk,
nem
zetési és forgalmi viszonylatok nehéz szféráBelvárosi EWilly
ZERáRCl/ EV8ER
maradhat
fenn
többé".
jában és a világ főbb piacain, a szabad forVasárnap
Lilifra Harvey és Conrad Veldt
Hétfőn
galom helyett
A CSASZAHI
UDVAR
Azok a fejlemények pedig, amelyek a világválság eseményei kapcsán megrázzák a mai Széchenyi Magda 8ohnelder
„komplex és nehézkes
rendelkezések
A KÉK
SZOBA
életet, nem kikerülhetetlen természeti törvéVasárnap
léptek a nemzeti érdekek
védelmébe."
Do'lv Itaas
nyeknek következményei, hanem az ember
Hétffin
TÖKMAG KISASSZONY
Hivatkozik ez a tervezet a lausannei rezolu- akaratával és intelligenciájával függnek öszZoro ób Hnra n r
cióra is, amelynek alapján feltétlenül szüksé- sze, mert ezek vannak hivatva helyreállítani
A KÉT
HOCDKÓROS
Vasárnap
Tom Mix
ges, hogy a világgazdasági konferencia sza- a nemzetközi politikai és gazdasági törvényeFTAtfrtn
R '»ke-h tlar'c «« s t H'dMI«f
bályozza:
ket és összefüggéseket.
a) „a pénzügyi kérdéseket, amelyek moneA kormányok felelőssége világos és félremaparketbetárius és hiteltermészetüek, a pénzváltási ne- gyarázhatatlan. Vallom és hiszem, hogy a
eresxtéit és tahézségeket, az árak kérdését és a tőke mozgá- nemzetközi kereskedelem szabadságirányzata
karítást vállal
sát";
menten megjavítaná a gazdasági helyze- D 3 P P 7 9 l é n n e ablaktisztító és takarító vállalata
b) „a közgazdasági kérdéseket, amelyek vo- tet; mégis nemcsak ebben látom a krízisből
D o l l i d J f i ü ü a Gyöngytyúk ucca 30. st»
natkoznak a termelési feltételekre, különös te- kivp'^tő egyetlen utat, hanem a krízis oka az,
hogy élő gazdasági törvényeknek megtagadásán felül, — a termelésnek és szétosztásnak teljes dezorganizálása következett be.
porcellángyáros és nagykereskedő,
Már a háborúban kezdődött ez az állapot.
Azonban akkor a nagy nemzeti erőfeszítések
Budapest, V. Dorottya ucca 14. sz.
parancsolták, a háború gazdasági vitelének érÓbudai porcelángyárának készítményei
dekében, a kormányhatalom beavatkozását, a
(éffezfl-, teás, <tb. liés?'e?ek) a legjobb kül-

N O Z I

Korzó

ablaktisztítást,;

Hüfttl Tivadar

' O R V O S l \
• S Z E R E K

háztartási oikkek és egyéb fémárak nikkelezését olcsón végzi

BARNA ENDRE
Szeged

lakatos, vasszerkezeti
é s

Teleion 12-71.

a c é l á r u g y á r

Mars tér 10~11.

földi gyárakkal ugy árban mint minőségben
felveszik a versenyt.
Kívánatra mintákkal és árajánlattal
szolgálok.

készséggel
st
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teljes felelősség mellett és mindenféle

fférfifehérnemüt.

Specialista puha, félkemény fel kemény g a l l é r o k b a n . — .

A dollár esik, a font emelkedik
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) New.
yorkbóf jelentik: Az inflációs hullám hatása
alatt a dollár áresése szombaton is folytató,
dott és ennek megfelelően az angol font 3.52re emelkedett. Ennél a kurzusnál a francia és

angol jegybank intervencióba kezdett, aminek

hatása alatt a font 3.42-ig esett vissza. Ugy
tudják, hogy az intervenció azért történt, mert
sem a francia, sem az angol piacnak nem érdeke az alacsony dollárkurzus.

Hitler húsvéti tárgyalásai
az acélsisakosokkal
(Uiidíipesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: Az ünnepek alatt H i t l e r tanácskozásokat folytat S e 1 d t é-vel, az acélsisakosok vezérével. A tanácskozás cél ja az, hogy
kiküszöböljék a két szervezet közötti ellentéteket és az acélsisakosokat is esetleg Hitler vezérlete alá rendeljék.

Megfosztották állásától a düsseldorfi polgármestert
Düsseldorfból jelentik: A közigazgatási elnök rendeletére Lehr dr.-t, Düsseldorf város
polgármesterét azonnali hatállyal elmozdították
helyéről.

Ufabb öngyilkosság a fogházban
Friechbachból jelentik: Jung Albert 26 éves
volt kommunista birodalmi gyűlési képviseld,
akit őrizetben tartottak, a fogházban
felakasztotta magát.

Az angol ufságfrók tiltakozása
Londonból jelentik: Az angol ujságirószővetség a legshiuosabb aggodalmát
fejezi ki afelett, hogy a német lapok egész soréit
beszün-

tették és így sok német
újságíró
elvesztette
felszólította
a nemzetkemjerét. t. A !szövetség
"
""
köp
hogy vizsgálja meg
özi ujságirószővetséget,
ujságirószővetscg
j
helyzetet
és tegyen javaslatot a német ujietvz<
ságirók segélyezésére.

Verdíer bibornok
a német antiszemltuzmus ellen
Párisból jelentik: V e r d í e r bíboros érsek
a „Semaine Religicuse"-ben a következő felhívást tette közzé a németországi zsidóüldözések
kapcsán a papsághoz és Franciaország minden
katolikus hívéhez:
— A kérésziény szeretet nevében és annak a
szolidaritásnak nevében, amelynek egyesíteni
kell ugyanegy Atyának gyermekeit, azt kérjük a papságtól és az egyházmegye híveitől,
hogy imádkozzanak: múljanak el azok a bajok, amelyek alatt jelenleg a zsidók szenvednek. A szerencsétlen embertársainkért elhangzó ez az ima legyen igazi keresztény tiltakozás az ellen az embertelen eljárás ellen, amely
annyira ellenkezik az igazi civilizációval és
azok ellen a vallási harcok ellen, amelyek anynyira szemben állnak a szegény emberiség boldogságához vezető eszközökkel.

Az állam 160 ezer pengői kér a várostól
az ufszegedi szerb fnlernáfusérl
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Sze
a
ujszegedi szerb-bánáti internátus épületének
kérdése, de ezideig nem jött létre megállapodás a város és a kormány között. Az ínternátus-épület eredetileg a szerb-bánáti vagyonközösség tulajdona volt. A vagyonközösség a
várostól kapott telken építtette föl az internátust és azt egészen a háború végéig fenntartotta. A várossal kötött szerződés értelmében az
épületet csak internátus céljaira használhatta
és az épület
tulajdonjoga a városra száll,
amint megszűnik az internátus, vagy pedig az

többször foglalkoztatta
Pged^ hatóságát
M M H már
i

B .

B .

Ez a három jel már átment a köztudatba.

Bristol Budapest
•£

P-ért

ad naponta nagyon jó szobát
rangú ellátással.

első-

A vendég minden kényelmét
találja.

meg-

Délután és este tánc.
A

bárban

intim

&
4

hangulatos esték.

épületet a vagyonközösség más célra kívánja
használni. A trianoni szerződés után az internátus megszűnt, az épület gazdátlanná vált.
Az épület tulajdonjoga körül annak idején
diplomáciai
bonyodalom
is keletkezett. A jugoszláv kormány a maga számára követelte az
epület tulajdon jogát, a magyar kormány ezzel
szemben lefoglalta az épületet és a kerületi főkapitánysághoz beosztott rendőrséget helyezte el benne. A kérdés megjárta a hágai nemzetközi bíróságot is, amely a békeszerződés
alapján kimondotta, hogy az épület a magyar
államé.
A hágai döntés után a város és az állam között jogvita támadt az épület tulajdonjoga körül. A város hatósága hivatkozva a szerb-bá*
náti vagyonközösséggel kötött régi szerződésére, azt vitatta, hogy az épület
tulajdonjoga
Szegedre szállt, miután a vagyonközösség nem
tartja fenn többé az internátust. A kormány
ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a hágai
biróság döntése a magyar államnak
Ítélte az
épületet, amelynek telke természetesen a városé marad. így azután két gazdája lett az ingatlannak, az állam és a város. Már évek óta
megujulnak a kísérletek a közösség megszüntetesére, de eredménytelenül. A belügyminiszter legutóbb ismét azt ajánlotta a városnak,
hogy vásárolja mee az internátus épületét. A
polgármester annakidején közölte a miniszterre], hogy a város szívesen megveszi az ingatlant, ha méltányos árat szab érte a kormány, de hogy miből és mikor fizetheti ki, az
a mai viszonyok kőzött bizonytalan.
A belügyminiszter legutóbb az államépitészeti hivatallal felbecsültette az épület értékét.
Az államépitészeti hivatal az internátus épületét 160.000 pengőre becsülte és a miniszter a
becslés eredményét most közölte a város hatóságával azzal, hogy a legrövidebb időn belül
közgyűlési határozatot kér, vájjon, a város hajlandó-e tárgyalni az épület megvásárlásáról.
Szombaton dclben Bárányi .Tibor főispánnál

Feketesas utca 21. « á m .

megbeszélés volt az ügyben. A megbeszélésen
részt vett dr. Somogui
Szilveszter, dr. Pálfy
József polgármesterhelyettes, Fenyő
Lajos
műszaki tanácsos és Gőllner Károly, az államépitészeti hivatal vezetője. Megállapították,
hogy az államépitészeti hivatal tuldrágára becsülte az ujszegedi internátus épületének értékét, 160.000 pengős becsérték alapján a város még csak nem is tárgyalhat áz épület
megvásárlásáról. A megbeszélésen elhatározták, hogy a polgármester az áprilisi közgyűlés
elé javaslatot terjeszt, javasolni fogja, hogy a
közgyűlés elvileg mondja ki hajlandóságát az
épület megvásárlására, ae csak abban az esetben, ba a kormány elfogadható árat kér érte.
Abban az esetben, na létrejönne az üzlet, a város az internátus épületét többféle célra is felhasználhatná. A legérdekesebb terv az, hogy
szállóvá al Tátja át és a szálló kiegészítő rés*e
lenne az építendő városi strandnak.

MacDonald elutazott Amerikába
London, április 15. MacDonald angol miniszterelnök a „Berengária" nevü hajón leánya
és két magasrangu kincstári főtisztviselő kíséretében elutazott az Egyesült Államokba. Az
angol miniszterelnök ugyancsak a Berengáriával akar május 3-án visszatérni Angliába.
Párisból jelentik: A légügyi minszter intézkedett, hogy az „II de Francé" gőzös, amelyen
Herriot Washingtonba utazik, az ut egész tartama alatt drótnélküli telefonkapcsolatban legyen Franciaországgal.
MacDonald elutazása előtt nagyon jókedvű
volt. Újságírók kérdéseire a következőket mondotta:
— őszintén remélem, hogy utam szerencsés
és a Roosewelttel való együttlétem a lehető
legbarátságosabb lesz.
Arra a kérdésre, hogy fontos eredményeket
vár-e, ezt felelte:
— Sohasem jósolok, de remélem, hogy hoszszu eszmecserét folytathatok az elnökkel és
hogy ketten, egyesült erő, tehetünk valamit,
ami a világnak hasznára válhat.
A washingtoni külügyi hivatal jelentése szerint Jung olasz pénzügyminiszter május elején, Kina delegátusa május 6-án, japán
főmegbízottja pedig május 26-án érkezik Washingtonba.

A moszkvai per
Moszkva, április 15. A moszkvai angol mérnökök bünperének pénteki tárgvalásán az egvik
angol mérnök visszavonta a GPU-nak tett beismerő vallomását és kijelentette, hogy az a
vád, amely szerint katonai kémkedést végzeit
volna, teljesen
hamis.
Londoni jelentés szerint az angol sajtó főtárgya a moszkvai per. A legtöbb lap annak a
feltevésének ad kifejezést, bogy
a beismerő vallomásokat fenyegetésekkel, kínzásokkal
és káhitó szerekkel csikarták ki.
A szombati tárgyaláson Monkhouse
vádlott
tiltakozott az ellen, hogy megszakítás nélkül
18 óra hosszát hallgatták
ki egyfolytában.
Suhorirskinak, a moszkvai városi erőmüvek vezetőjének, mint főterhelő tanúnak tegnap tett
fejtegetései után megállanitotta, hogy az egész
per alapja a megfélemlített
orosz
mérnökök
vallomása.
Ekkor a biró rászólt, hogy tartózkodjék az
ilyen kijelentésektől.
'Monkhouse belekiáltott a mlkrofónba: Ismerem az itt alkalmazott
módszereket, hiszen
engem is 18 órás kihallgatásnak vetettek alá.
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Beszélgetés
a gyermekek

7

DÉLMAGYARORSZAG

Í933 április T6.

Bárányi

Tibornéval

megsegítéséről, a tanyai inséqakcióról,
és szegedi
impresszióiról

(A Délmagyarország munkatársától.) Expoponált politikusok feleségei mindig érdeklik az
embereket. A figyelem érdeklődéssel mered
tetteikre, munkájukra, életükre és szociális
felfogásukkal, világszemléletükkel, agilitásukkal, akcióikkal és kedvteléseikkel sokszor befolyásolhatják a társadalmi élet irányát is. Nem
egy szép és nemes akció indult már el és nőtt
nagyra „politikus" asszonyok kezdeményezésére és kitartása nyomán.
Szeged uj főispánjának, B á r á n y i Tibornak
felesége jutott igy most a város szeretettel figyelő érdeklődésének központjába. Rövid szegedi
tartózkodása alatt is sokoldalú tevékenységet
fejtett ki, ami remélhetőleg irányt fog szabni,
mint ahogy minden vezető, aki szuggesztív
agilitással dolgozik, magával ragadja segítő
társait.
Ezek a meggondolások játszottak közre abban, hogy felkerestük Kass-szállóbeli lakásán
B á r á n y i Tibornét és beszélgettünk vele
programról, tervekről, eszmékről és impressziókról.
A főispánné szerénységénél csak kedvessége
és közvetlensége nagyobb. Szobájában virágvirág mellett. Barátságos, deriis minden, mint
azoknak az asszonyoknak a környezetében,
akik harmóniában élnek és az összhang melegeégét sugározzák környezetükre.
Beszélgetünk. A Stefánia bimbózó fái hajladoznak az ablak előtt és Bárányi Tiborné lelkesen ad programmot.
— A gyermekekért, az ifjúságért, az ország
u j hajtásaiból kiterebélyesedő jövőért akarok
dolgozni — mondja.
A gyermekek ne éhezzenek, ne fázzanak, ne szenvedjenek szükséget
és érezzük, hogy jótékony kezek melegsége
őrködik felettük.
Ahogy Baranyiné beszél, az a benyomásunk,
hogy nem az asszonyok szokott karitatív segítség-vágyával, hanem egyetemes emberszeretettel dolgozik. Nem törődik méltósággal, előítélettel, szeretete kicsinyességeken keresztül
néz, áthatol, ezért van, hogy mindenkinek a szivét tudja kitapintani.
— A tanyai iskolákat és szegedi elemiket
Tátogattam már meg és látogatom még mindég,
— folytatja. Tájékozódni akarok, milyen a
gyerekek egészségi állapota, kielégítő-e táplálkozásuk, megfelelő-e ruházatuk? Férjem
kezébe
vette
a tanyai
inségakciót, —
én — annak
hatását, megvalósítását akarom
ellenőrizni
a tanyákon,
óvódákban,
elemikben.
Nagy
megelégedéssel
töltött el, amit láttam. A gyerekeknek láthatólag jót tesz a sok tej. Pirospozsgásak, vidámak. Háromszor-négyszer is osztanak ki naponta tejet. Amióta a tejakció be lett vezetve,
11000 litert fogyasztottak el a gyerekek. El is
határoztuk, hogy nem — mint kontenpláltuk —
csak májusig részeltetjük a gyerekeket ebédben
és tejben, hanem meghosszabbítjuk az akciót
a tanév végéig. Boldog voltam, mert láttam
azt is, hogy
egy gyerek sincs cipő és megfelelő
ruházat hiányában.
Meglátogattam azokat a szegényebb tanyai
családokat is, amelyeket segélyért előjegyzésbe vettünk.
— A szociális munka milyen ága érdekli
még? — kérdezem a főispánnét.
Van a Mansznak egy leányotthona Újszegeden, a volt Árpád-Otthon helyén — hangzik
a válasz, ott nevelnek úgynevezett „antiszo-
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a szociális

ciális" leánygyermekeket, akiket a lelencből
kihelyeznek, akiket javitás végett, erkölcsi defektusaik miatt beutalnak, 3 évestől 14 évesig
lehetnek az ilyen leányok az intézet lakói.
Kerti és háztartási munkára fogják őket, pedagógusok ügyelnek rájuk és tanítják, azután
háztartási alkalmazottakként bocsájtják ki
őket, vissza az emberek közé. A munka itt
olyan szépen halad, hogy a jelenlegi 32-es létszámot fel akarom emelni 50-re, amit a város havi 300 pengős segélye lehetővé tesz
A főispánné szegedi impressziói iránt érdeklődöm.
— Megértők az emberek, nagystílű és nivós
a társadalmi élet — mondja Bárányi Tiborné.
És én mindenütt, ahol a férjem egészséges, jókedvű, ahol szeretettel fogadnak, jól érzem
magamat. Megszokni se volt nehéz. Eléggé belekóstoltunk a bolyongásba, mióta birtokunkról elűztek a románok és menekültünk... De
Szeged napsütéses és az asszonyok lelkesek,
azt hiszem, itt sokat fogok tudni segíteni.
Csak még egy kis bizonyítékát ennek. Minden családban, ahová eljárok, már felállították az Ingyentej-perselyt, alig van hét, hogy
megtelten ne hoznák fel a férjem hivatalába.
— Vállalt-e szerepet egyesület vezetésében?
— Csak diszelnökségeket vállaltam. Teljesen nem köthetem le magam, elsősorban továbbra is a családomnak akarok élni, de férjemmel együtt fel akarjuk használni ezt a
szép pozíciót, hogy minél több jóval tegyük
emlékezetessé szegedi tartózkodásunkat.
Szívesen áldozunk Szeged kultúrájáért is.
Színházba járunk, kötelességünknek tartjuk,
— bár követnének sokan. Ezennel most is protezsálom a színészetet. Egyebet nem tehetek.
A főispánnénak tényleg szívügye a színház.
Talán nem követünk el indiszkréciót, ha eláruljuk fényes nekszusait a színházhoz. F én y e s Annuska, a híres gyermekszinésznő,
nővére, F é n y e s Szabolcs, egyik legkitűnőbb
zeneszerzőnk, a Maya és Manolita komponistája, unokaöccse.
Szeged melegszívű és rajongó lelkű aszszonyt nyert Bárányi Tibornéban. Kedves és
megnyerő portréja a munka keretében ad példát és buzdít.
Lengyel Vilma.
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A kasszafuró Homaf-Fvéreket
átkísérték az ügyészségre
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
kasszafuró ffomai-fivéreket a rendőrségen tegnap részletesen kihallgatták. Homai József es
Károly részletes beismerő vallomást tett. Elmondották, hogy milyen körülmények között
követték el a kasszafiirásokat és mit csináltak
a zsákmányolt pénzzel. Vallomásuk során említést tettek több orgazdáról, akik ellen a rendőrség eljárást indit. A két fivért szombaton
délelőtt átszállították
az ügyészségre.
A kísérő rendőrök vitték a lefoglalt bűnjeleket: 6100
pengőt, rengeteg ékszert, arany fogsorokat, 200
darab ezüst egypengőst, sillingeket. A pénzt és
az értékeket átadták az ügyészség elnökének.
A rendőrség a kasszafurások ügyében letartóztatott még két embert: Boross Józsefet, aki
a Homai-fiukkal együtt három betörésben
vett részt és Rabel Luczát, Homai Károly ismerősét. Borosst és Rabéit szintén átkísérték az
ügyészségre.

TÖTTÖRU
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Árban és minőségben versenyen kivül

Tisza Lajos körűi

(Püspök-bazár)
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Dr. Tóth Béla makói ügyvéd
öngyilkossága
Makóról
jelentik
a
Délmagyarországnak:
Dr. Tóth
Béla ismert makói ügyvédet szombaton reggel szüleinek Uri-uccai lakásán egy törülközővel az ajtókilincsre felakasztva találták. Hosszabb idő óta beteg volt.
Amikor édesanyja rátalált, a test még meleg
volt, a gyorsan előhívott orvosi segítség azonban már nem tudta megmenteni.
Dr. Tóth Béla levelet nem hagyott hátra, öngyilkosságának okát hosszabb idő óta tartó
betegségével magyarázzák. Tíz nappal ezelőtt
vitték haza a szegedi idegidinikáról, ahol egy
hónapig gyógykezelték.

Az idő

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti: A barometrikus maximum Nyugat- és Közepeurópában 770 mm és Islandon 765 mm. A minimum Skandinávián 745 mm, az Azori szigeteken
és Kisázsiában 760 mm. Csapadék a minimumok
körül hullott.
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 14.2
C, a legalacsonyabb 1.2. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 771.8 mm,
este 766.5 mm. A levegő páratartalma reggel 75,
délben 42 százalék. A szel iránya északnyugati.
Időjóslat
a Délvidékre:
Prognózis: Fokozatosan melegedő idő.
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iffen olcsón és jól készítek — Aranyat és ezüstöt,
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KERÉKPÁRT

tavit
elad
190 varróqépei, motorkerékpárt
vesz
Galfba Jbzsef mliszeréBz, Arany Jflnos n. 16. Na.nry alkatrész raktár.
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb apa, nagyapa és dédapa

Ilátteay

Károly

I

90 éves korában rövid szenvedés után f. hó
14-én csöndesen e hunyt. Fe'ejthetetlen halottunkat f hó 16-án d. u. l/s 4 órakor, a
rókusi temető halottas házánál fogjuk beszenteltetni és örök nyugalomba helyezni.
7úpay nsald<r.
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telmes árnyékában. Azóta megkötötték a fegyverszünetet és megint helyreállt a Templom-tér Idillikus békessége...
T
'~?rgctt egy wertheri románc la: ilyenkor
H ö l g y e i m és U r a i m , la vida es sueno
Közben majdnem ellátogatott régi városába,
tavasszal
meg-megdobognak a szivek. A román(ahogy Caldnron mondja) ezekben a megbékélt régi virágaihoz K i s s Manyi büvésznő-müvésznő,
cot
egy
ifjú
muzsikus muzsikálta és hiába volt
ünnepi napokban; — még a színházban is béke direktorával és vezérlő férjével: ifjabb Uferini
mird-Mi
lira
és
minden tavasz: a románc úrnője
volt, a munka tovább folyt, csak egy kicsit elcsen- mesterrel. A terv az volt hogy a büvésztársulat
kegyetlen
maradt
Muzsikus hősünk pedig redesedtek a nézőtéri falak. Az ünnepi és különös bemutatja legújabb varázslatait és Kiss Manyink
ménytelen
fájdalmában
nekiindult a világinak és
némaság után ismét megnyíltak a kapuk és a kon- egy kisdarabban még színházat is játszik a régi
indulását,
végzetes
útját
érzékeny levélben jelenzorcium tovább tartja a frontot, amig lehet
angyali kedvvel. Az utolsó percig azonban egyetette be a színházi vidéknek. Lázas nyomozás
A csendes napok alatt megvolt a magas szí- lőre még nem sikerült megegyezni — Uferini
kezdődött, meg kell menteni hősünket, a románéFrédy szigorú férj és még szigorúbb vezér — és
rtészparlainent alkotmányos, sőt viharos csatája
ból nem lehet tragédia. Két napig tartott a dráimal
Is és a csata Szeged gyökeiméivel végződött A így Kiss Manyink nagy büvésztársasága egyelőre
fordulat, aztán muzsikus hősünk két nap múlva —
parlament négy szegedi művész urat választott be Ungvárott varázsolja el a nyuszikat és a sziveIsmét megjelent,fismost a románc — egy kis söa szinészegyesűle vezérlő tanácsába; tanácsos ket...
tét kerülő úttal — tovább folytatódik...
urak lettek: H e r c e g Vilmos, B e c k Miklós,
P a t k ó s Inna rövidesen megtartja direkÉs még egy édes, könnyezni való gyereJktörtéC s e l l e Lajos és D e r ó k y János. Herceg főigaz- tornéi bemutatkozó látogatását Bob herceg őfennet.
Kilenc éves hősünk néha össze szokott ütközgató ur még alelnöki tisztségét ls megtartotta a ségével Betegségéből már fölépült, de még pihenni
a
szigorú felnőttek zord világrendjével. Ilyenszínészet fórumán és a delegátusok közül a par- nie kell, — a látogatás május elejére esedékes...
kor
kemény
apai igazségtevés következik és aa
lament egyik alelnökének Cselle Lajost válaszAz eltanácsolás önkéntes forgószele ugylát- erkölcsi világrend nagy zokogással és néhány üttották meg. Persze tanácsosi mandátumot kapott
szik mégsem sodorta el egészen a „Forgószél" leg hatalmával rövidesen helyreáll Nemrégiben
S z i k l a i Jenő Is, sőt a szegedi színházi trón uj
bátor hangjait — Boros Elemér megrázó darab- azután ujabb világnézeti torpedóharc tőrt W kibirtokosát alelnöki ranggal is kitüntették. Ha jól
ja mégis színre kerül Szegeden; a direkció a so- lencéves emberbarátunk és ezúttal — az édesanya
megy, jövőre Szegedről hat férfiú vezérli majd a
ron következő darabok sorába iktatta.. t
között A zord felnőttek Igazságszolgáltatása
színészi hadakat, mert helyet kapott a hadvezetőKét hét múlva vasárnap érdekes táncmatlné persze most sem maradt el, de ezúttal csak naségben Ver z á r Zoltán is. Sziklai direktor titgyon enyhe és nagyon anyai legyintés kiséretében.
kára . . . És hogy az őröm még nagyobb legyen, a lesz a színházban: dr. Egán Ernőné tánctündérei
kongresszuson vereséget szenvedett a direktori Jelennek meg a rivalda fényében legújabb produk- Hősünk hősiesen tűrte a szelid anyai Ítéletet,
cióikkal , , .
majd amikor vége volt az Itélőszéknek, harsogó
front.,«
Intenzitással zokogni kezdett. A zokogás sehogy
Szambatan
délben
rendkívüli
társulati
ülés
Méltóztatik tudni, hogy drámai rendező nélkül
sem volt arányban az anyai legyintéssel.
maradt a társulat, mert Vándor Andor rendező ur volt a leeresztett vasfüggöny mögött: a görl-amazonok
ügyét
tárgyalta
meg
a
konzorcium
parla— Fájt? — kérdezte meglepeité&sel az édesbúcsút mondott a szegedi falaknak (talán a művémentje és az osztalékok arányát nemes gesztussal
anya.
szetnek ls) és hazament a tahi metropolisba, ahol
és egyhangúlag felemelte...
— N e m — hangzott a kurta, de határozott
uj művészi munka várja: ő fogja vezetni édesapAz elmúlt napokban egy kis idill is történt, válasz.
jának üzemét A konzorcium vezérkara H o n t Fe— Hát akkor miért sírsz?
rencet kérte fel, hogy vállalja a drámai társulat éjfél felé a Templom-téren. Volt egy kis égzen— A z é r t s í r o k , h o g y m e g ne sértsevez<etését Egy ifjú és szőke művésznő ls elbúcsú- gés ls, egy kis barrikádharc, de aztán a kis szőke
zott Szegedtől: G e r g e l y l Vilma, aki most az művésznő mégis elvonult békésen az árkádok rej- l e k t é g e d , édes a n y á m . . .
édes Post falai köz6 költözött fis mégegy költözNézze metr a
ködést hir: csütörtökön megválik a színháztól V ár a d y Pál, aki Debrecenbe indul vadonatúj feleségével. A válás oka: idegkimerültség, a kitűnő
Kárász ucca 3. az. alatti kirakatait, ahol a legújabb dikomikus pihenni akar...
vat szerint késxUlt legelegánsabb tavaazl clpóA konzorcium vezérkara helyettes után nézett
ujdonságok köztil válogathat.
Itt
hogy ne maradjon csonka a társulat Király Ernő
a n y a g !
t e l e f o n ss-t«.
ajánlatára egy fiatal színészt L á s z l ó f y Istvánt fogják meghívni Várady helyére — ha a közeli háztüznéző sikerül...
Egy hétig távol volt Szegedtől a Zsákbamacska
kitűnő szőke M a j o r Katója, akit férje, László
(A Délmagyarorszig
munkatársitól.)
Né- melegen sütő nap ingyen enyhíti a szociális
Andor vitt magával. A bonvlván-férj érte utazott hány héttel ezelőtt a szegedi építőmunkások nyomorúságot, télen maid ismét Igyekszik a
primadonna-feleségének, az elmúlt
napokban komoly tartalmú beadványt intézték a város- város szükségmunkákkal gondoskodni a le s ú Bevezetőül néhány szóval lefestették a lyosabb bajok enyhítésén.
ugyanis nem messzire Szegedtől (de külföldön) hoz.
Ez a válasz nem sokat segít a szomorú helyszegedi munkapiac helyzetét, elmondották,
vendégszerepelt és babérjaival látogatást tett fe- hogy a tétlenségre kárhóztatott munkáskezek zeten. A szegedi építkezések statisztikai adalesége szegedi babérjainak színhelyén. Ennek a milyen görcsös reménykedéssel nyúlnak a se- tait őrző könyvek árulkodnak csak arról, hogy
vendégszereplésnek egyébként érdekes története gítség felé. A szegedi építőmunkások munkát milyen világ lehetett Szegeden azelőtt, amikor
van: László Andor Inkognitóban, álnéven szere- kértek a várostól, munkáért való közbejárást még alig tudták, hogy a világkatasztrófa árnyékában élik béke-életüket a népek. Talápelt az egyik megszállt területen levő város szín- az államnál, elsősorban középitkezések formá- lomra felütöttük az egyik
békeév
építkezési
'ában, mert az építkezés egymaga több, mint
padán, mert csak álnéven kapott rá engedélyt A
és hitetlenkedve olvastuk le róla,
larminc különféle mnnkaagat foglalkoztat. törzslapját
titkos kirándulás után a szegedi látogatás követ- Hivatkoztak arra is, hogy más, mint az ál- hogy 1911-ben Szegeden
171 földszintes. 20
30 egyemeletes,
3 kétemekezett és a pesti sejour után Major Kató már is- lam és a város, nem nyújthat segítséget, mart magasföldszintes.
letes és 4 háromemeletes
lakóház
építésére
a magántőke vállalkozókészsége megszűnt
mét Szegeden van...
A városházán még nem intézték el a bead- adott ki engedélyt a városi hatóság. Két évHolnap érdekes premier lesz, a Caramha — ványt, de valószínűleg az elintézés nem igen vel később. 1913-ban, mintha már megérezték
renenélküli operett zenével. A slágereket Könyves fog eltérni a hasonlotárgyu korábbi beadvá- volna az ösztönök a közeledő katasztrófát, naTóth Erzsi énekli és a tangókat ugyancsak ő tán- nyok elintézési módjától. A város mindent gyon megcsappant az építkezések száma. Már
7 magasföldszinté*
és 1
colja, — a kiváló drámai színésznőnek ez lesz az megtesz — hangzik majd a feletet —, amit a „csak" 45 földszintes.
egyemeletes
ház épült Szegeden.
maga
erejéből
megtehet,
a
mostani
viszonyok
első operettl szereplése. Szerepében kifigurázza
között azonban mást nem igen tehet, mint
Megkerestük a vaskos könyvben a mostani
az Igazi operettek valóságos primadonnáit...
azt, hogv állandóan sürgeti az állami építkezé- esztendő statisztikáját is. A hatóság erce a* év"A közeljövő programján — Gyenge Anna csü- sek megindítását, az ÖTI-székház felépítését, re 11 építést engedélyt
adott ki, de ebből a 11
törtöki Pillangókisasszonya után — a „Rendkí- a tanítói, internátus felépítését, hajlandó kifi- engedélyből lakóház építésre, még pedig földvüli kiadás" szerepel és utána a kővetkező sláger: zetni az egyetemi hozzájárulás utolsó részét is szintes ' lakóház építésre mindössze 6 engea kultuszminiszternek, ha a miniszter gondosajtóáthelye„Kadétszerelem", Major Katóval. A direkció külön kodik arról, hogy . az egyetemi építkezések dély vonatkozik. A többi: 1 uccai
zés, 2 földszintes lakóházátalakitás,
1 mpsóexpress-szállitmánnyal hozatja Szegedre a kadét- programjának hátralékos részét szintén való- konyhaépités
és 1
kamraépités.
hadsereg békebeli ruháit fis a hét végén talán ra váltsak. Maga a város azonban nem
épit,
Több nincs és az idén lénvegbevágóan több
egy szegedi premier ls lesz: Ben de László és mort még a városi alkalmazottak járandósámár nem ís igen lesz, hiszen aki épít, az tavaszgainak
Mizetése
is
egyre
nngyobb
nehézséB e t h l e n - B r u c k n er László operettje: „Két
gekbe ütközik. Ami a gázgyári pénzt illeti — szal kezd hozzá, a tavasz pedig múlófélben
kicsike szoba", ami tizennégyszer járta meg már folytatódik majd a válasz —, hát annak ezer- van, az engedélyekért pedig leginkább a tél
a pécsi színpadot...
egy fontos helye van, beruházásra nem igen jut második felében nyújtják be a kérelmeket.
Azt mondják a mérnöki hivatalban, hogy az
Rövidesen két estére Szegedre jön R ó z s a h e - belőle, legfeljebb majd a Mars-teret Kövezzük ki és ha marad valami, felépítjük esetleg építkezési statisztika ilyen vigasztalan helyg y i Kálmán, aki a Vén hakancsos és fia a hu- a központi ravatalozót, talán a városi strandot zetről még a háború alatt sem árulkodott, a
szár-t és a nemzeti színházi Szabin nők elrablását ís, l.a lehet... Ez azonban egyáltalában nem háború utáni esztendők között szintén nem
prezentálva a szegedi közönségnek...
biztos. Most tavasz van, a nyar következik, a volt rosszabb ennél a legutolsónál.
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Irta dr. Kertész

Béla.

A pénzügyminiszter ur az elmúlt héten terjesztette be költségvetését az országgyűlésnek.
Az u j költségvetés mindössze 40 millió megtakarítást jelent az előző évivel szemben. De
még ez a költségvetés sincs egyensúlyban, mert
a hiánya 76 milliót tesz ki. Az ország közvéleménye nagy várakozással
nézett az uj költségvetés elé. Remélte, hogy az uj miniszter u j
költségvetése számot vet a gazdasági élet további leromlásával, a túlzott deflációs politika hátrányaival, figyelemmel lesz az agonizáló magángazdaságok helyzetére is.
Csodálkozással vettük tudomásul, hogy az
nj költségvetés kiadási tételeinél a megtakarítás mindössze 40 millió. Mert mit jelent számunkra, adózó polgárokra nézve a megtakarításnak az egész költségvetés összegéhez viszonyított ilyen csekély mértéke? Jelenti azt,
hogy

véglegesen feladhatjuk
zendő uj költségvetési
ményünket,
hogy
érezhető könnyítést

az
elkövetkeesztendőre readótartozásunkon
nyerhessünk.

Jelenti azt, hogy az államnak az u j költségvetési évben adókban legalább ugyanazt az
összeget kell előteremteni, mint amilyen őszszeget az előző években az adózó polgárság
utolsó filléreinek igénybevételével előteremtett. Jelenti tehát nemcsak a rendes adóknak,
hanem az ideiglenesnek szánt szükségadónak és rendkívüli pótlékoknak is további állandósítását.
Ha az országgyűlés az előterjesztett költségvetést el fogja fogadni, céltalan lesz minden
adópanasz, amely az elviselhetetlenné vált
közterhek könnyítését célozná. Céltalan lesz
hangoztatni, hogy

a kiszikkadt
magángazdaságok
csak forgótőkéjüknek
utolsó
fogják az adópénztáraknak

már
filléreit
befizetni,

hogy egymásután dőlnek ki a meglévő adóalanyok, akiknek adóterhe az amúgy is roskadozó, megmaradt adóalanyok vállaira szakad,
mert valakinek a kiesett adóalanyok terhét is
viselnie kell. Hasztalan minden intelem, hogy
minden adóalany megsemmisítésével egy-egy
tégla lazul meg az állam épületének alapzatában.
De vájjon lehetséges lesz-e a most beterjeszTett költségvetés valóraváltása? Vájjon csak
részben is be fognak-e folyni az előirányzott
állami bevételek? Pesszimizmussal nézünk a
jövőbe és a felvetett kérdés nyomában u j kérdések tolulnak fel. Lehetséges-e, hogy állandósítsák azokat a házszükség- és egyéb rendkívüli adókat, amelyekről a pénzügyi kormányzat is elismerte rendeletében, hogy a jövedelemből nem lévén fizethetők, a
vagyonból kell azokat fizetni. Egyszeri, átmeneti áldozathozatalra igénybe lebet venni a vagyont,
de immáron három éven keresztül

nem

lehet

9

állandósítani
a
fizetendő
adókat,

vagyonból

amikor már a vagyon is elenyészett, felemésztették a nyereségnélküli esztendők, a nyereség
helyett a veszteség növelésével fizetett közterhek. Az adópótlékolások a szükségadók és
rendkívüli pótlékok formájában egészen fantasztikus méreteket öltöttek. A jövedelmi adó
után 60 százalék, a vagyonadó után 100 százalék, a társulati adó után 40 százalék, a házadó után 50 százalék, a magánalkalmazottak
kereseti adójának 250 százaléka a rendkívüli
pótlék, amihez a városi lakosság jövedelmi és
társulati adójának további 20—20 százalék, az
általános kereseti adónál pedig 33 százalék
inségadó járul. Az adóztatás pénzügytudományi elveivel ellenkezik az a rendelkezés, hogy

vérkeringési
x a v atr o k
ellen használja a

a jövedelemadó pótléka a megfelelő jövedelem
hiányában a vagyonból fizetendő,
mert ez
megfosztja ezt az adónemet tulajdonképeni
rendeltetésétől, vagyonadóvá
teszi és azt az elvet statuálja, hogy íme, még az is lehetséges,
azénsavas
hogy a jövedelmet terhelő adó nagyobb legyen, mint maga az egész jövedelem.
Az agrárérdekeltségek népszerű kifejezése
az „agrárolló", amely alatt ők az ipari cikkek és az agrártermények árai közötti nagy
Részletes prospektust
diszparitást értik. Az agráriusok szerint ez az
k ü l d az i g a z g a t ó s i g
agrárolló teszi tönkre a mezőgazdát, aki az
B u d a p e s t , I , Gellért-tér 1
alacsony terményáraival az iparcikkek magasabb árait megfizetni nem tudja. Ennél az ollónál végzetesebb és veszélyesebb az

az adóolló,
amelynek
egyik szárát a
folyton csökkenő árnivó és
csökkenő
jövedelem,
másik szárát a folyton fokozódó közterhek
képezik.
i
Az elmúlt esztendők kivetett adóösszegei még
a viszonylagos konjunktúrában kialakult árakhoz és nyereségekhez voltak megszabva. Ezek
az árak az utóbbi katasztrofális évek alatt felére csökkentek és a nyereséges esztendőket évről-évre megismétlődő veszteségek váltották
fel. Kereskedő, iparos és gazda ugyanazon
cikkeiért ma felényi árat kap, mint az előző
¿vekben. Mindennek elleréne mégis — számszerűleg tekintve is — magasabb
adókat
kell
fizetnünk,
mint aminőket
a magasabb
árak és

K E L L E M E S

fürdőjét

a kimutatható
nyereségek
esztendeiben
fizettünk. Aki azelőtt 50 méter szövet árával fizethette ki az adótartozását, az ma ugyanazon
adóösszeget csak 100 méter áru értékével
egyenlíthetné ki. De az adópótlékok következtében még az előző évek adójánál is jóval magasabb adót kell fizetnie. Ennek az adóollónak két szára között valóban el kell vérezniök
a magángazdaságoknak.
Vájjon lehetséges-e ezt az adórendszert még
legalább egy további esztendőre fenntartani?
Hol fognak hozzákezdeni a közterhek leépítéséhez és hogyan fog az adóolló két szára!
egyensúlyba jutni? Mindezekre a kérdésekre
egyedül m i adózó polgárok tudnók megadni a
választ, ha — megkérdeznének bennünket.

H Ú S V É T I

Ü N N E P E

lesz. ha cipfisziilrcíTiotAt a

C O £ UM&1A

csóbban

veheti

cipöüxleiben

Kárásx
u. 17. (Singer varrógép üzlet mellett) szerzi be, ahol a le a főbb
anyagból,
a legutolsó
divat sxerlnt készült cipókét legolmeg.
F e l t é l l e n n é z z e m e g Ara» kirakatainkat!

Optimizmus! hirdet a május 6-án megnyiló
Budapesti Nemzetközi Vásár
(Budapesti tudósítónktól.) Évekig tartó dekonjunktúra, szűnni nem akaró pesszimizmus
után Magyarországon most végre beköszöntött
az optimizmus. Erről beszélt I m r é d y pénzügyminiszter a parlamentben s erről tárgyalnak ma az összes gazdasági érdekeltek is Budapesten. De az optimizmus még csak hangulat, amelyet termékeny tettnek kell követni.
Ilyen tettnek, a gazdasági optimizmus messze
kiható hírnökének ígérkezik a május 6-án
megnyiló Budapesti Nemzetközi Vásár. Néhány szám már előre is igazol ja ezt az állítást.
A vásárra már eddig több mint 1100 kiállító
jelentkezett. A vásár területe is lényegesen nagyobb a tavalyinál. A vásár kiállítói sorában a
magyar gyáripar minden szakmája cégeinek
színe-javával szerepel. Az elmúlt éveket meszsze túlhaladó számmal jelentkezett a kisipar
is. Emellett a vásár az u j kezdeményezések
egész sorával lép a közönség elé.

A vásár külön csoportjainak javarésze azon-í
ban a magyar vidék szolgálatában áll. Itt mu-i
tatják be először azoknak a mintafalvaknaB
és minta tanyáknak terveit, amelyeknek min-í
tájára akarja keresztül vinni a kormány tele-»
pitési programját. Főképpen a vidéket érdekli!
a vásár baromfi- és apróállat kiállítása, a D m
na—Tisza csatorna, az Alföld öntözésének cS
fásításának megoldására készített tervek. Álta-i
lános érdeklődésre számithat a borcsoport, át
bornappal és borkóstoló
versenyekkel és
ugyancsak a vidék érdekeit szolgálja a vi-»,
déki magyar városok kollektív kiállítása és aS
„Nyaraljunk Magyarországon" című, a vásá-»
ron útjára indított nagy propaganda akció.
A vásár az idén 2.80 pengőre szállította le aí
vásárigazolvány árát Ezzel nagy mértékben*
segítette elő azt, hogy a vidéki érdeklődők olcsón utazhassanak Budapestre.

FHő
ran
a u — b e —v á s—á r l á— s i gforrás.)
—
—
-

—

H o l t z e r

S .é s F i a i

(Főposíával szemben)
afánlfák
megtekintésre
dúsan felszerelt raktárukat
simaés divatselymek,
bel- és külföldi
férfit és női szövetek és
az összes kézmiiáru
cikkekben.
»s
GyukitS"kalapok
nagy
választékban.
K i v á l ó m i n ő s é g e k !
O l c s ó árak!

fÖ

DÉLMAG7ARORSZAG

1933 április TfJ.

Május 28-án a délvidéki városok
kongresszust tartanak Szegeden
az Ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, pénzügyi, közlekedésügyi, szociális, művészeti és idegenforgalmi kérdések ügyében — A szegedi
ipartestület kezdeményezése —- 1934: Délvidéki Vásár Szegeden ?
(A Déhnngyarország
munkaiáriától.')
Szeged mogyi Szilveszter polgármesterrel és Pálfy Jógazdasági életében az elmúlt öt esztendő alatt zsef polgármesterhelyettessel, valamint a különböző szegedi érdekképvseleti szervekkel és
jelentős szerepet vívott ki a Szegedi Ipart Vásár. A kézmüiparosság élniakarásának de- indítványunk mindenütt élénk visszhangra talált A főispán ur különös szeretettel karolta
monstrálásán
kivül
nem jelentéktelen szerepet
tölt
be ez a vásár
az
ide-fel a gondolatot és a maga részéről a leghatgenforgalom
fellendítése
terén
sem. Az hatósabb segítségét helyezte kilátásba. Ennek
idén
—
mint
ismeretes
— május alapján átiratban fordultunk a délvidéki városok ipari és kereskedelmi testületeihez, me27. és junius 5. között rendezik meg az ötödik
lyeket
május 28-ára meghívtunk Szegedre, DélSzegedi
Ipari Vásárt A rendezőblzottság
nagyszabású előkészületeket tett a vásár si- vidéki Kongresszusra. A kongresszus keretékere érdekében és olyen mozgalmat kezdemé- ben a jövő évi délvidéki vásár tervével kaptervezzük.
nyezett, amely már egymagában is elégséges csolatosan vitadélután rendezését
Ezen
azokat
az
ipari,
kereskedelmi,
mezőgazarra, hogy a Szegedi Ipari Vásárra irányitsa
dasági,
szociális,
pénzügyi,
művészeti,
közlenemcsak Szeged, hanem az egész ország érkedési
és
idegenforgalmi
kérdéseket
vitatjuk
deklődését
meg, amelyek Szegedet,
a kamarai
körzeti
Erről a mozgalomról és a Szegedi Ipari Vátörvényhatóságokat,
városokat
és általában
az
sár előkészületeiről
egész Délvidéket
egyformán
érdeklik.
A vita
KBrmondy Mátyás
országgyűlési képviselő, az ipartestület elnöke
a következőket mondotta a
Délmaai/arország
munkatársának:
— Amikor a Szeged! Ipari Vásár gondolatát
először felvetettem, az a cél lebegett szemem
előtt, hogy
Szeged egy állandó Ipari vásár székhely«
Jegyen. Lipcsei tanulmányutamról visszatérve
érlelődött meg bennem ez a gondolat és hogy
helyes uton jártam, bizonyít ja, hogy az idén
már az ötödik
Ipart Vásárt
rendezzük Szegeden. Vásárunk iránt évről-évre fokozódik az
érdeklődés, reánk terelődött már az ország
figyelme és rendületlenül bizom abban, hogy
Szeged az Ipari Vásár segítségével
jelentős
gazdasági sterephez jut. Éppen ezért állaatíóan felszinen tartom
a vásárpalota felépitétének

vezetését és irányítását dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár vállalta. Reméljük, hogy
a
kongresszuson a délvidéki érdekképviseleti
szervek kiküldöttein kivül megje'ennek az érdekelt megyék és városok alispánjai, polgármesterei, törvényhatósági kiküldöttei és e-re
az alkalomra személyesen fogom meghívni a
minisztereket és képviselőtársaimat is. Arra
kérem Szeged város vezető tényezőit és mindazokat, akik Szeged közéletében szelepet játszanak, gondolataikkal, javaslataikkal vegyenek részt a Délvidéki Kongresszuson.
— Ami már most a Szefedi Ipari Váíár ügyét
illeti, elismeréssel kell megemlékeznem arról,
hogy a rendező bizottság fáradhatatlanul dolgozik a siker érdekében. Már volt alkalmam
a Szegedi Ipari Vásár ügyéről Fabtnyi
Tihamér kereskedelemügyi miniszter urat tájékoztatni, aki kérésemre kilátásba helyezte, hogy
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orászati szerek

HUH VILMOS céqnél %
MlkSZAIh K. u c c n O. (Paprtknptao urok(

személyesen
fogfa megnyitni
Ipart Vásárt. A miniszter

az ötödik

Szegedi

kedvezményes utazást
engedélyezett a vásár vidéki látogatói számára, a Máv, és a Szcsv, összes vonalain
A vásárra Filléres vonatokat kértünk Pécsről, Miskolcról, Debrecenből, Gyuláról,
a Szecsev, vonalairól és természetesen Buda-,
pestről,
örömmel
állapithatom meg, hogy:
minden
oldalról
a legnagyobb
érdek-',
lődés
nyilvánul
meg az idei
vásár
iránt.
Az egyes
ipartestületek
részéről az
a kívánság érkezett hozzánk, hogy kollektív
csoportban szeretnének bekapcsolódni a vásárba. De értesítést kaptunk a GyOSz-tól is
arról, hogy tagjainak figyelmét felhívta vásárunkra. Tárgyalások folynak Fehér János háziipari főfelügyelővel egy háziipari csoport részvételére nézve és lépéseket tettünk abban az
irányban is, hogy a Szegedi Ipari Vásáron paprika, tarhonya és tésztaáru is tekintélyes számban legyen képviselve Nem tartozik ugyan az
iparhoz, de szeretnénk
a szegedi bor propagálása
érdekében, ha a bortermelők is kiállítanának
az idei vásáron, amelyre külön felhívtuk a
májusban összeülő tanyakongresszust rendező Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kajnara
figyelmét.
— Egyébként is a vásárrendező bizottság a
legszélesebbkörü propagandát fejti ki, melynek részleteiről még alkalmunk lesz beszámolni. Törekvésünk mindenesetre arra
irányul,
hogy tettekkel szolgáljuk Szeged érdekeit és
a Szegedi Ipari Vásár Szeged egész polgárságának boldogulását mozditsa el5.

gondolatit.

Enélkül a Szegedi Ipart Vásár kereteinek ki.
szélesítéséről beszélni sem lehet, mert az ipartestület azé .háza már több kiállítót nem fogadhat be, mint amennyit a legutóbbi vásáron befogadott Az, hogy az ország minden részéből tömegesen érkeznek a jelentkezések, amelyeket hely hiánya miatt kénytelenek vagyunk
visszautasítani és az a földrajzi helyzet, amely
parancsoló kötelességünkké teszi, hogy küzdjünk tovább néhai nagynevű képviselőnk és
pártfogónk, Klebelsberg Kunó gróf gondolatáért: a deoentrelizációért Ezért kell foglalkoznunk a vásárpalota felépítésének gondolatával is.
— Különösen aktuális ez a kérdés most, amikor a szegedi ipartestület magáévá tette és a
kereskedelmi ós iparkamara is a legmelegebben karolta fel Erdős Árpád hírlapírónak a
Délvidéki Vásár megrendezésére vonatkozó javaslatát Erdős, aki a Szegedi Ipari Vásár
rendezésében kezdettől résztvesz, a vásárrendező bizottság ülésén javasolta, hogy
1934-ben a délvidéki városok Szegeden
rendezzenek ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági kiállítással kapcsolatos vásárt.
Ismertettük javaslatunkat a kereskedelmi és
Iparkamarával is, melynek elnöksége válaszában közölte, hogy a Délvidéki Vásár előkészilésében magáévá tette
a május 28-ára tervezett Délvidéki
gresszus

Kon-

gondolatát, készséggel támogat bennünket ugy
a program összeállításában, mint a kongreszszus gyakorlati keresztülvitelében. Javaslatunkat ismertettük Bárányi
Tibor főispánnal, So-
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AZ ÖTVENÉVES KODÁLY ZOLTÁN
a tömegek muzsikájáról, a vidéki zenei mozgalmakról, a kórusok átalakulásáról, a virtuóz hangszerjátékról és az énekkarok feladatairól
„A karének az egyetlen, ami zenei kulturát ad a legyszélesebb tömegeknek"
Budapest, húsvét előtt. (A Délmagyaiország
Munkatársától.) A reggeli napsütésben a Városliget ködfátyolos kontúrjai látszanak az Andrássyut champs-elyseéi perspektívájában. Valószínűtlen, szinte japáni pompájukba! most pattannak ki
a tavasz virágai, — mintha ezek a kertek nem
is Budapest szivében lennének. Zavartalan, szinte geometriai ez ut, — alig látszik ember és csak
időnkint dübörög elő egy ormótlan autóbusz. Mintha távol volna ez a gyönyörű városi ut a várostól, mintha itt mindegyik uccai kert mögött művészek faragnák uj kincseiket.
Itt él, ebben a virágzó csöndességben K o d á l y
Zoltán. Akinek nevét meghordozzák most az ünneplések ritmusai és akinek ritmusai meghordozzák a magyar népi muzsika felhőtlenül tiszta művészetét az erdélyi havasok alól a londoni és az
amerikai hangversenytermek ampfaiteatrumáig.
Magyar fafaragások az előszoba burkolatán,
népi motívumok majálisai a teritőkön, a takarókon — és a belső hatalmas zongoraszoba elborítva az aranykoszoruk, a zöld babérok és a selyemszallagok ünneplő erdejével. És mellette a dolgozószoba, ablakai ráhunyorgatnak az Andrássyuti tavaszra. Itt él és itt dolgozik Kodály Zoltán.
Nincs fényűzés és nincs gazdagság a gazdag szobában, de Kodály Zoltán szelleme és a népi dalok
szelleme mindenütt. Könyvespolc és képek —
hit, harc és tanúság minden uj művészet mellett
—, egy fénylő bordó íróasztal elborítva levelet,
kották, könyvek rengetegével és az Íróasztal oldalán arannyal karcolt motivumok. Mögötte a falnál szerény pianino, fölhajtott fedéllel és egy
megkezdett dal kottáival a bilentyük fölött. Á
kotta és a bilentyük előtt fii Kodály Zoltán sötétkék flréningbluzban, szinte be van ásva a levelek
és Írások heggyé magasodott avarába.
Aroa szinte szoborrá távolodik mozdulatlanságában és komorságában. Csak a szemek lobognak
ki a szoborból, valami égi kék szin, valami azurvilágosság. Krisztusi vonalak a szoborban, talán
Petőfi arcéle a dús haj alatt. És a P s a l m u s
H u n g á r i c u s költője, a S z é k e l y f o n ó festője, a gyermekkórusok énekese a népi muzsikáról
beszél, a t ö m e g e k m u z s i k á j á r ó l és a töm e g e k m ű v é s z e t é r ő l . Mert a hangszerek
virtuozitásán tul a t ö m e g e k
eszközévé
és a t ö m e g e k é l m é n y é v é k e l l t e n n i
a zene művészetét

— Ennek az önállóságnak két előnye van.
Az egyik a maradandósag,
mert az ilyen esemény, az ilyen cselekedet igazán és sokkal tovább táplálja, foglalkoztatja a város kultúráját és munkásságát, — másrészt pedig általánosságban is kulturát
teremt. Draga, „lehozatott" hangversenyre, zenei eseményre csak kevesen mehettek el, így pedig szélesebb tömegek
számára nyílott lehetőség a kultura megszerzésére. És a legegyszerűbb eszközökkel 5s lehet
művészi hatást produkálni! Sokkal szélesebb
rétegekre hat az ilven esemény, sokkal többen
jutnak zenekultúrához. De az eszkőzök helyes
megválasztása is nagyon fontos. Egy egészen
egyszerű iskolai énekkarral például — ha nekivaló feladat megoldására vállalkozik —, tökéletes művészi hatást lehet elérni. Ellenben,
ha egy jó közepes vidéki zenekar egy neki nem
való feladattal megbukik és a produkció művészietlen marad. Ugy láttam vizsgálódásaim és
megfigyeléseim során, hogy az eszközök mindenütt rendelkezésre állanak: az iskolák és az
énekkarok. Ezekkel mindenütt lehetne dolgozni, csak megfelelő és lelkes vezetőemberre
van
szükség.
— Amikor azt mondom, hogy költségek nélkül mindenütt lehetne helyesen dolgozni, akkor elsősorban a vegyeskarokra
gondolok, mert

A magyar népi kultura hőse ,a népi költészet uj
Kolumbusza — Ady kortársa és Ady harcostársa
az uj művészet
megteremtésében
— most
ért el életének félszázados
állomásához. E
dátum és ez ünnep: ünnepe a magyar haladásnak. Megharcolt nagy harcok után ünnepi meghordozások a diadalokban. Gyerekkórusok csengenek föl a Kodály-dalok tisztaságában és b é c s i
munkásdalosok a Psahnus Hungaricus-sal ünnepelnek ... S o p r o n ünnepel és K e c s k e m é t
dalol, a f é l e g y h á z i tornateremben gyermekkarok diszitik az iskolai ünnepélyt és a v á s á r h e l y i templomi énekkar áhítatában fölcsendülnek a Kodály-ritmusok. És S z o m b a t h e l y ,
Bécs, B é k é s c s a b a hódol a dalok hősének;
a magyar föld ünnpeli a magyar dal bányászát
— csak S z e g e d h i á n y z i k m é g a s o r b ó l ,
csak a szegedi por marad néma egy nép ünnepén.
•
Kodály Zoltán felnéz a levelek és irások erdeiéből és kéklő szemei megmozdulnak a mozdulatlan szoborból. Mintha nem volna alföldi homok
és nem volna szegedi puszta: — a fiatal harcos
régi hitével beszél

Amidőn a legmagasabb érték« minőségre és legfigyelmesebb
kiszolgálásra törekszünk kérjük a tisztelt közönség szíves
pártfogását.

a magyar zene útjáról és a magyar
föld megmozdulásáról.
— örvendetes mozgás tapasztalható a magyar vidéken — beszéli egyszerűen csengő szavakkal, de a hit elmélyülésével, — most tér a
helyes irányba a vidéki zenei
mozgalom.
A
megunt régi sablon az volt, hogy anyagi eszközöket előszedni és azután „lehozatni"
a kulturát Budapestről. Ebben a szóban, hogy „le" —
már benne van a saját erők lebecsülése és a
főváros túlzott becsülése. Most kezdik látni
egyes vidéki városokban, hogy ez a „lehozatott"
kultura nagyon hamar elpárolgott és maradandó hatása jóformán nem volt. Lehozatás
helyett most végre a saját falaiból
kitermelt
kulturára
kezdenek
törekedni.

a férfikórusok már betöltötték miszsziójukaL
Ha tovább akarnak menni, haladéktalanul
át
kell alakulniok
vegyes karokká.
Hogy csak
egyet említsek, a férfikar irodalma összehasonlíthatatlanul szűkebb téren mozog, mint a
vegyes kar irodalma. Palestrinától és Hándeltől kezdve minden fontos és jelentős munka
vegyeskarok számára való. A dalárdák
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éves dicséretes és lelkes működése
készítésnek, de

jó volt elő-

most már tovább kellene menni egy lépéssel.
Ezt a helyzetet már mindenki érzi és alakulnak
is vegyes karok, csak némelyik dalárda roszszul felfogott létérdeke védelmében nem akar
átalakulni. Pedig ez a kikerülhetetlen utja a
fejlődésnek. Különös szerencse nekem, hogy
mostanában, ha elkerülök egy-egy városba,
örömmel konstatálhatom a fejlődés és az átalakulás biztató jeleit.
Most megáll a harmonikus tempójú beszédben,
elgondolkozik. A kecskeméti, félegyházai, vásárhelyi Kodály-ünnepekről beszélünk, amelyek mind
uj meglepetéseket hoztak számára. És a bécsi előadás, ahol a Tipographia vegyeskarának egyszerű
munkásai és a munka után éneklő munkáslányok
mutatták be a Psalmus Hungaricus-t...
Az egész magyar zenei élet fejlődése foglalkoztatja Kodály Zoltánt, amikor lassú szavaival
folytatja:
— Most még az eleminél vagyunk.
A hiba az
volt, hogy a nagyobb városokban fővárosi mintára akarták berendezni a zenei életet. Ez pedig egy Chiméra, amit nem lehet elérni. Sok
hellyen a hangszermüvelésre
fektették a fősúlyt, szinte a virtuóz hangszerjátékra
korlátozták a zenét, ami pedig nem jelenthette a zenekultúra fejlődését. Hangsaervírtuózitást csak
ritkán lehet elérni és csak nagyszámú zenész
esetén lehet magas technikát kiművelni. És
akármennyire is sikerül megközelíteni a virtuóz hangszertechnikát, ez a tömegek számára
nem jelenthet szerves és élő zenekultúrát. Ha
harminc év előtt a karénekre gondoltak volna
ugy, mint a hangszerjátékra, ma sokkal előbbre
tartanánk.
— De tovább megyek a gondolatsoron, —
folytatta most élénkebb tempóval, szint« tűzzel Kodály Zoltán. Ha a hangszerjátékban a
lehető maximumot el is érik, ez mégis csak
határolt,
exkluzív marad és a tömegekhez sohasem jut el.
A karének az egyetlen, amibe töm<*e-»
ket lellet bevonni.
Ami zenei kulturát ad a legszélesebb rétegeknek. És ez a lehetőség talán van olyan
elsőren
düen fontos kérdés, mint a legkitűnőbb,
de mégis exkluzív
hangszervirtuozitás...
Elgondolkozik. Meleg hullámok járnak arcának
krisztusi vonalain. Valami apostoli, valami szónoki, valami ateszi van ebben a szoborban. Ady
kortársa és Ady harcostársa. Elhivatás a muzsika
művészete és a magyar mezők szolgálata.
A tétel megvan, tisztán cseng, — most magyarázza:
— A hangsúly
most a karéneklésre
terelődik.
Természetesen, ez a célkitűzés nem azt jelenti,
hogy ahol a munka már eredményeket ért el,
azt most félre kell dobni. Csupán annyit jelent,
bogy most a sokkal jobban elmaradt
másik oldalra kell a figyelmet
fordítani
és aztán a l
eredményeket egybe kell vetni.
Homlokára hulló haján kergetődzfk a aapffaiy.
Hallgat és vár.
— UJ t e r v e k ?
Szelid mosolygás szalad végig az arcán. Először a hosszú beszélgetés során.
— Erre a kérdésre nem felelek. Megzavarni
a munkában. Megesett már, hogv nem tudtam
befejezni valami munkát, mert előbb
beszéltem
róla. Arany is azt mondta, hogy azért nem
tudta befejezni a hűn trilógiát, mert korán nyilatkozott róla. És higyje el, a nyilvánosságra
nem is tartozik más, csak a már kész eredmény, a befejezett m ű . . .
Meg egy mondatot tesz hozzá lassan:
— Három
irányban
— színpad, zenekar és
énekkar — egyszerre érnek lassan a
tervek...
A népi művészet uj Kolumbusza májusban Lond o n b a n d i r i g á l j a a „Székely fonóM.
És talán a Templom-téren is fölhangzik »aW a
Psalmus Hungáricus ünnepi szimfóniáia.
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1933. évi eredeti Sfeyr,Waffenrad
b A v A f t f f M r i M l i egyedüli képviselete és
K S r C S K P c i r W K a legjobbb márkás kerékpárok kaphatók kedvező részletre. — Gumik, alkatrészek,
javítások legolcsóbban beszerezhető. P T Rádiók, írógépek,
gramofon raktára^ Kelemen Márton Kelemen ucca t í .

Erotika és fiatalság
í r t a Berezeli
'K fiatalok mai Helyzet* nyomasztó, szinte kilátástalan. Ezt mindenki tudja, talán még azok is,
akik hivatásszerűen foglalkoznak a fiatalság problémáival. Legnagyobb százalékuk munkanélküli,
a többi éhbérért dolgozik. Az egyetemek ontják a
diplomásokat, a társadalom azonban nem veheti
hasznúikat Egyszerűen nincs rájuk szűkség, az
öregek eltengödnek elért eredményeikből, a fiatalok pedig kiközösítve, megalázva, kegyelemkenvérre kárhoztatva, céltalanul várják a helyzet
jobbrafordulását Az évek múlnak, a helyzet pedig változatlanul rossz. A fiatalság farkasszemrt
néz a nyomorral, a kétségbeeséssel s vagy elzüllik, lerongyolódik, vagy szélsőséges ideologiák
prédájává válik. Aki fiatal, annak ma nincs vesztenivalója. Egyszóval, ma csak annak az Ifjúsági
mozgalomnak van létjogosultsága és értéke, mely
számolva a nyomor egyre veszedelmesebb és uszítóbb terjedésével, életet és jogokat követel a halálraítélt, elcsigázott fiatalság számára.
Ilyen körülmények között határozta »1 a különben fölötterokonszenve«-,és nagyazAndéku „Turul

M t m Ploidaiom
szaküzletei:

Szántó József

konyhafnlszerelés

Kohn Jenfl

Trapb B. és Társa
könyv és papír

Iromhafelszerelés

Nemzeti Saftóváilalat

tivesr, porcellán

Földes Izsó

könyv és papír

Hay Miksa

ScWünqar Kálmán
üveg, porcellán

Rosner József

Ruha-Divat-¿ruhás

Sc'iwarz Testvérek

uri és nfii divatáruhiza

villany, rádió

YásAroitnnk

szaftOzlctekftfii!

UusUü szenzációs áraink
Mosó bórkertyü
3.90 Kordhársony korrótMosó bfirkertvfl, hosszu
eipö
1-98
tölcsérrel
4.90 Férfi sapka
V20
Sárga és színes «réd
Diák sapka
1-28
utánzatu krztyü
1.40 Sveici sapka
170
Divat pullover
1.98 Divat kötött nyakCsikós nfii nadrág
kendő
—.76
teljesen hibítlnn
1.80
Nöi nadrág pamutból 1.28 Férfi sportharisnya —-76
Nöi aktaridikűi
-916 Férfi ing külön
gallérral
290
Gummitalpu cipó, nöi
és férfi
1.98 Férfi ing egy anyagból 4.40

Schwarz T e s t v é r e k
uri ós nöi dívatAruhAzában

Széchenyi

16 r

14.

szó

m.

Tavaszi vásár
a következő idénycikkekben:

Iskola öltöny
Fiu felöltő riubertus
Férfi felölt«, Hubertus
TiroH nadrág
Szövet férfi öltöny
Strapa férfi nadrág
Trench-Coatsok, Raglánok

P «-tói
P »-töt

P 12.—
P 3-tól
P 18-tól
P 8-tól
nagy

választékban.

Cserkészfelszerelések.

*

Mérték

Hiúnl szabóság!
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Iras kirakatainkat b. ügyeimébe ajánljuk.

A.

Károly.

Szövetség", hogy moagalmat Indít a társadalmi ée
művészi életben túltengő erotikus tendenciák ellen.
Én a „Turul Szövetség"-«* végtelenül tisztelem, de minthogy magam is nemrég nőttem ki az
egyetem padjaiból, ugy érzem, nem egészen jogtalan, ha néhány nem éppen fölszínes és értéktelen
fiatalember nevében a Szövetség e kicsi időszerűtlen s talán tulbuzgó (mondhatnám öreges)
mozgalmával szemben különvéleményt jelentek ba
Elsősorban is szabadjon kijelentenem, hogy már
a célkitűzés megfogalmazása is kifogásolható. A
Szövetség nyilván nem as erotikumot kárhoztatja,
mely végeredményben egyetemes motorja az emberi életnek a zaklató, nyugtalanító hatása következtében az egész társadalomnak, hanem a
pornográfiát S ez nagy különbség.
Az ember erotikus lény, ezt semmilyen világnézet el nem vitathatja tőle Gyerekkortól a késő
öregségig vágyak unszolják, űzik, csábítják az
embert erotikus fantáziájának beteljesítésére s
az elinditó, ősi erotikám vagy konkrét szerelemben talál megnyugvást, vagy véghetetlenül bolyongva, vívódva szociális, esetleg művészi teljesítménnyé szublimál ódik. Erótlkum nélkül nincs
élei, nincs öröm és küzdelem, nincs rajongás és
megnemesedés, nincs zuhanás és emelkedés, nincs
bún és megtisztulás; az erotikám több a bujaságnál és szerelmes vágynál, az erotiknm az egyén
és a társadalom egyetemes zsongásu, porszemtől
a csillagokig lüktető ritmusa. Nélküle üres a gyerekkor, sivár a serdülés, szürke a férfi élete s
ijesztő a halál közeledése. Az erotikum Gstényező.
princípium, alkotás láza; az ellene való küzdés
az élet félreértése, értékeinek önkényes eltagadása, szinte annyi, mintha a táplálkozás ellen lázadnánk.
A társadalomnak mindig volt tudomása arról,
ha nem Is vallotta be szívesen, hogy az erotikum
ki nem irtható a közösség tagjaiból s ha egyes
intézményeivel meg is fékezte a vágyak túltengését másrészt sosem feledkezett meg olyan megengedett s megértően kezelt biztosítószelepek létesítéséről, melyek mindenkor azt a természetes
célt szolgálták," hogy a vágyak feszültsége különösebb ekszplóziók nélkül ls levezetődjék. Tagadhatatlan, hogy a bAIak, a korzók, a strandok elsődleges kiengesztelő! a szociális kényszernek s
szublimált kiélési formáinak radikális eltörlése
sokkal Inkább a társadalom kárára, mint Javára
szolgálna.
Ebbe a csoportba tartozik a mozi, a színház és
a művészet ls. Kétségtelen, hogy valamennyinek nagy és döntő jelentősége van a mai ember
nek nagy és döntő jelentősége van a mai
ember erkölcseinek nevelésében s erotikus szempontból talán még hatványozottabb kiélési, tehermentesítő formát nyújtanak az elnyomott vágyak
számára, mint a társadalmi élet bármely Jóváhagyott, erotikus funkciója.
Kérdés most már, hogv a Szövetség a művészet
milyenfajta erotikus tendenciái ellen tiltakozik
Számüzendők-e a görög szobrok és a reneszánsz
gigantikus alkotásai, mert meztelenségük a nézőben talán tiltott vágyakat ébreszt? Megbélyegzendő-e, aki Boceacciót. vagy a világirodalom bármely rendkívüli remekéi olvassa, csak azért, mert
nincs olyan emberi alkotás, mit át ne szőne az
erotikum akár halvány, akár erőteljes színezettel? Tud-e a Szövetség különbséget tenni Csokonay, Ady, Babits, Móricz és Szabó Dezső bővérű,
művészi missziót teljesítő erotiknma s az TTjhelyi
Nándorok Part pour Part fölszínes és prostituált
vágy gerjesztő törekvései között? Nem jár-e ugy a
Szövetség mozgalma, hogy újra csak hozzá nem
értők ártják bele megukat a szinház és a művészet dolgaiba s amig Vaszary János sikamlós, értéktelen nőgyógvászati darabjai nyugodtan arathatnak sikert a magyar színpadokon, addig Bn"»kner komoly igényű és súlyosan erkölcsi szándékú
drámája még zárt előadáson sem kerülhet' szlner? Tud-e a Szövetség olyan programot adni, hogy
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ne a „Tavasz ébredése" szenvedjen kárt, hanem a«
ostoba és Ízléstelen operett mely minden különösebb mandanivaló nélkül csakis a gflrlök pucérságára épitl sikerét?
Alig hiszem. Újra csak oda jutnánk, hogy jó*
kat mulatna rajtunk a külföld, mint már annyiszor. 1926-ban (Olaszországban voltam) a Corrters
della Sera sokat élcelődött azon, hogy nálunk a
milól Vénuszt magyar ruhába öltöztetik erkölcsi
célzattal s a diszkoszvetőkre meg pantallót húznak. A „előkötényke" sem tartozott a külföld
utolsó szenzációi közé. De voltak ennél cifrább
intézkedések Is, mikor a Csók Báthory Erzsébetjét is kifogásolták. Veszedelmes dolog máshivatásu embereket rászabadítani a művészetre! S a*
ifjúságnak ma talán más is a hivatása.
Még a pornográfia ellen is hiába venné fej at
küzdelmet mert az ilyenfajta müvek mögött minden erkölost szempontnál hatalmasabb ur AH: al
tőke. S ha a darab sikerét (hogy a színházról beszéljünk) kétértelmű viccekkel és dekoltált női
kosztümökkel lehet biztosítani, akkor a mai nehéz helyzetben még a színigazgatótól sem vehetjük rossz néven, hogy ragaszkodik a pornográfiához. Az egész mozgalomnak csak azok a mélyebben járó alkotások lennének áldozatai, melyekre
különben sem asptrálnnak túlságosan a színházak
élkalmárosodott vezetői. A
„ZsákhamaoskáJ'-t
még Hitler sem tudná huzamosabban száműzni al
színpadokról, mert más a közönségnek sem kell.
Néhány később Igazolt, talán remekmű betiltásai
pedig nem lehet a Turul Szövetség lelkes fiataljainak a célja.
Még csak annyit hogy ezt a* egész mozgalmat
Inkább az öregekre kellene bízni. Nekünk a kenyérért kell harcolnunk s az egzisztenciánk biztosításáért. Ml nem hihetjük, hogy a fiatalság «
szörnyű válságAban a rövid, vagy a hosszú fflrdőtrikó tegyen a problémánk. Bs valahogyan fiatalság és erotika olyan azonos, olyan kongruens
fogalmak. A fiatalság nem ttWakozhatik egyetlen
fölénye ellen, nem harcolhat önmagával. Paradoxon lenne. A magyar ifjúság nem l«h«t öreg.
mielőtt egyáltalán fiatal lett volna.
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Mindenkinek készitek 15—20—80 pengős havi részletre elsőrendű bútorokat. Teli hálószobát 3 0 0 , egyszertibbet 2 0 0 , diófa ebédlöt vagy uri esobát 3 5 0 P-t61,
konyhát 6 0 P-töl, háromajtós tükrös szekrényt 7 0 prfrt.
KAKUSZI mdasxtalos, Arany János uoca 11. rrr
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nézze meg kárpitozott bútorait U f l t A S O l c a t ,
javításokat is szakszerűen és olcsón készít

Rubin József kárpitos
Kossuth L.-suqftruí 8. Telefon: 24-65.
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alkalmi visszavett kerókpárt, gummit és alkatrészt
sikerölt egyik nagy gyáramtól olcsón megvásárolni.
Az alig használt kerékpárok, gummik és alkatrészek
ax alanti olesó filléres Arakon kerülnek eladAsra

Kerékpárok
Országúti, verseny, nfll, ballonos ós fiu gépek mér
• 8 . — P-tőL

KflW gumi
BoIbö gnml
LAno
Pampt-UbM
Kapra fffa
Abroncs
Átiátel

Szerelékek
3.50—4.80
1.20-1.50
1.80-1.50
1.90—«.50
4.so—e.iso

1.S0-S.70

2.20—& 80
1.50—1.90
Fék
Torpedó kon trafók»« agy 14.50

Pedálok
km. h.
Kormány
„ „
SárríflS
» „
Csomagtartó
„
Kormínyneenf® „
Karbidlámpa
„
Kerékoaenjd
„
Szerszámtáska „
SzabadonfntA kerék

Szántó Sándor gépáruháza

9

1.80-Í.4*

Í.50—4.W)
1.40—1.90
L40-l.f0

TS-W

8.50-4 SO
1.90 -2.20
t 80-1.M»
2.80-»30

Wol£UT'

Szeplőt, májfokot, pattanást, mitesszert, zsiroaomókat, ráncokat felelősség mellett elmulasztok
házilag használható szereimmel is
Arckrémek, arcesssendék,
higanymentes púderek, hajfssték legolcsóbb árban.
Hajfestés, arcmasszázs Jutassy-módszer

szerint Olcsó bérletrendszer.

Fürst Rózsi

10 tv óla lennMIA kozneflkai IXtMte
Fekeiasas occa 22. II. aailet K (Wagner-paiou).
Díjtalan Htthuználat. Tel. 28-25.
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Repülőgépen az örök tél felett
Irta TONELLI SÁNDOR.
Nem tehetek róla, egész sor gyermekkori
emlék elevenedett meg bennem, mikor a mult
héten olvastam, hogy április 3-án a Fellowesexpedició két repülőgépe körülrepülte a föld
legmagasabb hegyóriásának, a Mount Everestnek csúcsát. Hihetetlen élességgel rajzolódott le előttem Verne egyik regényének képe,
«mint Hódító Robur karcsú repülőgépe úszik
a levegőben, felhőfoszlányok és a Himalája
hófödte bércei között. Azután eszembe jutott a
nagykőrösi öreg gimnáziumban
Adám Gerzson igazgató ur, aki még Arany Jánosnak volt
tanártársa és ötven esztendei tanárkodás után
abban az esztendőben ment nyugalomba, mikor én letettem az érettségit, ő oktatott bennünket a felső osztályokban a latin nyelv tudományára, de közben a régi polihisztor tanárok szokása szerint cxkurziókat végzett a tudomány minden ágazatának mezejére. A fejünkbe verte, hogy latinul a tél
hiems. de
ugyanakkor nem felejtette el megemlíteni,
hogy a latin hiems unokatestvére a szanszkrit hima szónak, amely szintén telet és havat
jelent.
A Himalája pedig, amelynek nevét
mindnyájan ismerjük, nem egyéb, mint az
öron. tél hegysége.
Ennek a Himalájának legmagasabb csúcsa
a 8840 méter magas Mount Everest, amely eddig szűzi érintetlenségben trónolt a felhők
között. Magasban elvesző csúcsai mellett jelentéktelen kicsinységben törpült el a görög
istenek székhelye, az Olimpos, amely még a
háromezer métert se tudta elérni. Az emberek
eddig csak alulról csodálhatták, ha ormai kibukkantak a felhők közül. A két vakmerő angol, Mallorxj és Irving,
akik három esztendő
előtt megkisérelték, hogy tetejére feljussanak,
elpusztultak a hirtelen
támadt
hóviharban,
alig háromszáz méternyire a cél elérése előtt.
És most, két repülőgép körülrepülte a csúcsot,
harminc méternyire közelitette meg a földkerekség legmagasabb pontját s a megfigyelők egész sereg felvételt készítettek, amelyeket
most dolgoznak fel az indiai térképészeti intézet laboratóriumaiban.
Az egész vállalkozás nem tartott tovább három óránál. Reggel nyolc óra 25 perckor hagyta el a két repülőgép a purneai repülőteret és 11
óra 25 perckor már vissza is érkeztek kiindulási pontjukra. Ez a három órás repülés azonban heteken át tartó nehéz előkészítő munkának volt az eredménye, magának a három
órának a története nedig a If^rdeVesebb expedíciók beszámolóival veheti fel a versenyt
Mert senki se gondolja, hogy tiz kilométer magasságra felszállani annyiból áll, hogy beül valaki a repülőgépbe,
felkurblizza a gépet és
egyszerűen felmegy a magasba. Heteken át
kell lesni a kedvező időpontot, mikor az időjárási és szélviszonyok kedvezőnek
ígérkeznek mikor felhők nem takarják el a látást és
mikor remélni lehet, hogy a felszállásnak tudományos szempontból is lesz eredménye: lehet térképezési célokn is felhasználható felvételeket készíteni. A Mount Everest magasságában emberi szervezet számára már elviselhetetlenül ritka a levegő, a pilóta és megfigyelő számára oxigénfejlesztő készüléket kell
a gépbe beszerelni. A hideg elleni védekezés
is egészen különleges ruházatot
követel. A
bunda és takaró, amely gátolja a mozgás szabadságát, nem megfelelő. A ruhának aránylag vékonynak és mégis melegnek kell lenni.
Ezt a követelményt az expedíció
tagjainál
ugy oldották meg, hogy ruházatukba villanyos melpgitő készülékeket szereltek be.
IWmdezeket most olvasom az angol újságok
részletes beszámolóiban, amelyek sokkal többet mondanak az első nap érkezett szűkszavú
táviratoknál. Ott olvasom azt is, hogy az expedíció számára valóságos kis tábort kellett
felállítani Purneában, délre a nepáli határtól
és százegynehány
kilométernyire
Dardzsilingtől, amelynek nevét K" -i Csorna '"ándor
élettörténetének utolsó fejezetéből ismer ma-

Evezősök!

Tréningruha

gyar olvasó. A tábor parancsnoka Fellowes Commodore, az angol légi haderő egyik legkiválóbb tisztje volt, aki a repülés számára két
Westland-Wallace gépet szereltetett fel. Az
egyik gépnek Lord Clydesdale
volt a pilótája
és L. V. S. Blacker ezredes a megfigyelője, mig
minden színben kapható
a másik gépet D. F . Mclntyre
repülőhadnagy
vezette s a megfigyelést S. R. Bonnetti, a Gaumont-British Film Corporation légi fotográfusa látta el. A felvételeket, melyek utjokról
készültek, alkalmasint néhány hét múlva látni fogjuk a mozikban is.
' gyönyörű színekben
Hogy milyen meglepetésekkel
kell egy
ilyen repülésnél számolni, azt mutatja ennek
az expedíciónak az esete is. Az időpont meg.választása a purneai meteorológiai
állomás
jelentésétől függött. Április 3-án az összes körülmények kedvezőnek mutatkoztak, a gépeTisza-szálló mellett.
n
ket kitolták a hangárból, a motorok működni
kezdtek s a gépmadarak csakhamar eltűntek a
nézők szemei elől. A pilóták és megfigyelőik tály kiürüléshez van közel és nem tudhattuk,
csakhamar tapasztalták azonban, hogy nem hogy a hazatérő ut a tapasztalt szélviszonyok
megy minden olyan simán, mint remélték. A mellett meddig fog tartani. Ezért vissza kelHimalája déli oldalán a ködfátyol, amely a lett fordulnunk. Mikor eltávolodtunk az Evehegyeket borítja, a tapasztalatok szerint 1800 resttől, egy csudálatos panoráma tárult fel
—2000 méternél szűnik meg s azonfelül nor- előttünk: fantasztikus csúcsoknak megszámmális körülmények között a látást semmi sem lálhatatlan tömege, felettük az Everest és Mazavarja. Ezen a napon azonban hatezer mé- kalu, mindez szinte bekeretezve gépünk aluterig emelkedtek és a gépek még mindig át mínium-drótjaival."
nem látszó, sürü ködben úsztak, ami megneA repülésnek mind a négy résztvevője egyethezítette a tájékozódást s ami még fontosabb,
ért abban, hogy a legszebbek és leginkább fesokáig lehetetlenné tette felvételek készítését.
lejthetetlenek azok a pillanatok voltak, mikor
H:-omezer fhéter magasságban
m á r olyan
elhagyták a Mount Everest csúcsát. Nyugat,
metsző volt a hideg, hogy be kellett kapcsolni
észak és kelet felé olyan panoráma tárult eléaz elektromos fűtőkészülékeket. A gépek vezejük, aminőt emberi szem még alig látott. Ezektőinek állandóan ügyelni kellett, hogy egyben a pillanatokban volt a legtisztább a levemást szem elől ne tévesszék. így repülték át a
gő, olyan tiszta, hogy a látásnak csak a föld
Csamlangot, a Mount Everest előhegyét kifelületének hajlása vetett határt.
lenc óra tájban, tízezer méternél
nagyobb
A repülés így a kezdetben jelentkezett kedmagasságban. Erre a feleslegesnek látszó magasságra a felvételek készítése miatt volt szük- vezőtlen körülmények után, nagyon szerencséségük. Ekkor hirtelen szélörvénybe kerültek, sen végződött. Csupán két apró baleset töramelv majdnem ezer méterrel nyomta le őket. tént, melyek közül azonban az egyik nagyon
Uir" kellett kezdeni n küzdelm°t a megfelelő könnyen szerencsétlenül is végződhetett volmagasság eléréséért. Ekkor azonban már tisz- na. Bonnet fényképész a második gépen kita
felhőtlen
alatt. renültek. magasan a lencezer méter magasságban hirtelen rosszul
hegyvidék ködfátyola felett és a Mount Eve- lett. Éles fájdalmat érzett a gyomrában é<?
visszahanyatlott megfigvelő helyére. Tiszta
rest csúcsa szolgáltatta nekik az iránytűt.
véletlen volt, hogy rájött a rosszullét okára.
Az oxigéntartály gumicsöve megrepedt és az
ö t perccel mult el tiz óra, mikor közvetlen
oxigén
párologni kezdett. Volt annyi ereje és
közelében voltak a Mount Everest csúcsának.
átkötötte
Mindkét
gép harminc méternyire közelitette lélekjelenléte, hogy a gumicsővet
meg a csúcsot és kétszer repülte körül. Blacker zsebkendőjével, csakhamar teljesen magához
ezredes jelentésében szinte drámai lüktetéssel tért és folytatni tudta fényképező munkáját.
írja meg ennek a tizenöt percnek a történetét: A másik baleset Mclntyre hadnagyot érte, akinek a keztyübe vezetett villanymelegítő s e „Végre, mielőtt vártam volna, a csúcs fölött
besre
égette a kezét.
Ezektől az apróbb, de
voltunk. Ekkor néhány lázas pillanat következett. Pilótám hallatlan ügyességgel rajzolta szerencsésen végződött balesetektől eltekintve
a köröket, közvetlen a csúcs fölött és a csúcs a vállalkozás fényesen sikerült és a három óra
leforgása alatt visszatért gépeket az expedíkörül, én pedig egymásután raktam be a lemeztarlókat fényképező gépembe és oly gyor- ció többi tagjai örömmel üdvfwölték a pursan csapkodtam a závárzalát, amint csak tud- neai repülőtéren.

Habselyem bluz

Lusztig Imre

Széchenyi-'tér

tam. A havazás megszűnt, csak áttetsző vékony ködfoszlányok úszkáltak a levegőben és
tűszerű apró jégszilánkok vágódtak
felénk.
Másodszor is megkerültük a hegyet és én lázasan dolgoztam gépemmel. Sokáig nem tartózkodhattunk ebben a magasságban, mert oxigénkészülékem tűje azt mutatta, hogy a tar-

i M i n d e n

A nagy esemény mellett, hogy a Mount Everest körülrepülése sikerüli, szinte az éazrevétlenségben merült el a hir, hogy másnap is
a két gép olyan feladatot hajtott végre, amely
technikai teljesítmény tekintetében alig maradt el az első mögött. A gépek ft Himalája
második legnagyobb csúcsát, a
Kanchenjun-
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Jobban beszél dúsan felszerelt raktáram,

mr"

meq lesz leove » t»»-v választéktól és rendkívül olcsó áraimtól.
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Nyakkendők, fehérnemüek i s t o c t Pollák
szabott

nát repülték körül, amely csak 350 méterrel
alacsonyabb a Mount Everestnél. Ebben a vállalkozásban az egyik gépen személyesen részt
vett Fellowes Commodore, az expedíció vezetője ís. Ezen a repülésen is gyönyörű felvételeket sikerült késziteni a Himalája láncolatáról. A visszatérő uton a két gép elszakadt egymástól és Fellowes Commodore gépe a másik
gép megérkezése után három órával még mindig nem jelent meg a purneai repülőtér fölött.
Az expedíció többi tagjai m á r szerencsétlenséget sejtettek és segélygépek mentek az eltűnt
gép keresésére, mikor Dinajpurból, 60 mérföldnyire Prneától, távirat érkezett, hogf Fellowes gépe kényszerleszállást végzett, de az
utasoknak nem történt semmi bajuk és a gép
is sértetlen m a r a d t
Mindkét hegyóriás legyőzése a legkiválóbb

sport-teljesitmények közé tartozik, amit azonban a pilóták és megfigyelőik végeztek, sokkal több közönséges sportnál: igazi tudományos értéke is van, amit csak a földrajzi tudom á n y művelői tudnak igazán
megbecsülni'.
Fér>-"Ionfelvételeik megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek a térképezés terén. Munkájuk
természetének ismertetéséhez
hozzátartozik
azonban az is, hogy egyénileg még nem is tudják, hogy m i mindent derítettek fel, mert a
gépek gyors repülése lehetetlenné tette számukra a megfigyelést. Helyettük az automatikus felvevő-gépek dolgoztak, láttak és regisztráltak. Nekik legfeljebb néhány felejthetetlenül szép kép marad meg az emlékezetükben, munkájuk eredményét ők maguk is csak
később, hetek és hónapok
multával fogják
megismerni.
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AZ É L E T M O Z I J Á B Ó L
(Tanács-kérés)

Az öreg Wosching a héz előtt ült a lócán. Nagyon ritkán szólalt meg, körülbelül feleslegesnek
tartotta a beszédet, a gyerekei is ugy referáltak
neki, hogy nem adott a beszédjükre választ. A
gyerekek már önállóak voltak, mindegyik megkapta a maga réséét osinálják, ahogy akarják.
A felesége részint a templomot járta, részint a
gyerekeknél vizitelt, már semmi dolga sem volt
a világon, csak sóhajtozott szinte kétségbeesetten.
-— Ja, ja, mondta olyankor, ha kifogytak a témából, már elmesélte mindenkinek a születését,
öregeknek a halálát, milyenek voltak a különféle
temetések.
— A Nándi Jobban sirt, de akkor szebben beszélt a pap is. Llzl ellenbem csak dörgölte a szemét mert folyton a segédjegyzőt kisérte figyelemmel.
Ezek mind nagyon régi dolgok voltak, Jóformán senki más nem tartotta őket számon, csak a
Mutter, aki ragaszkodott a maga tapasztalatához,
a hajszálfinom részletékhez, akkor is, ha az idők
folyamán módosuláson menték át a történetek.
Mert ugy kell azt venni, hogy nemcsak a gyerek
nő és változik, hnnem a mesék is. Kezdetben ösztövérek és gyámoltalanok, a jórészüket alig veszd észre az ember. A távolság ad csak nekik jelentőséget, Koloritot, az ruházza tel mindennel,
ami valamikor lemaradt róluk.
Woschingot csak annyiban érdekelték az események, hogy meghallgatott mindent, ám fukarkodva a véleményével. Egy hétig tűnődött akkor
is, amikor legelőnek kérték a rétjét
— Nem bánom, mondta végül a fiának, csináld
meg az emberekkel az egyezséget
— Mi legyen a legeltetési díj?
i— A hosszufarku lovakért három garas, a kurtafarkuakért kettő.
A Saepi fiu világéletében nem volt gyors felfogású, most ls meíállt az esze kereke. Előbb
megbámulta a szemközt levő házakat ugy motyogta.
— A hosszú három, a kurta kettő. Hát igen.
Megvárta, ainig elhalad előttük egy szénás szekér, akkor folytatta.
— Na persze,' ha te mondod De miért a különbség? Mi köze a ló farkának a szájához?
öreg Woschlng sem felelt azonnal.
— Nehéz felfogású vagy, S»epi, hiszen világosan beszélek. A' hosszúfarkú ló meg tudja magát
védelmezni a legyek cften, mert folyton odacsap-

kod a farkával és közben a gyem eszi magát De a
szegény rövidfarku folyton hátrafelé kapkod s
alig jut az evéshez. Hát ezért.
Szép volt Így az élet, kényelmesen,
zavarok
nélkül, hijával az izgalmaknak, megtartva belül
a gondolatokat Akkor történt, hogy a legkedvesebb unokája, a Franzl egy kora reggel melléje
telepedett.
— Nagyapám, csak benned bízom, a te véleményed nekem a legfontosabb.
Kedvtelve nézegette a csinos fiút. Hogy megnőnek ezek a gyerekek! Miért is nem marad az em-
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árakon Csekonlcs ucca és Széchenyi lér.

w

ber aprónak, kedvesnek, bohók ásnak! Ámbár igy
nics baj, már hogyan volna!
— Mit dicsérgetsz igy, fickó, tán akarsz valamit!
— mosolygot rá felmelegedve.
— Tanácsot kérnék.
öreg Wosching bólintott rá, de nem szólt. Azt
Jelentette ez, hogy csak rajta, szedd össze a mondanivalóidat, nekem van időm, én kivárom. Cseppet se vagyok türelmetlen, hiszen megöregedtem,
minél később ér valami, annál tovább élek. A türelmetlenség a fiatalok hibája, azok rohamnak idő
előtt, de el is rohannak mindent.
— Ugy áll dolog, hogy szeretjük egymást a
Partilla Évával és én el akarom venni. Nem szóltam még róla senkinek, te vagy az első, hát a
tanácsod kérem.
— A Ham Partilla lányát gondolod?
— Éppen, hogy őt. Hát a szives tanácsodat kérem.
Nagyapó hosszan elnézett a levegőbe s anhyit
mondott.
— Akárkinek a dolgába neim avatkozom, de t«
tudod, hogy szeretlek.
— Tudom, nagyapám.
— Hát majd gondolkodom a dolgon.
— Nagyon szépen köszönöm. Mikor jöjjek el?
— Ha estére hazajöwsz a munkából és nincs mát
késő — félek, hogy eső lesz, — nézz erre.
Franzl kiment a földekre, becsületesen elvégezte a kiszabott feladatot, alkonvat után nagvon
csendesen letelepedett az öreg mellé Letelepedett
de nem szólt, azt is lassan mondta.
— Nagyon komoly feladatot bíztál rém, kezdte
maga az öreg. Az Ilyesmire nem árt aludni egyet.
— Nem sürgetlek, nagyapa, csak azért Jöttem,
mert iderendeltél.
— Jól van, na. Ha megígértem, meglesz, hiszen nem tenném akárkinek, de te vagy a legkedvesebb unokám.
— Mikor szabad Jönnöm?
— Reggel. Tudod, hogy sose voltara szeleburdi.
Franzl alig aludt valamit az éjszaka, ugy lest«
már virradat óta, mikor ereszkedik le az öreg
a házelőtt a kis padra. Akkor odaközeledett hozzá
hangtalanul leült melléje.
öreg Woschlng pedig előbb kikémlelte az nccát, hogy van-e ujabb eseménye, ugy tette a kezét
a legény vállára.
— Hát sokat gondolkoztam a dolgon • esalc
annvit mondhatok, hogy ha szereted az Évát
vedd el.
...Igazán, nem ls értem, miért mosolyog ez a
modern nép olyan szkeptikusan, ha bizonyo« unokák elragadtatva hirdetik, hogy ő nagyapjuk a világ legokosabb emberei
Bob.
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Három látogatás az ötvenéves Juhász Gyulánál
(A Délmagyarország munkatársától.) Április
3-án töltötte be Juhász Gyula életének ötvenedik
esztendejét. A költőre nagyon szomorú helyen és
szomorú környezetben virradt ez a nevezetes évforduló: a kálváxia-nti idegklinika 23.
számú betegszobájában, kevésszavú, szomorú-tekintetű betegtársak között. De Juhász Gyula, aki
két kézzel szórta szét egész életében lírájának
legszebb kincseit, még innen, ebből a hűvösen
fehér betegszobából is ajándékot küldött a magyarságnak, születésnapi ajándékot. Hosszú némaság után ismét felzengték az lsmert-melödiáju
Juhász-sorok. Végtelen öröm és biztató vigasztalás annak, aki tudta, hogy a beteg költő betegségének egvik legszomorúbb tünete az Írástól való
Idegenkedés.
Csak legközelebbi hozzátartozó! tudják, hogy
néhány hét óta ismét az ldegkllnika lakója a költő, aki azelőtt is elrejtőzve élt a lakásán, látogatókat D6M fogadott, ritkán hagyta el csöndes lakását és akkor is megvárta az estét, amikor elsötétednek az uccák és kerülni lehet az ismerősök
tekintetét.
Véletlenül tudtam meg. hogy
Innét bemenekült a klinikára.
Két nappal születésnapja után érdeklődtem a portásnál, hogy meglátogathatnám-e? A válasz az
volt, hogy a látogatásnak más akadálya ntnes.
legfeljebb az, ha „a t an á r u r n em f o g a d "
Juhász Gyula tanár ur ugyanis csak a legritkább
esetekben fogad látogatót és a klinika urat tiszteletben tartják tartózkodását A klinika portása
fölment a 23-asba és azzal az üzenettel tért viszsza, hogy a tanár ur f o g a d .
Az öröm felvillant mélytüzű szemében, amikor
délután bekopogtattam hozzá. Leültünk az ablak
mellé és megkezdődött a furcsa, vallató beszélgetés. Észre sem vettük, hogy a látogatási óra már
régen eltelt de még mindig van mondanivalónk.
Azzal Jöttem, hogy én vallatom ki. hogy megkérdezem tőle. mikor un már rá a betegségre, a betegségért való makacs küzdelemre, hiszen láthatja, hogy a betegség csökönyösen elkerüli. Ezekre
a kérdésekre nem válaszolt, de a magamra vállalt szerepet észrevétlenül elcserélte ö vallatott,
« kérdezett a külső élet-dolgokról. « érdeklődött
emberek és sorsok Iránt és kérdéseivel, elhallgatásaival elárulta, hogv sokkal jobban, alaposab-

ban tud mindent és tud mindenről, mint m i aki
benne élünk ebben az összevissza külső-életben.
Amikor hivtam, hogy Jöjjön, leülünk a régi
törzsasztal mellé, elolvassuk a lapokat és megbeszéljük sok szóval, sok hittel, lelkesedéssel *s
haraggal a dolgokat a szinházat, a politikát, az
irodalmat, elkomorodott a tekintete:
— Nincs nekem már semmi keresnivalóm
abban az idegenné lett világban — legyintett
és végigsimított homlokán —, hiszen

ebből a világból kiveszett a hit,
nem szent már a leirt, a kimondott szó, az átérzett gondolat. Mn az opnortunitás.
a
megalkuvás uralkodik.
Már senki sem hisz abban az
igazságban, amelynek hirdetésére vállalkozik.
lTgy érzem, hogy

amikor én írtam, a véremmel írtam,
szentnek tartottam a szót és a gondolatot. Hova tünt az az idő. amikor egv Adv Endre áflt
szembe egv Tisza Istvánnal? Két hatalmas,
gigászi világ, két ellentétes, de igaz hittel hitt
igazság.
Ar emlékezés felidézi a régi. elmenekült barátik. fegyvertárnak emlékét, fíulácsy Lajosét,
a tragikus-sorsu festőét elsősorban.
— Gulácsvt szerelem a legiohban — emlékezik róla Juhász Gvula —. sohasem feleltem
el azt a színházi estét, amit epvütt töltöttünk.
Nevezete* este volt. Wedf»kind d«r»híát a Tavasz ébredését
játszották a Vígszínházban.
Azért mentem akkor Pestre, hogv letegvem a
nedagógiai vizsgát. 1909-ben. Máius volt. Ott
szorongtunk, lelkesedtünk a karzaton. Gulácswal. Kosztolányival. Babitssal és tüntettünk
azok ellen, akik a rosszul értelmezett erkölcs
nevében tüntettek a darab és az irodalom ellen és a rendőrök akkor azokat a tüntetőket vezették ki a színházból, amely akkor m í g templom volt. Különösen a magvar színház. Menedéket adott a német Wedekindnek. akit császári tilalom száműzött a német színpadról, fi
maga is játszott a budapesti előadásokon. Felejthetetlen este volt. Akkor forrt össze a szívem Onlársv szivével.
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a váradi „Holnap*4
többi harcostársáról emlékezik.
— Babitsot én fedeztem föl az irodalom szSw
mára — mondja mosolyogva. — Itt tanároskod ott Szegeden. A Vitéz-uceában lakott. Hozzám, a „Szeged és Vidéke" akkori munkatársához küldte el egyik versét. Nagyon tetszett.
Odaadtam dr. Balassa Ármin főszerkesztő urnák, hogy közölje le, mert nagyon szép vers.
Nem nagyon akarta leközölni. Tetszett neki.
de hossziinak találta. „Ha ki lehetne hagvni
belőle valamit". Én tiltakoztam ellene. Végül
mégis csak megjelent a vers, az egvik vasárnapi számban. Egészen hátul, majdnem az apróhirdetések kőzött. Ugyanannak a számnak
az első oldalán, tárcarovatban jelent meg szegénv Molnár Jenő verse.
Molnár Jenő is meghalt már. Juhász Gvula
ugv tesz, mintha irigyelné. De az áorilis-délutáni nan játékosan világit a klinika kertjében, a széles ablak üvegén keresztül beintegetnek a rügyező ágak. Tavasz van, készül mindenütt az uj élet.
Juhász Gvula a fiatalok, a most Induló u j
költő- és Írónemzedék iránt érdeklődik. Tud
mindenkiről, figyel mindenkit és sokat v4r
tőlük.
Biztatom, hogy írjon. Nem mondja H az
igent, de a nemét sem. A tekintetéhői mégis
ngy látom, hogy kezébe veszi a tollat.
Két nap múlva előzetes bejelentés nélkül látogattam meg Az ágya szélén ült. Az éjjeliszekrényén tiszta papírdarab feküdt, mellette hegyesre
faragott ceruza. Csak fel kellett volna fimelnl a
fáradtan ölhetett kezet érts.
De Juhász Gvula keze ti em mozdult a tétlen
ceruza felé, pedig a papir fehérsége nagyon csalogathatta, a le nem Irt sorok nagyon vágyakozhattak erre a sima papírlapra.
A költő most rosszkedvű volt. Idegenkedve
nyújtotta a kezét. Később csak belemelegedtünk
Ismét az emlékezésbe, a beszélgetésbe. A régebbi
kartársak kerültek sorra, Írók. újságírók, aztán
az ujak, a fiatalok, akik türelmetlenül dörömbölnek az ajtón.
Ab ötven éves Tnbáss Gyula m~6g mindig
a fiatalok kőzé tartozik.
Vezérük lehetne, ha akarna. De nem »kar. Eegalább Is ezen a szombati napon. ott. a fehér klinikai szobában,
akart Azt mondta, hogy
nincs semmi keresnivalóla a világban, helve sincs
már. E l f e l e d t é k . Már nem tud, nem beszél
róla senki.
Aztán kiderült. Hogy ml hántja. Levelet kapott
as egvlk betegtársától, aki ugyanebben a szobában töltött el vele együtt néhány hetet, de már
agészsé?esen elhagyta a klinikát Azt Irta, hogy
g rádióban legutóbb Juhász-verseket szavalt egy
színész. As volt a haja, hogv „szavalta" ezeket a
iVerseket pedig Juhász Gyula halk líráját csak
Bl m o n d a n i szabad, szavalni nem. Megírta azt
|i r • »lt szobatárs, hogy szerinte Bajor Gizi lenne
is éfcyetlen, méltó redtálő-mövésM Juhász Gyula
költeményein eK.
i A harmadik látogafSs alkalmival Wlskolezy
professzor, a klinika Igazgatóla elárulta, hogv
azon a napon
„Juhász tanár ur" 1« hallgatta a rádiót, de amikor as G verseire került a sor, kiment
t szobából.
Elmenekült a mJAI versel el őt
Kfrdeztem. hogy lrt-a valamit?
i — Nem tudok én már tr«i
— koroopoíoíl íJ l
bn^ja —> us én Írásomra már nem kíváncsi
íenkt
Hitetlenkedve rizta s fejét akkor Is, amikor
¿mondottam, hogy B a r a n y 1 Tibor főispán érdeklődött Iránta. Nem hitte el, nem szokta meg,
»»osry az aktív hatalom részese! törődjenek vele.
Hivtam, hogy jöjjön haza, kezdje meg Ismét a
négy évvel ezelőtt abbahagyott munkát
— Én már Innen nem megyek el soha — sóhajtotta —, csak a temtőbe...
Nagyon szomorú, nagyon meddő voP az a misodik látogatás.
' '
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A főispáni hivatal hétfőn délelőtt telefonon'
bejelentette az Idegklinlka vezetőségének, hogy
Baranvl Tibor főispán szeretné meglátogatni Juhász Gyulát,

ha lehet, már kedden délelőtt.

Ml

— Nincs semmi akadály« — mondottáV fl
klinikán a telefonba —, mert Juhász tanár ur
egészséges.
' Kedden délelőtt dr. Miskolcty
Dezső, az

idegklinika vezetőprofesszora megjelent a főh-
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pán hivatalában, hogy elkísérje Bárányi Tibort a költőhöz. A professzor a klinika fogadószobájába vezetett bennünket, majd bejelentette. hogv Juhász Gyulát lekérette az emeleti betegszobából.
— Kár volt — tiltakozott a főispán —, én
hozzájöttem, én akartam meglátogatni, ugy
illett volna, hogy én menjek föl hozzá.
Nagyon féltem, hogy Juhász Gyula ismét elzárkózik. Szerencsére nem tudta, hogy miről
van szó. nem közölték vele, hogy a főispán a
látogatója, azt hitte, hogy a professzor akar
beszélni vele. Idegenkedve nézett a főispánra
és ez az idegenkedes akkor sem tünt el a tekintetéből. amikor megtudta, hogy ki a látogatója.
— Nagyon örülök, kedves'tanár ur, hogy
Személyesen is megismerhetem — kezdte á
főispán a beszélgetést —, hiszen verseit már
régen ismerem. Most. hogy a rádióban hallottam, határoztam el. hogy megkeresem.
Juhász Gyula eleinte nagyon takarékoskodott a szóval, de aztán hamar fölmelegedett,
amikor

\ é « c meg
Uxleíemben.

A gyermek ösztönélete

Amikor F r e u d alapvető munkája a „Traumdeutung" megjelent, ezt irta a könyvének mottójául: Ftectere si neqneo superos, acheronta movebo. Ha nem tudom meghajlítani az Isteneket, az
alvilágot fogom megmozgatni. Ez az idézet akkor
bizonyára nem nélkülözte a személyes motívumokat, ma azonban, 25 év távlatában az orvostudomány és pedagógia azt látja benne, amit számára most jelent. Ma már tudjuk, hogy az alvilágot,
a lélek működésének kezdeteit kell megismerni
és megmozgatni, Logy meghajlíthassuk az Isteneket, hogy elérjük a nevelés ideálját, a tudatos és
kiegyensúlyozott embert. Hol keressük azonban a
lélek legbensőbb és legelemibb alkotó elemét., milyen meszire kell mennünk, hogy szerkezetét és
működését feltáró kezdeteit megtaláljuk.
Tapasztalati tények arra a meggondolásra
vezettek, hogy az ember ösztönös reakcióinak
ősszesége, amit jellem szóval jelölünk, életének
első 5 évében alakul ki. A gyermekszoba felé kell
tehát fordulnunk, hogy lássuk, melyek azok a jelenségek, amelyekkel ezt a tételt alátámaszthatNagyvárad felé
juk; hogyan leszünk azzá, amik vagyunk.
terelődött a .beszélgetés.
Az ember születésének pillanatában egy nagy
— Van köztünk valami rokonság is — mond- dologban hasonlít, de ugyanannyira különbözik is
ta a főispán —. mindketten
Váradon
kezdtük. az állattól: ósztönlény, mint az állat és ösztöneit
Ott voltam közigazgatási gyakornok, majd korlátlanul ki is elégíti. Azonban önállótlan és
szolgabíró. Ismerem jól azokat, akik megcsi- tehetetlen. És mig az állat életének első hónapjainálták a „Holnapot . Adyt,
Duttka
Ákost, ban eléri önállóságát, addig az embernek ugyanEmM Tamást, meg a többieket. De ismertem ahoz legalább másfél évtized kell. Az ősember
gyermeke és a vad törzsek gyermekei életük első
a másik tábort is, a premontrei tanárokat.
éveiben
alkalmassá válnak a létfentartás követel— Én segédtanár voltam Váradon, a preményeire. ifinél magasabb fokon áll a kultura,
montreiek gimnáziumában.
annál nehezebb a világhoz való alkalmazkodás.
Rengeteg közös ismerőst találtak, sorra ele- Az önállótlanság és tehetetlenség kulturaadta
venedtek a régi tréfák, irodalmi történetek diszpozíció, védőberendezkedése az embernek,
emlékei. Felvonultak a váradi alakok, költők, amellyel a lehető leghosszabb ideig akarja biztoírók. közigazgatási emberek. A régi, bites, lel- sítani a gondoskodó szeretet védelmét és minél tákes Ady-csaták.
volabbra tolni az alkalmazkodás kényszerűségét. A
Majd egy óráig tartott a beszélgetés.
nevelés pedig a legtöbb esetben ugy viselkedik,
— Most már mennem kell — mondotta egy mintha az életnek ezt az első periódusát teljesen
óra felé —, kimondhatatlanul örülök, hogy elfelejtette volna. Minden igyekezetét nemcsak
megismerhettem személyesen is. Szeretném, egyetlen
törekvés,
hanem
egyetlen
szemha legközelebb már nem itt találkoznánk.
pont
szolgálatába
is állitja,
hogy
a
Juhász Gyula nagyon halkan suttogott va- gyermeket minél hamarabb a saját eszközeivel
lamit. Köszönetfélét á látogatásért, az érdek- tegye magához hasonlóvá. A nevelés mindazt le
lődésért.
akarja csiszolni a gyermekről, ami természetes
A főispán a professzor társaságában megin- lényének a megnyilatkozása és valóban a neveletdult a klinikai laboratóriumok megtekintésé- lenségek egész halmazával találja magát szemre. Juhász Gyula szeme könnyekben úszott.
ben: az ujját szopja, körmét rágja és az orrát
— Nagyon zavarban voltam, azt hittem, piszkálja, szeret a piszokban játszani, önző és
hogy tréfa ez a látogatás, de most már érzem, kíméletlen, nem törődik azzal, hogy másnak fájhogy nem az. Mond meg neki, hogy nagyon dalmat okoz, nem hisz akadályt, ha vágyai kihaiasan köszönöm. Én nem tudtam megmon- elégítéséről van szó.
dani. Nagyon köszönöm Szeged város főispánA pszichoanalízis a gyermek neveletlenségeijának, hogy meglátogatta Szeged költőjét. Ugy
ben
rendszert fedezett fel. Hosszú kutatások arra
restellem, bogv zavaromban én nem találtain
a7
eredményre
vezettek, hogy ezek egy feilődési
meg ehhez a köszönethez a szavakat...
folvamat megnyilvánulásai, egvmást követő stáMár a lépcsőn álltunk, a széles, fehér lépcső- ciói, melyek ugyanazon törvényszerűségek között
soron.
mennek végbe, mint például a növekedés. Az első
— Ugy szeretnék
húsvétkor
odahaza
lenni megfigyelés, amelv rendszerre utalt, az volt, hogy
—-, mondotta bucsuzóul.
a testrészek, amelveken ezek a funkciók végbe
Azt hiszem, hogy az éjjeli szekrény üveg- mennek, nem önkényesen és egvénenként válaszlapján heverő ceruza megindult és felsorakoz- tódnak, hanem effv általános szabályba illeszthetak a sima papiron a Jubász-sorok ezen a na- tők. melveken belül tőrténnek az individuális
pon.
megnvilvánulások.
A ltajiu előtt megkérdeztem MisVolczy proAz első életév után a tisztaságra való nevefesszortól, hogy Juhász Gyula hazamenet- lés következik,
amely nemcsak a nevelőt
ne-e?
veszi igénybe, hanem a gyermek érdeklődését is
— Természetesen. Ennek semmi akadálya erfisen foglalkoztatta. Ez az első kényszer, az
nincs. Hiszen már nem beteg. Akkor
hagyhat- első olvan alkalmazkodás, amely a gvermek ecész
ja rl a klinikát, amikor
akarja.
aktivitását is igénvbe veszi. A nevelőnek tudatáAz autóban átadtam a főispánnak Juhász ban kell lennie annnk, hogy ez az első alkalmazGyula köszönetét. Szép volt ez a látogatás. A kodás a gvermek számára igen nehéz feladat,
főispán tisztelgett a költő előtt...
azért az idomítás tnl«áirha vitele a későbbi magaMagyar
László.
tartást Igen kedvezőtlenül hotolvAsolja.
A harmadik-neirvedik életév között a gyermek
érdeklődése saiát lestrészei felé iránvul, szeret
Alapítva 1889.
meztelenül szaladgálni és testrészeivel játszani.
Telefon S9-2-3I.
A korai gyermekkor érzésviláffának van még egy
pregnáns, a családi életben állandóan jelentkező
beállítottsága, a gvermek nagyobb vonzalma az
ellenkező nemű szülő iránt.
Az ötödik életév után a szeksznalitás első virágzása elmúlik, a fejlődés egyelőre nem folytatódik tovább. A gyermek nyugalmi periódusa köMűvészi tervek kivitelezése.
vetkezik, amit litencia szakának nevezünk. Nagy
Budapest, Semmelweis u. T. az segítsége ez a nevelésnek. Az ösztönök pihennek
és a gyermek könnyebben követi a nevelő utasíKényelmes heverők és ülőbútorok.
Modern és kombinált bútorok. — Stübutorok.
tásait. A szekssuális ösztönök sorsa kétfelé ágazik
Külön javitó és bőrfestő műhely.
a
el, egyik része átalakul, más formát kap, ami az
A ló minősééért szavatol a ..KIN D l " n4v. I eredetinek csak pótlása; másik része — elfelej-
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tődik. A geyrmek szexuális tevékenysége nincsen
határok közé ékelve, s minden tevékenységébe belenyúlik, ezért ez az elfelejtés a gyermekkor egész
tartamára vonatkozik. — Megszületik a gyermekkor amnéziája. Ez az elfelejtés nem azonos a
megsemmisüléssel, csak a tudat számára semmisül meg, mert a léleknek, hogy elképzelhető formában rajzoljuk ide, egy olyan területére jutnak
el, hova a tudat szálai már nem tudnak lenyúlni.
Ezt a területet tudattalannak, magát a folyamatot
pedig elfojtásnak nevezzük. Az ösztön elveszítette cselekvési szabadsfegát, energiája azonban
sokszorosára fokozódva valamennyi emberi cselekedetnek nagyon gyakran fel nem tárt, de igazi
motívuma, melyre a külső indokolás felépül.
Rá kell világítani még arra, hogv miként alakul
ki a gyermekben saját énjének a képe. A gyermek
a létezés tudatával jön a világra. Már igen korán,
az élet első hónapjaiban kialakul benne az ösztönös érzés, melynek minden törekvése az, hogy
keresse a jót és kerülje a rosszat Ez az ösztön-cn
vagy fts-én. Lassankint észreveszi, hogy érzései nem mindig egyforma érzést váltanak ki környezetéből, vannak dolgok, amelyeknek őrül és
vannak olyanok, amelyeket helytelennek tart.
Kezd különbséget tenni a helyes és nem helyes
között. Alkalmazkodik is ehez, de ez még távol
van ösztönös érzésétől, az ős-éntől. Bizonyság,
hogy a gyermek csak harmadik személvben beszél önmagáról, ahogy azt a környezettől hallja.
Lassankint azonban, kialakul benne is az a kép,
amely a környezet szemében rajzolódott róla, —
elhangzik az első „én"-nek, amely igy a külvilág
képviselőjévé válik, nagy szerepe lesz az élet
folyamán, megvédeni az ős-ént a külvilág hatásaival szemben és annak az ösztönös megnyilvánulásait egy elfogadható formában közölni a külvilággal. — A két-hároméves gyermek a szülő parancsára vagy kérésére cselekszik, ha a szülő elhagyja a szobát, gondolkodás nélkül siet azt cselekedni, ami neki tetszik. Lassankint azonban, a
megszokás, a tilalmak és a szeretet felépítenek a
gyermekben egv belső hangot, amely egész magatartását befolyásolja. A léleknek egy uj faktora alakul ki, amelv az eredeti ösztönökkel szemben a szülő utasításait képviseli, egy jobb, differenciáltabb énnek a hangja, mely már annyira
fejlett, hogy a szülő követelményeit képviselni
tudja. Közötte és ezen hang között, mely az ő ideális énje, az énfelettes, (Überich) ugyanaz lesz a
viszony, mint volt a Valóságban közte és szülei
kőzött, összeütközés lesz vagy megérfés, engedékenység, vagy szigorúság, ideál lesz valóban, vagy
pedig csak egy felsőbb hatóság. Mikor .a gyermek
ónállóvá lesz, nincs többé szükség szülei gondoskodására és védelmére, elszakad tőlük. De csak a
külső kapcsolatok lazulnak meg az én ideál formájában, legbensejében magával viszi őket mindenüvé, ők a kötelességtudás, az erkölcs, a lelkiIsmeret hangjai. Az ember cselekvéseinek és magatartásának motívumai mindig kézzelfogható és
feltalálható formában és példában vannak meg a
gyermekkorában.
Patzaner Márta
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BACH
Boszniai reminiscenciák
Irta dr. Kovács József
Mostanában, mikor a gombáin ódra szaporodó
adóterhek miatt napról-napra lejebb kell szállítani az igényeinket, szinte szemrehányást teszek
magamnak, hogy tán én ls oka vagyok ennek,
mert annak idején tevékeny részt vettem a boszniai okkupációbau, amibe, ha bele nem ártjuk
magunkat, ma ls a régi boldog Időket élnénk.
Az 1878,-iki berlini kongresszus bdzta ránk
Bosznia-Hercegovinának, ennek az állandó tűzfészeknek a megszállását Ugy a magyar országgyűlés, mint a bécsi birodalmi gyűlés tiltakozott bármilyen hóditó kaland ellen, de az udvar erre nem
sokat hederített s elrendelte a mozgósítást • miután Andrássy Gyula akkori külügyminiszter meg
volt róla győződve, hogy simáin és vérontás nélkül, úgyszólván egy katonabanda bevonulásával
megy végbe az okkupáció, csak a XlII-ik hadtestet s néhány gyaloghadosztályt mozgósítottak. A
felkelők azonban tőrbe csalták a ml katonátokat
s megtámadták, a seebsült foglyokat pedig kegyetlenül lemészárolták. A rossz hírek hallatára sátán a bécsi kormány a III., IV„ V. hadtestet is a
harctérre küldte, azonfelül honvédzászlóaljakat
is, ami ellen Pest vármegye alispánja hiába tiltakozott
A IV. hadtest, amelynek kötelékébe tartozott a
68. számú Rodich-gyalogezred is, Samácnál kelt
át a Száván. Előtte való este kaptuk a parancsot,
hogy hajnalban a ml ezredünk Il-ik bataillonja
pontonokon evez át a túlsó partra s védi a hídfőt,
hogy a pionírok hidat verhessenek, melyen aztán
az egész hadtest ágyukkal, társzekerekkel s minden cókmókjukkal átkelhessen.
Mondhatom, hogy nem volt kellemes érzés a
földre teritett lópokrócon abban a tudatban hajtani nyugalomra a fejemet, hogy másnap a kora
reggeli órákban épen a mi bataillomunk hajókázzon áit a túlsó partra a hldíö védelmére, mert bizonyosra vettem, hogy egy jól irányzott ágyulöveggel elsülyeszfcik a pontonunkat és én a Száva
hullámaiban lelem halálomat.
Szerencsére másként alakultak a körülményeit.
Samácnál nem voltak elkészülve fogadtatásunkra
a bosnyákok, mert megtévesztettük őket Brecskát
vettük ágyútüzelés alá, mintha ott akarnánk meglepni őket s eközben jól működő Ucháclus ágyúinkkal négy helyein felgyújtottuk Samácot mire
a tanácsbeliek meggondolták a dolgot s a bíró
vezetése alatt fehérzászlóval jöttek elibünk, megadták magukat. Ezzel ón annyira meg voltam elégedve, hogy akkoriban egy rud szalámi képezte
legértékesebb vagyontárgyaimat, de azzal a bíróval, ak{ a jóhirt hozta, még azt is szívesen megosztottam volna.
Samácnál nem ejtettek' bennünk semmi kárt,
Brecskánál találtunk először nagyobb ellenállásra Kora reggeltől késő estig tartott a csata, 150
sebesültünk volt végűi sturmot rendelt el a hadtestparancsnok, kiürítettük a várost, még a sebesülteket és halottakat is magukkal vitték. 24 órai zsákmányolást engedtek a legénységnek, akik éltet ls
ezzel a joggaL Feltörték a lakásokat, boltokat és
a talált tárgyakon osztozkodtak.
Egy Istállóban talált bornyut leöltek és egész
éjjel főzték nagy üstökben a bornyupaprikást. Fárasztó munkát végeztek reggeltől estig de ettől
az éjjeli mulatságtól nem sajnálták sem az Időt
sem a fáradtságot Hasogatták a selyemkelmét kapcának, a z értékesebb részét különösen az öreg rezervisták belepakolták a hátizsákba, hogy majd
hazaviszik az asszonynak. Én a sebesülteket bekötözve egypár tiszttársammal egy kiürített lakásba aludni tértem. Másnap reggel alig találtam
rá a tiszti szolgámra, — egy csabai tót gyerek
volt —, egész éjiel ő is zsákmányolással foglalkozott és a hátaslovamra egy elrekvirált selyempaplant terített s hogy a ló sem unja magát egy
süveg cukrot tett elébe.
Utána való napon a Majevica Flaninén találtunk ellenállásra. Ennek a hegynek a lábánál fekszik Dolnja-Tiizla, ezt is elfoglaltuk s aranyifjuságomnak 11 hónapját itt kellett eltölteni. Reggel
egy óra alatt elvégeztem a maródiviziitet aztán
térzenét hallgattunk, délutánonként kirándulásokat tettünk lóháton, betértünk egy-egy útszéli kávéházba. Meg kell adni, hogy még a hegyek közt
. is • coffánákban kitűnő feketekávéval szolgáltak
kl bennünket Ellenben a kosztjuk rossz voit Egy-
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szer egy bosnyák lakodalomba voltam meghiva,
ott szereztem tapasztalatot Azért tiszteltek meg
a meghívásukkal, hogy egypár lövés leadásával
emeljem fényét a lakodalomnak, ök le voltak
fegyverezve, a lakodalmi ünnepélyhez azonban
ottani szokás szerint csak ugy hozzá tartozott a
lövöldözés, mint a papi áldás és ez a szerep én
rám hárult A menü keosketuróból, füstölt kecsRégi sima grenadin függönyöknek

3 3 .

kehusból és rózsamézzel töltött palacsintából állott Rákit Ittunk rá, ez valami gabonapálinkaféle. A kenyerük meg olyan hamuban kisült bodag.
A boszniai okkupáció több mint 100 millió forint költségbe került a sebesültek és betegségben
elhaltak száma 8000 körül volt, ami nagyon elkeserítette a publikumot, hátha még azt ls előrelátták volna, ami 40 év múlva utána következett...
—

.

340

modern, színes indantren festését vállalom

tetszés szerinti mintával. Lakások művészi berendezése, függönyök, teritök, párnák késeitőse, régiek át-

Reitzerné Harczos Nelly. Aradi u. 6.

legjobb anyagból méltányos árért.

CSERZY MIHÁLY ÉS
TÖMÖRKÉNY
ÖZVEGYE
EMLÉKEZIK
SZEGED KÉJ NAGY
ÍRÓJÁRÓL
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Két

szegedi iró özvegyét, özv. Cserzy Mihálvnét és
őzv. Tömörkény
Istvánnét kerestük fel, hogy
elbeszélgessünk velük a szegedi föld két nagy
írójáról. Mind a két özvegy egymástól teljesen külön, de mégis azonos életet él: férjük
emlékének, családjuknak szentelik életüket és
teljesen visszavonulva figyelik a mai élet rohanó iramát. Az egyik nyolc, a másik tizenhat
évvel ezelőtt vesztette el férjét.
Cserzy Mihályné
Maros-uccai kis házában éldegél
— örülök — mondja —, hogy valakinek
eszébe jut az én férjem i s . . .
Szemrehányás van a hangjában, de ez azonnal eltűnik, mikor a régi szép időkről kezd beszélni. A könyves polcon ott sorakoznak Homok diszkötéses kötetei: „Kint
a
pusztán

„Földművesek",

„Játszik a délibáb",

„Vasár-

nap délután" és a többi, amelyek olyan nevet
szereztek Írójuknak és Szegednek
— Más világ volt akkor — mondja az özvegy.
Ez a „más világ" a régi békeidőket jelenti,
amikor a Légrády testvérek 15 forintokat küldtek le egy vasárnapi tárcáért. Két tár*a árából
egy hónapig élhetett egy kis család.
Homok
pedig szorgalmas volt, ezt bizonyítják a megőrzött pénzesutalvány-szelvények is. Egész
garmada piros cédula tanúskodik arról, hogy
hullott a pénz az izes, magyar Írásokért. Cserzy Mihály rengeteget irt, egészen halála napjáig dolgozott.

— Ma is egy sereg kiadatlan

az Íróasztalon

tizenhat

— mondja

kötetre

kézirata

fekszik

maradt

utána,

özvegye.

való kézirat

Legalább

ugyanannyi, mint amennyi megjelent... Élete munkájának a fele itt porosodik, sor kerül-e rájuk valamikor, ki t u d j a ? . , . Egyik
kéziratban meglévő regényében a magyar nép,
a magyar paraszt életet irta meg a bölcsőtől a
sírig...

CIANOZASf

— Nagyon szerény ember volt a férjem —
folytatódik a beszéd. Nem vágyott soha el Szegedről, ezért a városért kívánt csak dolgozni.
Amikor Pestre hívták, azt válaszolta, hogy
nem megy, mert 6 szegedi, ősszenőtt ezzel á
várossal, nem érezné jől magát sehol másutt...
A falról Homok fiatalkori képe néz le a szobára.

— Meg sem érdemelte ez a város azt a nagy
szeretetet. Az emberek hamar felejtenek, nem
is hálátlanok, csak
felejtenek.«.
A másik özvegy
Tömörkény Istváimí
a Tisza Lajos-köruton lakik, egy hatalmas
oérházban. A „Célszerű szegényemberek"
iróiának özvegyéről igen keveset tud a világ. Sehová nem jár, jóformán senkivel sem érintkezik gyermekein kívül.
Az újságírót is idegenkedéssel fogadja és csak nehezen melegszik
fel, csak akkor, mikor a régi időkre terelődik
a beszélgetés. Legényember volt még Tömörkény, amikor a „Szegedi parasztok es
egyéb
uraíc" cimü kötetét a! mai özv. Tömörkénynének ajánlotta. Abban az időben az özvegy is
vidám volt. Későbbi férjével sokat jártak tár- <
saságba, Pestről is jártak Szegedre írók. A régi „Kis Kass-"ban találkozott össze a társaság,
— hej, de régen volt...!

— Kit érdekel ma az olyan irás, amilyen

ai

övé volt? — kérdezi az özvegy. A modern írók
kiszorították a régieket teljesen... Más a mai
ember, sőt, más már a mai paraszt ls, nem
olyan, amilyennek az én uram látta és megírta...
Arra a kérdésre, hogy szokta-e az ura köteteit olvasni, Így felel Tömörkényné:
— Hát, megvallom, ritkán. Nincs Időm rá,
meg aztán — teszi hozzá enyhe mosollyal —
lépést kell tartani a korral...
és most annyi
uj könyv jelenik meg, hogy az ember alig győzi elolvasni őket...
842

poloska és molyk&r ellen a legtökéletesebben és legolcsóbban végez a

lllllllillllllllllllllllllllllllllll LakásfertőtSenftö Vállalat

cyanozó irodája

S z e g e d . D u g o n i c s t é r 12. - T e l e f o n : 31—77.

OLCSÓ rillÍRES ÁRAK A NAGYSTRANDON!
Fürdőbérlet az egész szezonra . . , , . . ,
,
Gyermekek ée tanulók részére
Kabinbériet családok részére (4 személyre) egész szezonra
, . . .
Maeánkabinok helybérletei — tekintet nélkül a nagyságra —
I. sor

P 7.—
P 5.—
P 10.—
P 6.—
*
n
» » » »
n. „ P 5.—
*
»
i)
*
n
n
IH. a P 4.—
Magánkabin helybérlet a fürdőtelepen egész évre megőrzéssel . . . P 5.—
Napi fürdőjegy vetkőző fülkóvel
P —.20

Mintán a bérkabinok csak korlAloH számban állanak rendelkezésre, ajánlatos a bérlet Iránt
mielőbb Intézkedni. Mindennemű
felvilágosítás
kap&aíó
a 15—67. telefonon,
ki
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„TISZA" OUfinil^YITO MUlIElY

*»

S Z E G E D ,
F E K E T E S A S U . 24.
Autó és motorkerékpár köponyekre mintás
uj futót készít, elvállal minden e szakmába
vágó javítást felelósség mellett. 24 évi gyári és
mühe y gyakorlattal rendelkező vállalkozó.

Királylátogatás
a 46-osoknál
Ennek a történetnek megírására dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkárnak az a felolvasása indított,
amit a frontharcosok müvészestélyén a „háború
másik odlala" címmel tartott. 1917 novemberben
történt a győzelmes doberdói offenzíva után.
A 17-ók hadosztályt, amelyhez mi, szegedi 46osok is tartoztunk, a Fajti Hrb elfoglalása után
kivonták az előnyomuló csapatok sorából és pihenőre vitték. Rá is szolgáltunk nagyon, mert ez
a hadosztály volt az, ami mind a tizenkét Isonzóoffenzivát végigcsinálta. Éltük tehát a nagyszerű
életünket és követtük az olaszok után szaladó
csapatokat, mindenütt hosszú pihenőt tartva. Előnyomulásarink során igy értünk a régi osztrákolasz határhoz, Cervignánóhoz, ahol ismét hoszszabb pihenőre volt kilátásunk mielőtt végleg átmentünk volna az olasz határon. Egyszerre csak
kapjuk az „avizót", hogy reggel hat órára áll
az ezred, mert nyolc órakor a cervignánói határon
meglátogat bennünket a király, együtt a 43-sokkal,
akikkel egy „brigád"-ba tartoztunk.
A hat órára való állás két órával hamarabb
a teljes készenlétet jelenti, tehát egy királylátogatás esetében a századoknak már négy órakor fel
kell kelni, hogy alaposan „kipucoltak" legyenek.
A mi esetünknél is igy volt, úgyszólván alig aludtunk és pont hat órakor gyönyörűen — ahogyan
a fronton lehetett — elindultunk arra a helyre,
ahova a királyt vártuk.
Úgynevezett „fejlődött vonalba" állottunk fel a
<3-okkal együtt azzal a paranccsal, hogy a III.
osztályú katonai érdfmkeresztes és nagyezüstös
tiszteik, illetve nagyezüstös legénység és ezektől
felfelé kitüntetettek a „brigád" jobbszárnyára álljanak, míg a többiek század beosztásukban maradnak. Mértani pontossággal volt minden elrendezve. De megnyíltuk az ég csatornái és ontották
a zimankósra vált őszi időben az esőt megállhatatlanul. Eleinte csak álltuk a vizet, amikor azonban már egy órája eisett, azt a parancsol kaptuk,
hogy a legénység menjen az ut melletti volt olasz
barakokba, mi tisztek pedig maradjunk a sátorlapok védelme alatt az országúton.
Azottan-fázottan, csoportokba verődötten állmnk, az eső pedig mindig jobban és jobban esett.
Már talán dél felé Is járhatott az idő, amikor a
ml csoportunkhoz odajött hadnagytársam, Debrovszky, egy nyírvidéki pompás fiu. Csuda nagy
sasorra volt, ugy, hogy mindenkinek feltűnt, aki
l csak egyszer is beszélt vele. Most, hogy odajött,
rögtön kész voltam arra, hogy valami viccet engedjek meg a rovására, ez a tervem a királylátogatással kapcsolatosan született meg.
1915-ben ugyanis, amikor mint trónörökös lá«
fogatott meg bennünket Károly és megszólítási
val tüntetett kl, az maradt meg legfőképen emlf»
kezei!címben, hogy milyen kellemesen hangzó, ki»
rsit raccsoló, baritonális színezetű hangja van.
Ezt azutánnddig gyakoroltam, amíg elismerték,
hogy nagyon megtanultam a király beszédmodorát
utánozni. Ahogy tehát Debrovszky odaérkezett,
rögtön azt mondottam neki:
„Tudod-e öregem, hogy miit fog neked mondani
* király, ha szemléje közben majd hozzád ér?"
„Ne viccelj már megint, inkább kérd az Istent,
hogy zárja már el az égi zsilipeket!"
„Nem viccelek veled", feleltem, „hanem megjósolom, hogy mit kérdez majd tőled a király, ha
elibéd áll!"
Mindenki mosolygósan hallgatta ezt a párbeszédet és kíváncsian várták agyonázottságukban,
hogy mit fog mondani a király Debrovszky bajtársunknak. Az is tudott dolog volt a katonák
előtt, hogy a király bizonyos sablonos kérdéseket
szokott feladni látogatásai során, ezek egyébként
közismertek voltak. Épen ezért nem volt nehéz
dolgom akkor, amikor következőket mondottam
neki:
— öregem ezt fogja tiekVd möndáni Őfelsége:
„Wie Sind Ste dekoriert Herr Lentenant, wunder*rhön Sind Rie dekoriert?! Aber sagen Sie mir,
wo habén Ste diese sehöne Na se bekommen?"
Nagy nevetés támadt erre, mindenkiből kikívánkozott az a jókedv, amit a szomorú ős-' idő
nem engedett napvilágra kerülni. Még tahi tovább tartott volna' viccelődésünk, h? ugy délután
két óra félé nem hangzik fel a „Gott erhajte."
Megérkezett a király. Meghallgatta a dandárparancsnok jelentését. Lassan végzett a magasabb
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tisztekkel és kezdett felénk közeledni. Debrovszky
nem állott tőlem messzebb pár lépésnél és ezért
miflden szót hallhattam, amit tőle a király kérdezett. A kérdések a következőképen hangzottak:
— Wie Sind Sie dekoriert Herr Leutenant, wunderschön sind Sie dekoriert?! Also sagen mir,
wo haben Sie — és itt már kuncogott az egész
tisztikar — diese schöne Ausrechnungen bekommen?
Tehát az orra helyett a kitüntetéseinek eredete

után érdeklődött. Ez azonban már mindegy volt
Nem lehetett a nevetéseket visszafojtani. Csak azt
várta meg mindegyikünk, hogy a király továbbmenjen, a következő pillanatban kitört a nevetés.
Azután elment a király és mi bevonultunk. A véletlen játéka volt még az is, hogy Debrovszkynak
kellett a századát hazavezetni. Ahogy elment ott
előttünk dübörögve, ismét elnevette magát ezredesünk. visszaemlékezve
„király-kérdéseimre."

9

I
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Hol lâsârollnnk ! n«i doHtoztassmk
A Deimagunrország Kis Címtára szegedi kereskedőkről es Iparosokról
ANTIQUARIUM:
Hungária könyveket vesz, elad és cserél
AUTÓ ÉS FELSZERELÉSI CTKKEK:
Markovics műszaki váll., Tisza Lajos körút 44.
Róna Alföldi Gépkeresk.. Váll.. Feketesas-u 22
BÖRÖNDÖS:
Borbély József, Fektesas u. 21.
CIANOZAS:
Szegedi v. mérnökök ciánirodája, Ref. palota.
CIPö:
Belvárc-i cipöüzlet, Városi bérház
Oel-Ka, Kárász-ucca 14.
Grácia cipőüzlet, Kárász-ucca 3.
CUKRÁSZ:
Demir AH Bezset, Széchenyi tér 6.
DIVATARU:
Fodor Nemzeti Áruház, Kárász-u. 11.
Glückstahl és Társa, Csekonics-u. 3.
Hoffmann Dezső, Csekonics-u 4.
Nitsovits István, Gr. Appomyi Albert 27.
Várkonyl Mihály, Széchenyi- tér 9.

KftTöTT- ÉS SZÖVÖTTARU:
Fehércégtáblás Boros Miksa, Széchenyi-tér 15.
Lampel és Hegyi, Püspökbazár
Lusztig Imre, Széchenyi-tér 2.
Magyar Harisnya áruház, Károlyi-u. 3.
LATSZERÉSZ:
Liebmann Béla, Kelemen-u. 12.
MÉSZÁROS ÉS HENTES:
Kiss Géza (kóser), Attila-u. 5.
MF^ÖGAZDASAGI GÉPEK:
Becz Mihály, Budolf-tér 5.
MOSODA:
Hattyu-mosóda. Takaréktár-u. 8.
NŐI KALAP:
Ekker Erzsi, Kárász-u. 8., I. em.
Knittel Konrád. Kárász-u. 5.
Vincze Mária, Tisza Lajos-körut 52.
NŐI RUHASZALON:
Kuglerné Gál Margit, Kölcsey u. 5.
OLAJ- ÉS MŰSZAKI CIKKEK:
Ruh Vilmos, Mikszáth K. u. 9.

FEHÉRNEMŰ:
Katzmayer férfi fehérnemű, Feketesas-u. 21
Pollák Testvérek, Csekonics-u. 6.

ÓRA ÉS ÉKSZER:
Deutscb Imre Gróf Apponvl A1bert-u. 8.
Beich Mór és Fia Bt., Kelemen-u. 11.
Tóth József, Kölrsey-u. 7.

FESTÉKARU:
FTlrth M„ Széchenyi-tér 8.
Kardos Sámuel fia, Valéria-tér í.

RÁDIÓ ÉS GRAMOFON:
Peutsoh Albert. Kárász-ucca 7.
Fonvó Soma, Kölcsey-u. 4.
Kelemen Márton. Kelemen-u. 11.

FESTö ÉS MÁZOLÓ:
Czuczák Ferenc, Lőw Lipót u. *
Duschák Henrik, Margit u. 14. Tel: 17—71.
Festőiparvállalat. Feketesas-u. 22.
Szabó Tstván, Kálvin tér 2.

SELYEMARUK:
Holtzer S. és Fiai, a főpostával szemben
SPORTCSONA KKÉSZ ITő:
Kovács Testvérek, Maros u. 24.

FÉRFIRUHA:
ördög Ferenc. Széchenyi-tér 17.
Blau Ignácz. Kelemen-u. 5.
FŰSZER- ÉS LISZTKERESKEDŐ:
Vlneze Lipót, Aradi-ucca 5.
FŰZŐ tfS ERNYŐ:
Káldor és Társa, Kárász-u. 6.
ILLATSZERTARGáspár illatszertár, Széchenyi-tér 7.
INGATLANFORGALOM:
Scultéty Rezső, ny. bankigazg., Széchenyi tér 8

IROD A BER ENDEZÉS:
Wirth és Bengev, Széchenyi-tér 5.
KÁVÉ. TEA:
Meinl Gyula BT., Kárász ucca 6.
KÉPKERETEZÉS:
Freimann Miksa, Kárász-u. 10.
Szabó István. Széchenvi-tér 8
Tóth István, Tisza Lajos-körut 45.
KÉZIMUNKA:
Fischer „Kézimunkaház", Kölcsey u. 10.
KÖNYKőTő:
Ifj. Schmutzler Nándor, Dugonics-tér 12.
Török János, Somogyi ucca 20.
Wellisz Lajos, Arany János-u. 7.

SZŐNYEG:
Domán Mihály és Fia, Kárász-u. 12.
Vem es Mihály, Kelemen- és Oroszlán-u. sarok.
SZŰCS:
Ifj. Mentus Miklós, Károlyi u. í.
Rosmann Dávid, Kárász-u. 8.
TARHONYA- ÉS CSŐTÉSZTA:
Kardos-gvár eladási helye, Mikszáth K.-u. 4.
TEXTILÁRU:
Kék Csillag, Kárász-u. 2.
Kurucsev Sándor. Széchenyi tér 14
Lévai Henrik, Tisza Lajeos körút 39
T.éderer Illés, Károlvi-u. 3.
Maradék és Divatániház. Károlyí-u. 4
Tabár Péter. Kárász-u. 3.
TÖLTŐTOLL:
Keller irógépes. Kárász-u. 16.
TŰZETŐ ANYAG:
Pollák Antal, Oroszlán-u. 6.
ÜVEG ÉS PORCELLÁN:
Schillinger Kálmán, Csekonlcs u. 1.
VILLAMOSSÁG:
Deutsch Albert, Kárász-u. 7.
Köveics Antal, Faragó u. 15.
Pollák Imre. Tábor-ucca 8.
RosneT József. Tisza Lajos körút 39
Zaviza Lajos, Tisza Lajos-körut 37.
VIRÁG:
Ibolya virágüzlet, Széchenyi-tér 9.
VI - "'EZETÉKSZERELŐ:
Fekete Nándor, Kossuth Lajos-sugánrt 18.

Szegeden szerezzük be minden szükségletűnket !
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Vasárnap. Rém. kath. Husvétvas.
Protestáns Husvétvas. Nap kél 5
óra 11 perckor, nyugszik 6 óra 50 perckor.
8owogyt-könyvtár '-Aznapokon délelőtt 10 tfll
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Várost Múzeum mindennap, vasár- és ünnepnap ls, délelő't 10-tC fél 1-tg
van nyitva Folyőlratcsere kedden, csütörtökön,
«romhaton délután fél 5-től fél 6-ig.
Egyetemi könyvtár (körponti egyetem, L emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (telefon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (telefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (telefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5,
(telefon 1819), Moldván Lajoe Újszeged, Vedres-u.
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX.
u. 489, (telefon 3425).
A" Délmagyarország legközelebbi száma
a húsvéti ünnepek miatt szerdán reggel
a rendes időben jelenik meg.
— A' fe'.támadási körmenet Szombaton délután sokezer hivő részvételével zajlott le a feltámadási körmenet A fogadalmi templomból
kiindulva a menet a Templom-téren áthaladva, a Szent Gellért-kapun át a Gizella-térre
vonult, majd onnan a Jókai-uccán, Dugonicstéren, Somogyi-uccán át tért vissza a fogadalmi templomba, ahol ünnepélyes Te Deummal
fejeződött be a szertartás. A menet élén katonai díszszázad haladt, utána a zenekar következett, majd a fehérkaringes papság hosszú
sora A baldachin alatt dr. Glattfelaer Gyula
csanádi püspök haladt az Oltáriszentsé^gel a
kezében. Mögötte következtek a katonai es polgári hatóságok kiküldöttei, a helyőrség tisztikara, az apácák, iskolák, cserkészek, leventék
és a hívók tömegének sorai
— ünnepi Istentiszteletek a reformátusoknál.
Húsvét vasárnapján délelőtt 9 órai kezdettel bibliamagyarázattal egybekötött istentisztelet a református templomban, 10 órát kezdettel urvacsoraosztással
egybekötött
ünnepi istentisztelet
Ugyancsak 10 órai kezdettel párhuzamos istentisztelet a gyülekezeti teremben. Húsvét másodnapján
10 órai kezdettel urvacsoraosztás*al egybekötött
istentisztelet Húsvét mindkét napján délután 6
órai kezdettel hálaadás. Az újszeged! Imaházban
aa ünnep mindkét napján 9 órai kezdettel ünnepi
teten tiszteletek.

W

üvegkeményre hurozzuk

tennlszűtötet

— Dr. TooelH Sándor a bajai női kereskedelmi
iskola érettségi biztosa. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel
egyetértőleg a tanév végén tartandó érettségi vizsgálatok alkalmával dr. Tonelli Sándor szegedi
kereskedelmi és iparkamarai főtitkárt a bajai női
felsőkereskedelmi iskolához miniszteri biztosul
nevezte k i
E l f f z d m e g ' a n a g y o b b ^fcaJYT
BAYER PüRGO e n y h é n h a j t ,
E g é s z s é g n e k m i t sem á r t ,
U t á n z a t t ó l s z e n v e d s z kárt-*
— Bethlen Mária grófnő szegedi kiállítása.
Néhány héttel ezelőtt Szegedn járt Bethlen Mária grófnő, az erdélyi népművészet lelkes proálói¡a és megbeszéléseket folytatott az erdévándorkiálíitás megrendezése ügyében,
z előkészítési munkálatok vezetését
Bárányi
Tibor főispán vállalta. A kiállítás 22-én este
nyilik meg ünnepélyes keretek között Megnyitó beszédet dr. Somogyi Szilveszter polgármester mond. A kiállítást nagy érdeklődés előzi
meg.
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|Minden estrcittyhzza Nlwben j
—> Lantos Béla kitüntetése. A kultuszminiszter
a Tudományos Akadémia Wodianer-bizottsága
javaslatára kötelességeinek mintaszerű teljesítése, az iskolánkivüli népművelés, valamint társadalmi és egyesületi téren kifejtett működéséért
L a n t o s Béla felügyelő-igazgatónak elismerésének kifejezése mellett 500 pengőt adamányozett
L a n t o s Béla négy évtized óta harcos vezetője
a váró« tanítóságának és számos társadalmi körben, egyesületben is vezető szerepet tölt be. Kitüntetése osztatlan figyelmet és örömet keltett,
egyúttal azonban nagy elégtétel nemcsak a kitüntetett kiváló igazgatónak, hanem azoknak Is,
akik Lantos tevékenységét egyesek kicsinyes akadékoskodása és gáncsvetése ellenére is értéke
szerint való melegséggel méltányolták ugy a közgyűlésen, mint a sajtóban.

speciális gépünkön.
Tennlszlllök, tenntszlabdák,
sportcikkek

omchsthal és Társa

Csekonlc* ucca 3.

— A DMKE igazgatósági ülése. A Délmagyapországi Közművelődési Egyesület igazgatósága
ós elnöki tanácsa kedden 4 u. 6 órakor az egyesület
üléstermében tartja meg az ezévi közgyűlést előkészítő ülését
— Térzen« a Széchenyi-téren. A katonazenekar
vasárnap és hétfőn délben 12-től 1 óráig térzenét
ad a Széchenyi-téren.

¡Dreher minden éjjel 4-ig nyitva |
— A készülő nyugdíjtörvény ellen. H a u s e r
R Sándor főigazgató, a Szegedi Tisztviselők Otthona elnöke beadványt intézett a polgármesterhez és hivatkozva a nyugdíjasok helyzetére, azt
kérte, hogy a város írjon fel a kormányhoz és kérje a nyugdijtőrvénytervezet napirendről való levételét Ez a törvényjavaslat ugyanis a közalkalmazottak meggyőződése szerint nem Időszerű, a
kérdés megoldását tehát arra az Időre kell halasztani amikor normális gazdasági viszonyok
alakulnak ki. A polgármester a beadványt az áprilisi közgyűlés elé terjesztL
— Eljegyzés. Szüber Margitot eljegyezte dr.
Fejér Gyula tanársegéd (Minden külön értesítés
helyett)
x Schaár Otnkáar n i női dWatrtpósa Kálvária-u.
24. sz.
890
Szegeűt an$ol-m<ignar nemzetközt szállltmánuozasi
vállalati:

Gönczi és Társai
Szeged és Délmagyarorss.

[Ma tánc 10-től 2-ig a Dreherben]

nemzetközi
szűllNmánuozásl vállalat

w Előadás a Ltoyd-Társnlntban. A Szegedi
Lloyd-Társulat vezetősége programjába vette,
— A amlletni munkanélküliek csoportvezetőj- hogy egy közgazdasági vonatkozású előadásso hez mintegy 25—30 munka erőigényié« érkezett be. rozatot rendez. A társulat az első előadás megA csoportvezetők felhívják azokat a szellemi mun- tartására báró M a d a r a s y-B e c k Gyulát a
kanélkülieket, akik a nyári hónapokra munkát
Magyar Kereskedelmi Csarnok elnöket kérte
vállalnak, hogy azonnal Jelentkezzenek a szellemi fel, aki 19-én a Csarnok több vezetőségi tagjámunkanélküliek uj helyiségébe (Kátvária-ucoa 1.). val Szegedre érkezik és délután fél 7 órakor
— Házasság. Léderer Lajos és Koncz Ella áp- tartja meg a „Magyarország és az európai
rilis 13-án házasságot kötöttek. (Minden külön ér- kérdés" cimü nagy érdeklődéssel várt előadását. Az előadás után a társulat halvacsorát rentesítés helyett)
dez, amelyre a társulati tagokat ezúton is megX ór»-, ékszervásár] ásnál, javításnál forduljon hívja. Az előadáson a társulat vendégeket is
bizalommal Tóth-órábhoa. Előnyös A B. G. be- szívesen l á t
szerzés. Tört arany, zélogjegybeváltás.
X Díszfák, dtroenerjék. szegély- 8s Tntónövényék, fenyők, rózsák, bogyósgyümölcsüek Koi r
lanch-falskolában, Petőfi Sándor-sugárut 84
— A szeredl vároal gőzfürdő újonnan modernül
berendezett víz- és iszapgyógy-intézetet létesített
Hidegvizgyógyintézet, villany, kénes, sős, szénsavas és kádfürdők, nedves gőz és forró légkamnélkül a rádió nem élvezet.
rák. Hideg, meleg uszodák Gyógymassage. Ivókúrák. Inhalatorlum. Iszappakolások a szegedi
thermál forrás és kolopi világhirü rádinmos
gyógviszappal. Orvosi felügyelet. Igen mérsékelt
fürdődljak. A thermál fürdő nők, férfiak részére
mindennap. Tszaposztály: nők részére: hétfő,
szerda, pénteken, férfiak részére: kedd, csütörtök,
szombat vasárnap. A szegedi thermál vlz, mindpedig a kolopi gyógyiszap kitűnő sikerrel alkalmazható rheutnánál, kőszvénynél, sönt és izületi
bántalmaknál, egyes idegbajoknál mint ischias,
stb krónikus női gyulladásos megbetegedéseknél,
izzadmányoknál

Máv ház-ház forgalom

RADIOELET

Színes riportok, divat,
miiszaki rész teszik
változatossá a Rádióélet minden számát.

Jt legfőbb
rádiólap
előfizetési
ára egy
Oónapra csak ^ pengő.

Kiadóhivatal:
Budapest, Károly király ut 10.

KOllözésnél
szíveskedjék az áram, vagy gázmérő átszerelésére
vonatkozó igényét — torlódás elkerülése végett —
legalább 8 nappal előbb Kőlcsey-ucca 11. szám
alatti Irodánkban személyesen, telefonon, vagy
írásban bejelenteni. Telefonszám: 30-62.
A Szegedi Gázgyár és Villámtelep
- "
Igazgatósága.

Budapestről Szegedre es vissza.

Naponta r a k o d i k ,
naponta érkezik.

a „SIN"
Szállttmániiozók Deitflldl Tetieriergalml irodáidnak képviseletében.

Bútorszállítás

nyitott és zárt kocsikkal
helyben és vidékre.

Tengerentúli szállítmányok.

Elvámolás.
Magyar kir. államvasutak
városi f e l a d ó állomása.

„Mávárt" ügynökség
Máv szállítási vállalata.

Gyorsárngyiijtő RT. Budapest.
H I RSPOSTA
felvételi és kiadási állomása.

Schenker és Társai RT.

nemzetközi hálózatának S z e g e d k ö r z e t i
képviselete.
n

Klauzál ter, Aradi o. sarokház.
T e l e f o n : 3 3 - 4 4 , 21-14.
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Ujszegedi Vigadó megnyílt
— Urnagyűjtés az ingyentejakció javára. A

szegedi szegény gyermekek ingyentejakciója,
mint az elmúlt évben, ugy az idén is a város
különböző helyein felállított urnák és perselyek
utján fordul a nyilvánossághoz jótékony adományokért. Az urnagyűjtés április 23-an, vasárnap lesz. A fogadalmi templom előtti urna
védőié dr. Somogyi Szilveszterné, a Széchenyitéri korzón lévó urna védője dr. Shvov Kálmánná, a Kárász-uccai „Kék csillag" előtt urnavédő dr. Láng-Mitirzky Ernőné, a Dréhersörcsarnok előtt védők dr. Bora Arpádné és dr.
Tóth Mihályné, a református templom előtt
urnavédő Bakó Lászlóné, a Tisza Lajos-köruton urnavédők Schiil Fülöpné és özv. Raksányi Gyuiáné, a Gizella- téren urnavédő Katolikus Nővédő Egyesület, Csikós Nagy Józsefné, a főposta előtt urnavédő özv. Aigner Nándorné, a híd szegedi oldalán dr. Schmidt Henrikné, a Kass-szalló előtt a Zsidó Nőegylet, dr.
CserQ Edéné és dr. Pap Róbertné vezetésével,
a felsővárosi templom előtt Karg Gvörgyné. az
alsóvárosi templom
előtt Szent Ferenc III.
rendje Kelemen Sarolta vezetésével, a rókusi
templom előtt Körmendy Mátyásné, a rókusi
állomáson védő Gyurgyevits Istvánná, a nagyállomáson védők Dolcb Erzsébet és Gál Melinda, a jezsuita kápolna előtt gyűjtenek a
Szent Szív Szövetség tagjai, az ujszegedi park
bejáratánál védők délelőtt az Alföldi Mezőgazdasági Intézet hölgyei; délután az ujszegedi
Szent Vince Egyesület".
— Edgár Wallace: Kannibálok
Délmagyarország kölcsönkönyvtár.

között >—

Jégszekrények I
htet&rtAsl és mészAm«, lcedvotS flzdtósl feltételek mellett leg- I
ols«6bban be.ioroihetök
40a I

F r k r t r NAndor Kosunlh t. ougáml 1». Tel. 20-T2. |

— Vásárok áprilisban és májasban: Apátfalván április 24-ón, Baján április 24-én, Csongrádon
május 1-én, Kecskeméten május 10-én, Kiskőrösön
május 1-én és 2-án, Kiskunfélegyházán május
27-én, Kiskunlaczházáin május 25-én és 26-án, Kőröstarcsán április 23-án és 24-én, Lajosmizsén
május 26-án, Szegeden május 5-én, Szeghalmon
május 20-án, Szegváron május 19-én, Szentesen
április 24-én lesz országos vásár.
Naponta friss pörköltkávé, száraz háziszappan Schifferné
— A Magyar Nők Szent Korona Szövetségének pályázata. A Magyar Nők Szent Korona
Szövetsége pályázatot hirdet, hogy megállapítsa: hogyan tud a modern nő helytállni az életben. A pályázat tételei a következők: Mit jelent a modem nő a családban? Mit jelent a helyes időbeosztás a nő életélien? Mit jelent a
pénz a háztartásban? Mit tehet a modern háziasszony a magyar ipar és termelés érdekében? A lányifjusíí^ hogy készüljön elő lelkiismeretesen á jövő kihatására? A pályázat első négy tételére a nőtársadalom, az
utolsó tételére pedig a lányifjuság tagjai pályázhatnak. A tételekre külön-külön kell pályázni, de lehet mindegyikre is. A pályamüvek előadásra alkalmas dolgozatok legyenek,
az előadás ideje 10 percnél több nem lehet. A
díjnyertes pályamüveket a szövetség értékes
dijban részesiti. A gépelt pálymüveket, a szövetség elnökségének cimezve, Tisza Lajoskörut 13. szám alá kell küldeni legkésőbb május 15-ig.
x Tánciskola ma az ipartestület márványtermében.
— Két bődé halála. Az egyik ott áll a városháza
és a bérház között. Szerény külsejű fabódé, még
a háború alatt telték oda, amikor nagy volt a lakáshiány és az uj üzletek felkutattak minden elképzelhető helyiséget. Ezt a bódét egy hadirokkant bérelte ki és trafikengedélyt szerzett bele.
Mivel pedig a trafikengedély meghatározott helyhez szól, a bódé elmozdithatatlanná vált. Hiába
ajánlott fel a város a legjobb helyeken helyiséget
a trafik számára, a bérlő megmaradt a bódéban,
amelyért alig kellett bért fizetnie. Ott áll a bódé
ma is, a sóhajok hidja alatt, pedig a háború óta
már tizenöt esztendő telt el. Most mégis eltakarítják onnan. A trafikos elfogadta a bérházban
felajánlott uj helyiséget, elhagyja a bódét, amelynek korhadt d<*szkaanyagát a mérnöki hivatal
nagysietve értékesítette. Tiz pengőt kap érte a város. — A másik bódé az épülő országzászló mellett várja sorsának beteljesedését. A szakértők
1
megállapítása szerint rontja a zászló észtét!1"
hatását. A polgármestar a szakvélemény alapján
elrendelte a különben gazdátlan bódé sürgős lebontását

TO33 iJprflis T6.

— Görög katolikus mise. Húsvét hétfőjén délelőtt fél 10 órákor a Lechner-téri kápolnában görög szertartású katolikus szentmisét mond dr.
Torna László makói görög katolikus esperes-plébános.
H svétkor s»r»zz«n
Dreherben, r ó n a 30 fillér
— Edgár Wallace: Sanders a folyam nra —
Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
— Istentisztelet a zsinagógában vasárnap és
hétfő este félhét órakor. Halottak emlékezete kedden délelőtt félhet és 10 órakor.

x „Dóezy fotelágy" ottomán, matracz, Hid-u.
— A gyümölcsfák tavaszi és nyári permetezése.
A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesületének
körlevele foglalkozik a gyümölcsfák tavaszi és
nyári védekező munkálataival és a gyümölcsfakártevők leírásával. Táblázat tünteti fel a permetező anyagok keverési arányát A hasznos utasításokat tartalmazó körlevelet az egyesület minden tagja megkaphatja az egyesület helyiségében
(Zerge-ucca 19.), Újszegeden a városi kertészetben és Szatymazon Reicher Aladár kertésznél.

l e á l i é s estélyi ruhák

I

Leendő a n y á k n a k kellő flgy elmei kell fordi
t aniok arra, hogy bélmüködésük rendben legyen,
ez pedig a természetes »Ferenc József*
keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosl
klinikák vprelől egybehangzóan dicsérik e
valódi Ferenc JAzscl vizet, meri könnyen
bevehetó és rendkívül enyhe határa gyorsan
és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik,
A Ferenc Jőzsel keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fflszerOzletekben kapható, bi
— Az ipartestület elöljáróság! ülés«. Az ipartestület elöljáróságának rendes ülése április 10-én
megtartható nem volt, mivel a tagok határozatképes számban nem jelenték meg. Az elöljáróságot
ezért április 18-án délután 5 órára hivták össze.
Az ülést a megjelentek számára való tekintet nélkül megtartják.
C i a w f í l f
modell nt&n 5 pengfltfll, haskStSk orroul rend«
i U a I I v I
letre lepolnwóbban, minden e i**akm&ba vAgí
sryorsan
C I a Í m < I > m Ő Kfllcney ncea 1'!. mzim
jntAnyosan
fOtan-Ar Irodával nzemhenl.

— A Rádió Újság a „Band-pass" rendszerű
kristálydetektoros készülék műszaki leirását
közli azok részére, akik a jövő héten meginduló bécsi óriásadó hatáskörében laknak s Bad»-»
pest műsorát zavartalanul nem vehetik.

tisztítása S ^ í S i í r S t « LÜCZH léZSEFi

kelmefestő vegytisztitó és ágytolltisztitó ipartelepén, R á k ö c z l t é r (az u j adóhivatal és a tűzoltó laktanv; j

közt.) Telefon 20-75.

Gizella

R

FlóKllzleteK

tér 3. Kazinczy

ucca

11. Klslcuaféleayfíd^a

KossulR
ucca
T e l e f o n r

IS.
szám.
18 — 71.

villamossági propaganda-akciót,

K á r á s z

:\

>48

u c c a "7. s z á m a l a t t i Ü z l e t e m b e n

folytatom.

Bárkinek készséggel díjtalanul bemutatom az összes kiállított villamos készülékeket,
háztartási cikkeket és csillárokat és ugyanazon árak és feltételek mellett árusítom.

Deutsch Albert.

R AdlAban ö r l é a l r á l a a i t é k le«ik«dve*8hb fizetési feltételekkel.

üzletem

súlypontja:

ELSŐRANGÚ MÉRTÉK UTRNI URI SZABÓSÁG
Anuag — Hozzávaló — szobás — Munka — Kivitel — Ar — tekintetében

SZENZÁCIÓS!!!

FÖLDES IZSÓ - KLAUZÁL TÉR
Páríolfuk

a szegedi

ipari!

Hajlitott bútorok:
szettek, osztotok, lonr-osztot, zongoroszek stb.

Róth noflitoti
S z e g e d ,

elstfrenilü kivitelben.

FabntorgQár

M a r s - t é r 13.
389 T e l e f o n :
Resztvesz a t a v a s z i Szegedi I p a r i V a s á r o n .

Angol--Magpr Danh

Jö-56.

Rfózvengtórsaság

Salát tőkéje 43 millió pengő.
Fiókja: Szeged, Horthy Miklós ucca 12.
Elfogad betétekel és lebonyolít
minden bankszerű üzletet.

Továbbra is fenntartják
a gyüléstllalmat
Bindapest, április 15. Politikai körökben azt
beszőlték legutóbb, hogy a kormány a húsvéti
ünnepek után visszavonja a gyüléstilalmi rendelcttet. Ebben az ügyben Keresztes-Fischer
belügyminiszter a következőket mondotta:
— A kormány továbbra is szükségesnek
tartja a gyüléstilalom fenntartását, ennek következtében ezidőszerint nincsen szó olyan rendelkezés kiadásáról, amely a gyűlések megtartásának tilalmát megszüntetné.
A belügyminiszter ezután a közigazgatás racionalizálásáról nyilatkozott.
— Minél gyorsabban akarjuk megoldani ezt
a kérdést — mondotta —, azonban törvényhozási intézkedés nélkül nincs módunkban sem
a közigazgatás szervezetén, sem a közigazgatáei eljáráson változtatni. A kormány törvényjavaslatot készit a közigazgatás egyszerűsítéséről és a lehetőség szerint mielőbb a törvényhozíis elé viszi a kérdést.

Operáció után meghalt
a hitvesgyilkos gyöngyösi
pékmester
Eger, április 15. S z i k o r a József, a hitvesgyilkosság miatt letartóztatott gyöngyösi pékmester nagypénteken az egri kórházban súlyos
gvomormütét után meghalt.
Szikora Józsefet a székesfehérvári kihallgatás után, ahol O r b á n Ferenc meggyilkolását tisztázták, az egri törvényszék fogházába
szállították. A vizsgálóbíró kiterjesztette a vizsgálatot az első feleség halálának körülményeire is. Nemrégen gyomorfájásról panaszkodott
Szikora és súlyos gyomorfekélyt állapítottak
ni*g. A rendkívül súlyos operáció után válságosra fordult Szikora állapota. Halálos ágyán
a következőket mondotta szomszédjának:
Valami nagy idegesség fogott el —, amiRac láttam, hogy feleségem olvassa a pénzt.
Nem is tudom, hogy lőhettem agyon az áldott
jií asszonyt. Utána öngyilkos akartam lenni,
di! nem sikerült.
X halál bekövetkezése után a törvényszék
értesítette a hozzátartozókat. Egyelőre még nem
történt intézkedés, hogy Gyöngyősre szállítják-e a holttestet.
— Dt. Egán ErnSné mozgásmíívészeti isfcoláján*k bemutató előadása április 30-án délelőtt 11
órskor a színházban.
— A boldog, napsugaras lnisvéti ünnepek jegyiben jelent meg Az Én Újságom legújabb száma. Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal (Budapest, VI. Andrássy-ut 1(5.)
A (épfirSVbecsnaiándéV. Lepje meg hozzAfarfozAlf

Freimam Miksa kiállításáról egy képpel.
(Részletre Is.) Hereiekben "»IT választék. Kárász a. 10.

BelYdrosban rűvar I a l e l e u n e K

vagy más célra, bérbeadó. Tud. Báró Józsikaucca 20. sz., az emeleten.

KöHözköd&eftcf helaben
vidékre h á z f ó l - h á z i g
I mélfdn^oj árban íeleltistég mellett eaxUöxöl

„RAPID"

I NemzetkHzl S z á U U m A n y o z M I

Vállalat

Kelemen u. 1. sz. Telefon 32-90.

G a l l é r i á r a bármily kényes,
„ H A T T Y Ú " tói tükörfényes!

Takaréktár uooa 6.
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M o s , f esi, t i s z t i t !

.,.. R A K E T T

GRAMOFON - LEMEZ

és szakszerű

UJDONSAdOK

HUROZAS

s a j á t k é s z í t é s ű és k ü l f ö l d i

speciális szakműhelyemben.

HANGSZEREK

Díjmentes tanit&s I

STEINER, Kelemen u c c a
és

7

Művészet

r

A tőzsdetanács határozatából a tőzsde forgalma az ünnepek alatt teljesen szünetel.
Csikágói terménytőzsde zárlat, Buza alig tartott Májusra 61.25—háromnyolcad, (—.—), juliusra 62. ötnyolcad—háromnegyed (—.—), szeptemberre 64—6425 (—.—). Tengeri tartott Májusra
32.5 (—.—), juliusra 34.75 (—.—), szeptemberre 36
ötnyolcad (—.—). Zab tartott. Májusra 21 egynyolcad (—.—), juliusra 21 háromnyolcad (—.—), szeptemberre 21 ötnyolcad (—.—)• Rozs alig tartott.
Májusra 45 (—.—), juliusra 46 (—.—), szeptemberre 46 háromnyolcad (—.—).

A színházi Iroda hlref

Ma délután: Nyitott ablak. Nóti Károly zenés
katonai bohózata. Három órás kacagó orkán. Főszerepben: Bellák Miklós. Filléres helyárak.
Ma este: Régi jó Budapest. A. bérlet.
Hétfőn délután: Zsákbamacska. Major Kató és'
Márkus Lajos vendégfelléptével. Szezonsláger. A
bemutató előadás óta huszadszor. A premier pompás szereposztásában és kiállításával. Fillérea
helyárak.
Hétfőn este: Caramba. Premierbérlet. Szenzációs, újdonság ezer ötlettel, meglepetéssel, slágerekkel. A Caramba egyik szenzációja lesz Köny3AVITA'SOKjólolcsón
y
A f .Y Ö R l - n e l Klauzáltér 2, ves Tóth Erzsi fellépte, aki először lép fel operettben. Az operett többi főszerepét: Horváth
E K S Z E R ..^ ARANY. EZÜST BEVÁLTÁS
Böske, Pallay Manci, Márkus Lajos, Bellák Miklós, Lázár Tihamér, Deréky János, Cselle Lajos,
1
Füredy József játsza.
Kedd: Caramba. a. bérlet
Szerdán
mutatja be a színház dr. Fényes Jenő
kormos falát drága festés helyett szenzációs módmegrázó
erejű
irredenta színmüvét a Fehér goszerrel újjáalakítjuk. Olcsói Gyors! Munkaközben
nem piszkít. Kérjen Ingyenes bemutatást. Faltisz- lyót. Ez a darab az utóbbi évek legszebb trianoni
színmüve.
titó, Falradirozó Vállalat Iroda. Megrendelést elPillangókisasszony. Puccini világhírű haHia-»
fogad KREINER ékeszerész, Tisza Lajos-körut 57.
tatlan operája. Fellépnek: Gyenge Anna (Anne
Boselle), a newvorki Metropolitan operaház ko->
loratur énekesnője, dr. Szedő Miklós, Győző Amá-*
lia, Érdy Pál, operaénekesek. Vezényel KomoU
Vilmos. Helyárak mérsékelten felemelve: leadró^
gább jegy: 3 pengő 20 fillér.
Csütörtök délután mégegyszer Major Kat<5
vendégfelléptével: Fizessen nagysád. Filléres
A meztelen ember. (Földi Mihály regénye.)
Most jelent meg F ö l d i Mihálynak, a ki- hely árak.
Jegyek az összes meghirdetett előadásokra elő-:
váló regényírónak uj könyve, amely koncepciójával, érdekes vonalvezetésével és különle- vételben válthatók a színház nappali pénztáránáL

Lakása

pisszUos

K ö n y v e l t

ges cselekményével u j utat jelöl meg a kitűnő iró egyre fölfelé
ívelő
pályáján.
Juhász Ferenc hegedűművész 1914 augusztusában arról értesül, hogy menyasszonyát, Korn
Klotildot letartóztatták, mert azzal vádolják,
hogy kémkedik és megölte gróf Lichtenfeld Félix tábornokot. Juhász Bécsbe szökik, hogy
megmentse Klotildot. Kísérletei eredménytelenek őt is letartóztatják, majd az orosz fontra küldik. Galíciában megsebesül. Súlyos fejlövéséből gróf Prydevsky József kastélyában
tér magához. A különös életű és gondolkodású
Prvdevskyvel folytatott beszélgetései kapcsán
felidézi múltját, egész életét és szenvedélyesen veti fel a kérdést: miért kell neki és az
emberiségnek szenvednie? Elindul, mindenkivel szakítva, meztelen testtel és lélekkel Isten
megkeresésére. Frontokon, katonákon, országokon, erdőkőn, tengereken át, emberekben és
intézményekben és rettenetes szenvedéseken
át rendületlenül hajszolja Istent. Hogy milyenek ezek a kalandok, megpróbáltatások és
események, erről szól e monumentális koncepciójú regény.
Edgár Walláce afrikai könyvel. ( S a n d e r s
a f o l y a m u r a . A vílághirü angol iró „Afrikai Könyvéből" most jelent meg az első. Minden egyes kötet teljesen önálló, egyik sem
folytatása a másiknak és eszmei összefüggésük
csak annyi, hogv valamennyinek középpontjában Sanders áll. az afrikai gyarmatok kormánvzója. Emberiek, lélektanilag is értékesek
Wallace afrikai könyvei. Drámai fordulatok,
humoros jelenetek — kacagtató tréfák és véres tragédiák — váltakoznak a mindvégig lebilincselő könyvekben. A k a n n i b á l o k köz ö t t . Felnyílnak ebben a kötetben Wallacenak azok a kvalitásai, amelyek világhíressé
tették a nevét. Mint csodálatosan éles filmfelvételek cikáznak szemeink előtt a részben izgalmasan drámai, részben humorral aláfestett
események, amelyeket —

mesebeli

bűvész

módjára — Sanders dirigál, fölényes okossággál, de igazságos szigorral. Wallace afrikai könyvei diszes cimlappal jelentek meg.
Mind a két kötetet Kosáru né Réz Lola fordította a tőle már megszokott művészettel.

Ezüst

evőeszközök biedermeier
t á l c á k és cukordobozok
a l e g o l c s ó b b ' árban

BOKOR ékszerésznél,

Kelemen ucca 7.

Arany, ezüst beváltás.

m

könyvet
cserélhet h a v i egy pengőért

i DÉLMA6YARORSZÁG
kölcsünkönyvtáróban
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Legdivatosabb inganyagok

Sport
Húsvét: amatőrprogram nélkül
Szeged, mint már annyiszor, ezúttal is futlií)Ilprogram nélkül maradt húsvétra. Az egyesületek érthetetlenül elzárkóztak minden mérkőzés megrendezése elől, hivatkozva a rossz
gazdasági viszonyokra és a biztos deficitre. A
szegedi elzárkózással szemben a gyulai váloalott a csabai válogatottal játszik, Orosháza
_s Szarvas körmérkőzést rendez, Hódmezővásárhelyen bajnokit játszanak, — csak Szegeden, nincs mérkőzés. Ha pedig nem rendeznek
fcérkőzést Szegeden, akkor azt kell gondolnunk. hogy az egyesületek jó vidéki túrákkal
rendelkeznek. Ezzel szemben a szegedi egyesületek Szőregen, Dorozsmán és Kiskunhalason
vendégszerepelnek, vagy egyáltalán nem játszanak. A program egyébként a kővetkező:
Móravárosi pálya: MTE—Postás. Barátságos.
Biró: Magyar. EÍőtte 3 órakor „kövérek" játszanak a „sovánvokkal".
SzTK-pálva: délelőtt 9 óra 45 perckor SzTK
II.—MTE Ií. Zrinvi dij, biró Teschner.
Szőreg: SzAK—Rákóczi, barátságos, biró:
dr. Molnár.
Kiskunhalas: KAC-KEAC.
Kiskundorozsma: KPLE—UTC.

f

valamennyi játékosát elvitte a Szeged FC és
első mérkőzésén az AMTE ellen a következő
csapattal áll ki:
Pálinkás — Werner, Riesz — Gyurcsó, Somogyi, Grósz — Korányi II., Harmat, Lukács,
Kiss, Havas. A Glória ellen szerepet kap a csapatban Polyák és Bertók is. A csapattal Markovics Szilárd és Stein Sándor kiséri Aradra.

Mleiatt

csónakot

• SSl
rendelne,

keresse fel műhelyemet.

T o k a l i János h a j ó é p í t ő .

Erzsi bet rakpart 19. (Gyermekklinika mellett.)

Csinos kivitel, kitűnő munka, olcsó árak!
Résztveszek a tavaszi Szegedi Ipart Vásáron.

Sportszeretet

Irta bástyái Holtzer
Tivadar.
Nagyon régen, mikor Szeged törvényhatósági bizottsági ülésén egyik szegedi sportegyesület kérelme melleit a "megboldogult Magyar
Józseffel együtt sikra szállottunk, egyik idősebb városatya, aki különben a játszóterek átengedése tárgyában többször indítványt terjesztett elő, quasi megbélyegzett engem, hogy
az, amit én annyi buzgalommal propagálok, —
sportszenvedély. Természetesen
napirendre
tértem ezen megtévelyedés felett, mert tudtam, hogy ez a városatya nem sportember és
4 Szeged FC Aradon
ha a közegészségügy érdekében teljesen egyff Szeged FC vasárnap reggel utazik Arad- oldalú álláspontot foglal is el, de mégis csak
ra, hogy az AMTE-val és a Glóriával mérje egyet akarunk, ö a játszóterekért harcol, menössze erejét A magyar—román sportbéke óta től több szabad teret óhajt biztosítani a gyera Szeged FC az első magyar csapat, amelyik mekeknek, ahol friss levegő mellett szabad
Aradon játszik. Az aradi mérkőzések eredmé- mozgás űzhető, — én pedig játékteret propanyeitől függ a Szeged FC nvári romániai tú- gáltam a serdiiltebh ifjúság számára, ahol a
rája, amelyhez a már lekötött két temesvári testedzés hazafias szellemétől áthatva, a testi
mérkőzésen kivül még több meccsre van kilá- kultura magasabb igényeinek elérésére neveltás.
jük a fiatalságot.
Nem szabad lebecsülni az aradi csapatok jáHosszú idő telt el azóta. A játékterek megtékerejét. mert azok az ottani környezetben és
minden nevesebb szegedi sportegye—' tárgyilagos biráikkal nemegyszer csináltak vannak,
sületnek
megvan a sporttelepe és így fokozameglepetést. Ki nem emlékezne az akkor baj- tosan felfejlődött
Szeged testi kulturája. Tény
nok Újpest aradi vereségére, amikor az egyip- az, hogy Szeged éveken
tartotta a
tomi túrára menő magyar csapatból öt játé- vidék sporthegemóniáját,keresztül
de
minden
kost, — köztük Avart is — harcképtelenné ség nélkül hozzátehetem azt is, hogy ezönhittlettek. A helyzetet mérlegelve, mégis bizunk a volt, amikor a Szegedi Atlétikai Klub aakkor
testi
Szeged FC-ben és remél jük, hogy nemcsak kultura legmagasabb fokán állott. Futball,
győzelemmel, hanem egv egységes és eredmé- atlétika, birkózás, slb. vidéki városban még
nyes csapattal tér vissza Aradról.
megközelítőleg sem álott azon a nivón, mint
Az aradi mérkőzésekre az Attilával afrikai a SzAK. És merem állítani, ha a futballsporlurán levő S c h m i d t és I z s ó kivételével tot nem választották volna ketté ezelőtt nyolc
évvel, valószínűleg ez az egyesület ma még
nagyobb és sportbelileg még erősebb lenne.
Bevallom őszintén, hogy én is azok közé tartoztam, akik a futballsport kettéválasztását
óhajtottam és hogy ez megtörtént, közre is
működtem, de azt is kijelentem, hogy nem
sajnáltam meg. A kettéválasztással elértük
azt, hogy elsősorban megvan
Szeged
város
futballcsapata, amely az elsősorban küzd
a
nrofiligában és megvan az, ami szintén nem
lebecsülendő, hogy a régi párszáz futballt szerető ember helyett pár ezer embert látni kint
a szabad levegőn, akiket 3—4 órára elvonunk
a kávéház és a kocsma füstös levegőjétől.
Mi ez tehát: sportszeretet vagy
sportszenvedély? Az én felfogásom szerint sportszeretet, mert kitűzött nemes célokért küzdünk; de
Minden háztartásban nélkülözhetetlen
nem is lehet sportszenvedély, — a sportintelligencia kizárja azt —, mert megszabott hatáaz egész világon szabadalmat nyert
rok között fegyelmezetten dolgozunk.
818
^ Szeged sportkulturája most válaszúton van.
Fejlődés, vagy dekadencia.
Szeged többezer
főből álló futballközönsége rosszabb, mint egy
HWIIWHIHM
jó barométer. Ha a profiknak nem sikerül vaModern, tiwtrts, kényelmes és o'csól
lami^ fagyos, közönyös és egy kisrésze néhány
rosszindulatú álamatőr felbujtására még ellenségeiké is válik és ahelyett, hogy a csüggedő
profikba lelket vernének, ellenkezőleg, még foVilághírű S c h 6 b c r l-gyártmány.
kozzák a csüggedést; biztató szavak helyett
becsmérléseket zúdítanak rájuk. Térjen ész- !
Mintaraktár: Budapest, IV. HatiskSz 4.
hez Szeged sporttársadalma, lássa he azt, hogy I

J U arpheus" fotelágy

Nappal fotel, éjjel ágy.

7 n m én
firfttitu
¿omancedeny,
m

minden
ségben,

minőreklám

árakon
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Pollák Testvérek

k e l e n g y e

üzletében. Csekonics u.

nem ez a helyes ut, amely Szeged testi kultúrájának zenitjéhez vezet.
Ide tartozik végül még az, hogv a profiknak
pályát kell juttatni, de ne ujat. Hiszen itt van
a Szegedi Atlétikai Klub ujszegedi sporttelepe, amely ugy befogadó képességre, mint hozzáférhetőség szempontjából a legalkalmasabb.
De van is némi kapcsolat a SzAK és a profiklub között, dacára annak, hogy a profiszövetség az anyaegyesület dolgában igazságtalanul
ítélkezett.
Közönség lesz, pálya is lesz, de előbb a városnak kell megkötnie
az uj szerződést a
SzAK-kal és hogy ez is meglesz, garancia a mi
sportszerető polgármesterünk, aki akceptálni
fogja a gonaos főszámvevő által indítványozott anyagi támogatást, a SzAK-pálya füvesítését és a pályaszerződés megkötésének a lehetőségét.
A budapesti hnsvéti amatórtornára 8 dfl!
válogatott szombaton utazott el. A torna sorsolása szerint Dél vasárnap Közép ellen játszik
valószínűleg a következő összeállításban: Kucsmik — Török, Tólh III. — Kiiment, Herczeg
dr., Lindenberger — Gravácz, Sahin II., Solti
IV., Heim I., Bukoveczky. Győzelem esetén hétfőn a BLASz—Nyugat győztesével kerül össze.
A válogatott kerethez tartozik még Mágory.
Odrobinák és v. Feketekovács is.
Propaganda futóverseny. Ma délután 5 órai
kezdettel az SzTK és az MTE propaganda jellegű
klubközi futóversenyt rendeznek. A verseny érdekessége, hogy a munkás birkózók, tornászok
és úszók csapatversenyben mérik össze erejüket
A verseny szinhelye a Szilléri-sugárut végénél levő Somogyi-telepi átjáró.
A K K A C vasárnap asztali tenniszversenyt ren-

dez a Kálvária-uti helyiségben.
A finn birkozóválogatott csapat április 26-án
Szegeden vendégszerepel. Ellenfele a déli válogatott csapat lesz.
A SzAK atlétikai szakosztálya hétfőn este fél

9 órai kezdettel a Kasshan táncestélyt tart.

Belvárosi CipöOzler
Széchenyi tér, Város! bérház, rablárteépttés fotvtén a húsvéti ünnepekre női és férfi oipöit

rend-

kívül olcsó érőn Arusilta.

ito

OLASZ FESYI.nLTSZBI_CH
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(Gelatteria I t a l i a n a )

Qsszes különlegességeivel

ismét

megnyilí!

KELEMEN IICCA 3.
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Szenzáció!
Magas árat fizetek elavult villanyCfiilárjalért,
ha n&lam cseréli be n j j i .

Készletre vehet villamos vasalói, ractióf, vlzlorralót. leaUanndí.
lialsxdrllót stb.
Gáxgyúrl aHctó keretében. Szerelési
munkrti
a Magyar Mérníík és Éphésx Egylet szerelés!
sxabvtinyai szerint
esxhöxöl
I Á v j a I Szered, Tisza Lajos kSrnt 36.

KOfner

j o z s g t
r o w o n m-cs.
6—12—18 havi résiletre sz&llltok -WP

R ADIOT

budapesti csokoládégyár
szegedi

fióküzlet

vezetésére

Óvadékos

iómegjelenésii hölgyet

fürdőkád é s fürdőszoba berendezési

lelVCSZ Ajánlatokat: Részvénytársaság Budapest, Izabella u. 88.

S R U C K N E R
vasüdvírBln.

D Ê L M A G 7 A R O R S Z A G

T953 április 16.

TATAI SZÉN
BRIKETT
CEMENT
MÉSZ

•
• VÉRTES
SZÉNKERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SZEGED, BOLDOGASSZONY SUGÁRUT 17, TELEFONS 19-58 és 21-18
A Délmagyarorsxág

HELEN

A

regénye

GRACE

N

Y

CARLISLE

A

.

Fordította : D GlfTHI ERZSI
58
Egy este Artie egy 3obozzal a Róna alatt
Jött haza és odaszólt nekem, anya, ma este
a legkedvesebb lányismerősömet viszem vacsorázni, azzal felszaladt a szobájába és egy
óra múlva lejött, hát igazán, alig ismertem
meg. Egy uj tuxedo-öltöny volt rajta és az
egész fiu ugy ragyogott és olyan szép volt,
hogy nem tehettem róla, oda kellett szaladnom hozzá és 6 átölelt és azt mondta, ez aztán elegancia, mi, anya? És én nevettem,
mert csakugyan olyan elegáns és gyönyörű
volt. Aztán elmondta, hogy a lány neve Alice Forster és unokahuga Forster urnák, a
cég idősebbik főnökének, a lány pedig remek
lány, anya, szép, mint a nap és olyan okos
is, amilyen szép. Csak az az egy baj van vele, hogy nagyon gazdag és mivel ebből nem
tudom kigyógyítani, nem marad más hátra,
mint az, hogy én is kénytelen leszek megkapni ezt a kórt. És jó is? Kérdeztem Artiet.
Nevetett, megcirógatta az államat és azt
mondta, igen jó.
Szóval most először ebédelni viszi, aztán
ttinházba mennek, aztán valószínűleg vacsorázni kell menniük. Ó , Artie, nem fog ez
nagyon sokba kerülni, kérdeztem és ő nevetett és azt felelte, bizony, majdnem egy heti
fizetésembe.
Olyan izgatott ós boldog volt.1
Hanem, azt mondta, most aztán ki kell találnom valamit, hogy heti negyvenöt dollárnál többet tudjak keresni. De Artie, mondom,
hisz az gyönyörű fizetés egy fiúnak. Ugy,
azt mondja Artie, egy fiúnak. Csakhogy,
anya, ne feledd, én már huszonnégy éves vagyok és heti negyvenöt dollárral nem sok reményem van, hogy elvehetem Alicet. És mikor ezt mondta, egy kicsit bánkódónak látszott.
Mostanában mór nem varrtam olyan sokat, a doktor azt mondta, nem szabad, mert
már jó idő óta fájdalmakat éreztem a hátamban, kiadtam a földszinti szobát, amelyikben azelőtt Danny lakott Sadyevel, heti
tizenkét dollárért és Artietől is kaptam pénzt,
meg a felső lakóktól a házbért, mert most
már nem kellett törlesztést fizetnem, mindebből nagyszerűen megéltem és hetenkint
alig néhány ruhát varrtam, éppencsak hogy
kedvébe járjak egy-két régi megrendelőmnek, akik mindig olyan jók voltak hozzám.
Néha nágyon egyedül éreztem magam,
mert Artie mindig ugy el volt foglalva, hát
Eddie vett nekem egy rádiót és aztán már
nem éreztem magam olyan elhagyatottnak,
mert ha az embernek rádiója van, az olyan,
mintha a ház tele volna emberekkel és Artie
ugy nevetett rajtam, mert egyszer éjszakának
idején felébresztettem azzal, hogy sikerült
Londont fognom. Azt mondta, nagyon örül,
hogy van valami, ami nagyon érdekel engem.
De azért közben folyton gondoltam Dannyre és Beattyre, hogy milyen gyönyörű
lenne, ha Beatty egyszerre csak belépne az
ajtón és nasrvon busultam. mert arragondol-

tam, hátha beteg és szüksSge van rám:
Artie azt akarta, adjam el a házat és lakjunk bérelt lakásban, mert azzal sokkal kevesebb munka van, de azt feleltem, nem, Danny, meg Beatty nemsokára hazajön és szeretném, ha meglenne a ház, hogy legyen
hova hazajönniök.
Azután, hogy Artie akkor este elment Alice Forsterrel, egyre komorabbnak és bánatosabbnak látszott. Megkérdeztem, mi baja,
elmondta, hogy megkérte Alice kezét, de ő
azt mondta, hogy csak akkor megy hozzá, ha
legalább heti száz dollárt keres.
Tudod, anya, szeret ő engem — mondta
Artie — de azt mondja, minden igizi nőnek
az ösztöne azt diktálja, hogy olyan férfit kíván párjául, aki gondoskodni tud majd a kicsinyeiről. Hát mit szólsz ehez, anya. Tudod, mindig azt mondja, Igen, bizonyos vagyok benne, hogy nagy sikereid lesznek, de
azt hiszem, okosabb, ha rá is lépsz a siker
útjára, mielőtt megkockáztatjuk, hogy gyer
rekeink legyenek.
Röviddel ezután Artie egyszer nagyon izgatottan jött haza. Jaj, anya, azt mondja, ez
éppen nekem való alkalom. Nagy pályázatot
irtak ki itt Newyorkban egy óriási szálloda
tervére, amit a Washington téren fognak felépíteni. A pályamüvet a cégnek kell beküldenie, de Forster ur felszólított az irodában
bennünket, fiatalokat, hogy próbálkozzunk
meg a dologgal, úgyis szükségük van még
egy fiatal társfőnökre és ez éppen megfelelő
alkalom lesz, hogy határozni tudjanak, melyikünket válasszák. Tudod, mindeddig olyan
sablónmunkákat kellett végeznem ott és ha
most bebizonyíthatnám nekik, hogy az én ötleteim és terveim, amiket ők vad túlzásoknak
mondanak, nem is vadak, hanem éppen
olyan célszerűek, mint amilyen szépek, hót
az mindent jelentene nekem, mindent Alicet
és társfőnökséget és hírnevet.

Aztán Artie még sokat beszélt az amerikai
építészetről, de nem értettem meg, hát vasárnap bevitt magával a városba, de olyan
messze, hogy olyan messze én még sosem
voltam, aztán felvitt egy nagyon magas épületbe, tán negyvenemeletes lehetett és annak a tetejéről mutogatott nekem néhány
épületet. Látod, anya, mondta, ez mind csak
a kezdet. Már pedzik, de még félnek is egy
kicsit. Csak várjanak, majd meglátják, micsoda tervek vannak az én fejemben.
A házak, amiket itt láttam, mind olyanformák voltak, amilyeneket Artie szokott rajzolni, olyan furcsa, Kivágott részekkel. És ahogy
ott álltam olyan magasan fönn a tetőn és lenéztem és az emberek a járdán olyan csöppek voltak, egészen elrémültem, ha meggondoltam, hogy azok a kis fekete pontok odalenn egyszer mind megfogantak, megszülettek és most dolgoznak és iparkodnak és küzködnek és innen föntről csak kis fekete, vánszorgó pontocskáknak látszanak és olyasmit
gondoltam, hogy mindannak, amit eddig
véghezvittem, nincs sok értelme és próbáltam is Artienak kicsit megmagyarázni, mit
érzek és akkor ő azt mondta, hogy nézzek
csak át, oda. Hát ott egy óriási nagy ház
állt, éppen a befejező munkát végezték rajta,
hogy az ember megörült neki és messze
fönt a tetején szintén kis fekete pontocskák
dolgoztak, végezték a befejező munkát és
akkor Arthur azt mondta, tudod, anya, az
ember sosem olyan nagy, mint az alkotásai.
Az emberek gondolkozása, szive, teste rut,
mégis szépségről ólmodnak és néha megvalósítják az álmokat és akkor ők maguk sem
tudják, mit csináltak és rr.ilyen csodálatos,
hogy annyi rútságból Is kinő a szépség és
hogy az ember sosem lehet olyan nagyszerű,
mint az alkotásai. Életemnek ez az egyetlen
mentsége, anya, azért élek, hogy épitsek,
hogy halmozzam a szépséget, a nagyságot,
az erőt, hogy mindez pompásabb, nagyszerűbb legyen, mint amilyen én magam valaha
is lehetnék.
(Folyt köv.)
Pelei«« szerkeszt«: P Á S Z T O R J Ó Z S E F .
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarorsxág
Hirlap- és N y o m d a v á l l a l a t Rt. k ö n y v n y o m d á j á b a n
Felelős üzemvezető: Klein Sándor.
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n az idei szezonban a legújabb tlpuau
csónakokkal lepi meg a közönséget. Df®~ Hosszú részletfizetési kedvezmény
mellett
azenz&clós
Arak.
,24
Vételkényszer
nélkül tekintse olcsó
meg raktárunkat.
S2S.

Államgepgaárl gépek * „Kühiie" gazdasági gépek
„Forr autók, traktorok, ekék
alkatrész- es olal-raktár
Jolmson csónakmotor ^ Weekend oldalmotor
„Varta" accnmnlátorok es lemezek
„Wlfle" kis stabil motorok ^ „Rlw" goluöscsapágyak.
R Ó N A
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Alföldi Gépkereskedelmi Vállalata

sós

SZEGED - TELEFON 24-28. ^ FEKETESAS UCCA 22.
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6 40: Gervay Rózsi énekel, zongorán kisér Polgár Tibor. 7.15: »Ruzitska Ignác és a Veszprémi Zenetársaság«. Ma'or Ervin dr. előadása. A zongoraszámo'.tat Polgár Titor adia
elő. 7.45: Budapesti
Hangverseny
Zenekar
hangversenye a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. Vezényel Walter Bruno. Utána kb.
10: Időjelzés, időjárásjelentés, hire'.t Majd: Veres Károly és cigányzenekara a Pannónia-szállóból. 11.15: Toll Árpád és Jancsi cigányzenekara a Kovacsevics-étteremből.

A budapesti r á d i ó műsora

Könyvkötést

1933 április 16-tól április 22-ig
Vásárnap, április 16
8.30: Hirek. 9: Református istentisztelet a
Kálvin-téri templomból. 10: Egyházi zene és
szentbeszéd a nelvárosi plébánitemplomból.
11.30: Evangélikus istentisztelet a Bécsikaputéri templomból. Utána Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. Majd az Operaház
tagjaiból alakult zenekar. 2: Columbia gramofonlemezck. 3: A Földmüvelésügyi minisztérium rádióelőadásorozata. 3.45: Az iskolánkivüli népmüvelés rádióelőadása. (Rádió Szabad
Egyetem). Szendrey Ákos dr: A népi legendák
Krisztus alakja. Krisztus legendák. 4.30: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd Magyar
nóták. Előadja Bodán Margit, Cselényi József
ós Rácz Béla cigányzenekara. Dalok. 5.45: „András tisztelendő az asszonyokról." Móra Ferenc
vidám elbeszélése. 6.15: A M. kir. Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel Fricsay Richárd. 7.15: Helyszíni közvetítés a magvar—cseh válogatott ökölvivó mérkőzésről. Konferál Machán Tibor. 8: Vigjátékelöadás a Stúdióból. Húsvéti vakáció. Vígjáték
T felvonásban. Irta Romáin Coolus. Fordította
Hajó Sándor. Rendező Odry Árpád. Utána kb.
10: Pontos időjelzés, hirek, sport- és lóversenveredmények. Majd: Guttenberg György
szalonzenekara és Horváth Gvula cigányzenekara az Ostende kávéházból Kalmár Pál énekszámaival.

K Ö V E C S

A N T A L

umból. Jelentem alássan. Vidám operett két
képben. 7.10: Minden gyerek j ó gyerek. Zágon István vidám csevegése. 7.45: Sporteredmények. 8: A bécsi rádióállomás műsorának
közvetítése. Rádióegyveleg. Utána kb. 10: Pontos időjelzés, hirek, sport és lóversenyeredmények. Majd: Thomán István zongorázik, Thomán Mária hegedül, zongorán kisér ditrói Csiby József. Utána kb. 11.20: Pataky jazz a Gellért szállóból.

Még nem

Osztálysorsjegyét
megvenni a II. húzásra, mert a legnagyobb nyeremények csak az utolsó
osztályban sorsoltatnak ki.

II. h ú z á s

I

Fönyer.

Villanyszerelést é» lartlásl mérsékelt Áron végzek.

9: Egyházi zene és szentbeszéd az egri főszékesegyházból. Szentbeszédet mond Holik
Samu dr. 10.45: Hirek. 11.15: Görögkatolikus
istentisztelet a Rózsák-terén levő görög kath.
magyar plébánia templomból. Utána Pontos
időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. Majd:
Előadás a budai Várról. Trta Turchnnvi István,
felolvassa Radó Árpád. Utána kb. 12.55: őrségváltás. Közvetítés a budai Várból. 1.30: His
Master's Voice gramofonlemezek. 3: Igaz mese
egv kis művészről. Benedek Rózsi felolvasása.
3.30: A Magyarországi
Munkásdrdegvletek
Szövetsége képviseletében a Budapesti Émosz
Dalkar és a Budapesti Bőripari munkások Dalkara. 4.15: A legnagyobb magyar, mint insurgens főhadnagy. Rexa Dezső előadása. 4.45:
Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Majd: G.
Hcor Tomnis Erzsébet énekel, zongorán kiséri Galánffv Lajos. 5.20: Kurina Sími és cigányzenekara. 6.10: Közvetítés a Royal Orfe9P!

pengfi

500.000

Ffinver.

AHKumnlálor töltés és levllás. «m j
Hétfő, április 17

20.000
V. h ú z á s

vlllamossftol és rádiószerelésl vállalata.
F a r a g O u . I S . az. (Délibáb ucca sarok.)
Az össze«* villamos felszerelési és rádiócikkek a legjobb kivitelben legolcsóbb árakon állandóan raktáron.

Késő

•

J i j ^

W

»8
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9.15: Gramofonhangverseny. Közben 0.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli
harangszó, időjá ás jelentés. 1?,03:. S Falvyl\'a>
git énekel, Ihar Ferenc tárogatózik, zongo"án
kisér Polgár Tibor. Közben 12.25: Hirek. 1: Pontos időjelzés, időiárás- és vizállásVentés. 2.45:
Hirek, élelmiszerárak. 4: Asszonyok tanácsadója
)Arányi Mária előadása). 4.45: Időjelzés, időjárásjelen'é>, hirek. 5: »örökösök kerestetnek«.
Csurka Péter elbeszélése 5.30: Bura Ká oly és
cigányzenekara. 6.10: Francia nyelvoktatás.

•HIJMJLUJ».

István Király szálloda S S ,

(Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 202—43., 294—34. — Sürgönyeim • HOTELIST.

árát

mérsékeltük.

Ifj. Schmutzler Nándor
Dugonics

t é r Í Z . (udvarban!.

Szerda, április 19
9.15: M. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Fricsay Richárd. Közben 9.30: Hirek. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Dél iharangszó, időjárásjelantés. 1205:
győri Vörös Misi é3 cigányzenekara. Közben
12.25: Hirek. 1: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hirek, élelmiszerárak. 3.30: A
rádió diákfélórája. »Hogyan készül az újság«.
4: »Elektromosság a há-tartásban«. Lempel Géza. 4.45: Pontos időjelzés, időjá-ásjelentés, hirek. 5: Gromofonhangverseny. 6: Olasz nyelvoktatás. 6.30: Faragó István hegedül, zongorán kisér Polgár Tibor. 7: »Mi van a Föld
belsejében«. Párbeszéd dr. Cholnoky Jenő és
Halász Gyula között. 7.35: Losonczi Lajos és
Virányi Jenő szerzeményei Közreműködik Na ~y
Margit és Csóka Béla, zongorán kisér Virányi
Jenő és Polgár Tibor. 8.40: Vig^átékelőadás a
Stúdióból. »Süt a nap«. Vígjáték 3 elfonásban. Irta Zilahy La;'os. Rendező
Csanády
György. Utána kb. 10.30: Pontos időjel'és, időjárásjelentés,
hirek,
lóverrenyeredmények.
Majd Farkas Jenő és cigányzenekara a Spolarich-kávéházból-

HE5CEPT vaqy MEGHŰLT
fiFRGELY-féle

KAKUKFÜ CUKORKÁT

tzopogaMo". - Ize kltUnO! Hatása blzlot!
A készifőnél:

Koaaulfi

GERGELY gyógyszerésznél

Catos-auqOrnt

6a Nafiylcttrut

kapható.

saroJc.
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Csütörtök, április ZO
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f, Szecjediek t a l á l k o z ó helye a z

Szobáink

I

Ha

töárnsltónál

Szeged, Széchenyi tér 3.
u*

olcsón és szakszerűen készít

pengő

Szerencseszámok:

Petö Ernő

és minden e szakmához tartozó munkát

E lapra hivatkozók 2 0 % engedményt kapnak.

Központi lUtés, folyó hlleg-mclei víz. Ilit, teleionos szobák,
f*
Telfes komtorl.
s

jjP A szállodában étterem, k á v é h á z és amerlcan bar «1

9.15: Szervánszky szalonzenekar. Kö-ben
9.30: Hi-ek. 11.10: N-mzetkört vizel'.ős-'oLálat.
Vízállás;elentés magyarul és németül. 12: Déli
harangszé, időjá ás;elentés. 12.05: Há'ikvintett.
1: Pontos időjeLé^, idő'árás- és vizállás'elentés. 2.45: Hírek, élelmiszerárak. 4: »Csillag«.
F. Nagy Rózsa elbeszélése. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek; 5: A m. kir.
Földmivelésügyi Minisztérium rádióelöadássorozata. 5.30: Angol nyelvoktatás. 6: Riegler
Ernő orgonahangversenye a Szent István Bazilikából 7: »Rádiózenénk néhány ádöszerü kérdése«. Papp Viktor előadása. 7.25: A m. kir.
Operaház előadásának ismerteiére 7.30: A m.
kir. Operaház előadásának közveíité:e. »B©héméléet«. Dalmű négy képb?n. Szövegét irta
Giacosa és Illica. Fordította Radó Antal. Zenéjét szegezte Puccini A II. felv. után: Pontos
időjelzés, hirek, ügetőversenyeredmények. Az
előadás után: Időjárásjelentés Majd: RüczEer^i
és cigányzenekara a Gel'ért-szállóból. Közben
kb. 11.10: Dr. Ernst Híickel németnyelvű előadása Jedlik Ányosról: »Der ungarische S-emens«.

Piszkos

az ön szines cipője? Nem bal
mert géooel diratszinre átleslt
LUSTEINER, Korona n. 15.

DÉLMAG7AR0RSZAG
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Péntek, április 21
9.15: M. klr. államrendőrség zenekara. Vezényel Szőllőssy Ferenc. Közben 9.30: Hírek.
11.10: Nemzetközi viz jelzőszol gálát. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangsző, időjárásjelentés. 12.05: Gramofonhangverseny. Közben 12.25: Hírek. 1: Pontos
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30:
TGanfolyam a Testnevelési Főiskoláról. 2.45:
Hirek, élelmiszerárak. 3.30: A rádió diákfélórája. >A győzelmek tavaszai 4: »Játéktanácsok
kezdő tenniszezőknek«. Kehrling Béla előadása. 4.30: Állástalan zenészek szimfonikus hangversenye. Vezényel Melles Béla. Közben 4.45:
Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 6:
Gyorsíró tanfolyam- 6.30: B. Kenéz Lili zongorázik. 7.10: A rádió külügyi negyedórája.
7.30: Humor a zenében. Kazacsay Tibor előadása zenei illusztrációkkal. Közreműködik dr.
Eyssen Tibomé és Maleczky Oszkár (ének),
Lászlóffy Margit (zongora), Kazacsay Tibor,
Szendy Lajos zenehumorista és a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Aezényel Polgár Tibor. Zongorán kísér Kazacsay Tibor.
9.30: Pontos időjelzés, hirek. Majd: Bura Sándor és cigányzenekara a Dunapalota-szállóból.
Közben 11.10: Idő jár ás jelentés. 11.25: Antonío
AbussI hegedül, zongorán kísér Polgár Tibor.

9.15: Nagy Ilonka hegedül, Rajnoga Klára
énekel és Lakatos Árpád saxofonozik, zongorán kísér Polgár Tibor. Közben 9.30: Hirek.
11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és nometül. 12: Déli harangHétfő, április 17
szó, időjárásjelentés. Közben 12.25: Hirek. 1: BELGRÁD. 11.30: Gramofon. 12.30: RádiózePontos Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés.
nekar. 17: Népdalok. 19: Délszláv zene. 20:
2.45: Hirek, élelmiszerárak. 4: A rádió gyerOpera
mekjátszóórája. (Harsányi Gizi előadása). 4.45: BERLIN. 12: Filharmónikus hangverseny. 15
Pontos Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: »A
óra 30: Szimfónikus zenekar. 20.05: Zenekajáték mint tanitó és nevelő eszköze. Horváth
ri hangverseny.
Károly előadása. 5.30: Gudimel énekkar. Ve- BUKAREST. 11: Gramofon. 16: Rádiózenekar.
17.15: Rádiózenekar. 19: Kamarazene.
zényel Lajtha László. 6.10: Rádió amatőrposta.
6.40: Bodrlcs Béla és cigányzenekara. 7.30:DAVENTRY. 16: Rádtfzenekar. 18.30: Schubert: Magyar divertimento. 21.40: VerdiTóth Imre emlékirataiból: »Paulay, a rendező«.
hangverseny.
8: »A Budapesti Nemzetközi Vásár és a mezőFRANKFURT. 13: Katonazene. 16.30: Zenekagazdaság. Dr. Marschall Ferenc előadása. 8.15:
ri hangverseny. 20: Rádiózenekar.
Daljátékelőadás a Stúdióból.
»Tündérszere- LANGENBERG. 13: Zenekari hangverseny.
lemc. Daljáték S felvonásban. Irta Martos Fe20.15: Zenekari hangverseny.
renc. Zenéjét szerezte Huszka Jenő. Rendező LEIPZIG. 12: Dalok. 13: Szórakoztató zene.
Kiss Ferenc. Vezényel Polgár Tibor. Utána kb.
19: Beethoven: G-dur zongoraverseny. 20
10.45: Pontos időjelzés, időjárás jelentés, hirek,
óra 30: Szimfónikus hangverseny.
lóversenyeredmények. Majd: Gramofonhang- LONDON Regionai. 18.30: Zenekari és énekverseny.
hangverseny. 21.15: Tánczene.
MIDLAND Regionai. 18.30: Gramofon. 19: Szórakoztató zene
MÜNCHEN. 12: Könny« zene. 10.40: Könnyű
zene. 21: Rádiózenekar.
MILANO. 17.10: Gramofon. H : Énekhangverseny. 22: Színmű.
zene. 18.15: Wagner: Parslfal.
LEIPZIG. 11.30: Bach-kantáté. 12: Beethoven: PRAGA. 7.30: Karlsbadi reggel zenekar. 9.20:
Orosz húsvéti egyházi dalok. 10.10: NépdaEsz-dur vonósnégyes. 15.30: Szimfónikus
lok. 17.45: Gramofon. 19.30: Koréi Rudolf:
hangverseny.
Halál koma, négyfelvonásos hangjáték.
LONDON Regionai. 14.45: S alonzene. 15 óra
55: Katonazene. 21.05: Zenekari hangvera. ROMA. 17.30: Közvetítés a filharmónia akadé-miáról. 21: Standard hangverseny. 22.15:
MIDLAND Regionai. 15.55: Szalonzene. 17 óra
Könnyű zene.
London. 20: Daventry.
MÜNCHEN.
13.15: Gramofon. 10: Zenekari TOuLOUSE. 19.45: Dalok és argentin zene.
20.45- Opernáriák 21: Könnyű zene. 21 óra
h^gverseny. 18.05: Wngner: Tannhauser.
45: Hegedűverseny. 22.30: Szimfóniuka ze^
MILANO. 16: Rádiózenekar. 19.20: Gramofon.
ne.
23: Tánczene.
21: Verdi: Aida a Scalából.
SO.
12.15: A filharmónikusok hangvers»«-'
PRÁGA. 7.30: Karlsbadi zenekar reggeli hangnye. 17: Szólisátk hangversenye. 20: Hirsch
versenye. 9: Tamburicazene Pilsenból. 11
Dolly cimfl operettje.
óra 25: Rádiózenekar. 12: Harangszó. 17.45
WIEN.
10.10: Húsvéti gregorián énekek. Í Í !
Gramofon. 22.20: Cseh jazzszerzemények
Brahms: Esz-dur szonáta, kamarazene. 12:
két zongorán.
Szórakoztató zene. 15.05: Gitárzene. 17: SzaROMA. 16: Rádiózenekar. 17: Szimfónikus
lónzene.
19.25: Négykezes zongoraverseny,
hangverseny. 20.45 Operett.
21.45: Szórakoztató zene.
TOULOUSE. 18: Tánczene. 18.40: Operaériák.
19.15: Operettrészletek. 22.20: Bécsi zene. 22
óra 45: Szimfónikus hangverseny.
Kedd, április IS
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Is»l RaJió P. T. T Alt«J
893 17 Algler AJHka
848
8 Baroslona Spanyol Aaul «Station eaotaurc
480 S.8 Beograd Jugoszláv Ütonyverö 60/pera
Ketyegés '¿00/pera
418 1.7 Berlin Némot
Ütenyverö 16G/P«N
894 16 Buotiresti Román
660 28 Budapest Magyar Hangsor
278 14 Bratislava CsohszL Hangsor
826 1.7 Bresiau Német
Ütenyverö 80/pera
811 88 Brno Cseh
Hallói Radiozsurná!
s,
608 20 Bruxeles Belga
Ütenyverö, vontatott fütty
898 16 Daventry M. Angol Ütenyverö 6—6 flteny
1651 86 Daventry N. Angol Ütenyverö 6—6 tlteny
889 1.7 Frankfurt Német
Morse:
„ 190 ü t e n y ^
862 9.6 Graz Osztrák
Ketyegés 200/paro, Mors»
872 1.7 Hamburg Német
Morse —, két osörrenéi
276 76 Heilsberg Német
Ketyegés,három gongütés
458 16 Helsinki Finn
Huomlol Qlv akti
293 8.6 Hilversum Holland Hangsor
•1876 8.5 Hulsen Holland
Hangsor
1168 10 Kahuidfcorg Dán
Három gongütés
.408 86 Katowice Lengyel Ketyegés 120/p. s. 6. gonf
294 2.6 Koslce Csehszlovák Halló Radiozsurnái
1684 76 Könlgsw, Német
200/pero ketyegés
1696 64 Ltihti Finn
Huomlol Qlv akt!
472 17 Langenborg Német Hangsor Bt hangbö!
269 2.8 Lelpzlg Német
16 tagu harangjáték
261 86 London N. Angol Ütenyverö 5—6 tlteny
866 46 Lendon R Angol Ütenyverö 8—6 tlteny
600 8.6 Milano O l a »
Fülemüle
263 11 Mor. Ostrava Cseh Halló! Radlozsnrnll
300 76 Mtlhlaoker Német Három zenei hang
683 1.7 Münohen Német
Hattagú harang és szirént
1071 76 Osló Norvég
Grieg-mo'ivuaj
1724 17 Párls R Franol»
Harangjáték
486 6.6 Praha Cseh
Harang
«24 12 Riga Lett
Ketyegés
441 76 Róma Olasi
Pásztorstp, harangütéa
486 75 Stockholm Svéd
Gong 80/pero
846 17 Strasbourg Francia Gong 16/pero
886 1 6 Toulouses Franoia Gong, madárosiosergés
1411 158 Warszawa Lengyel Morse:.
, harang a. 4
1249 8 Wien Osztrák
Ketyegés 270/pero
807 0.8 Zagreb Jugoszláv Ütenyerö lCQ/pera

Vasárnap, április 16
BELGRÁD. 11.57: Harangszó. 12.30: Népdalok. 15: Népdalok. 16: Balalajka. 17: Tánczene. 19: Puhler Milna operaénekesnő hang- I
versenye. 19.30: Rádiózenekar.
BERLIN. 12: Katonazene. 13: Rendőrzenekar
hangversenye. 15.30: Német operazene. 20.05
perc: Szórakoztató zene.
BUKAREST. 10.15: Zenekari verseny. 11: Gramofon. 16: Marcu zenekar.
DAVENTRY. 14.25: Ének- és zeneszámok. 16
óra 15: Gordonkaverseny. 17.30: Zongoraverseny.
FRANKFURT. 12: Zenekari hangverseny. 18
óra 30: Mária-dalok. 20: Énekhangverseny.
21.45: Brahms: D-moll szonáta.
LANGENBERG. 16: Gramofon. 16.30: Katona-

^a.RSC. 15: Népszerű hangverseny. 17: Zongoraverseny. 21: Szólisták hangversenye.
WIEN. 7.40: Gramofon.
11.30: Szimfónikus
hangverseny. 15.30: Kamarazene. 17: Fúvószenekar. 21: Verdi: Aida a milanói Scalából

Szombat, április 22

mosóra

BOROK

minden fajtában, legkiválóbb minőségben

likőrök, rumok, pálinkák
legolcsóbban

L ő v i n g e r n é l , Petőfi

w

S.-sogárot 75.

BELGRÁD. 11.05: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 15: Gramofon. 19.30: Népdalok. 21
óra 20: Tavaszi hangok emien hangverseny.
22.10: Cigányzene.
BERLIN. 14: Gramofon. 18.05: Mozart: A-dur
szonáta.
BUKAREST. 16: Rádiózenekar. 19.45: Turczynskí zongoraművész hangversenye.

Magyar Általános
Takarékpénztár Részvénytársaság
S!4 " ,M "

f

szegedMiókintézete

Flóhoh az ország lejjtöbb városában.

Saját töke: 33 millió

Blí.ü"r.nt

pengő.

Foglalkozik
a íakarékpénzfár és banküzlet minden ágazatával.
Páncélszoba lüz~ és belörésmeníes magánrekeszekkeL
(Sale deposil).

TOn április TT5.
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DAVENTRY. 15: Zongoraverseny. 16.45: Orgonaverseny. 20:
Csárdás-zenekar. 21.35:
Zenekari hangverseny.
FRANKFURT. 12: Zenekari hangverseny. 16
Ara 55: Szórakoztató zene. 20: Dalok. 21 óra
30: Szórakoztató zene.
LANGENBERG. 13: Zenekari
hangverseny.
16.30: Dalok. 20.05: Tarka-est.
L E I P Z I G . 12: Szórakoztató zene. 20: Régi és n j
dalok. 21: Szórakoztató zene.
L O N D O N Rogional. 18.30: Katonazene. 21.15:
Régi bécsi zene.
M I D L A N D Régiónál. 18.30: Szalonzene. 19.30:
Walesi dalok.
MÜNCHEN. 13.15: Operazene
gramofonon.
18.35: Citerazene. 21.30: Szalonzene.
MILANO. 17: Énekhangverseny. 19.45: Gramofon. 20.30: Szinmü. Utána rádiózenekar. 20
óra 35: Firenzei tánczene.
PRAGA. 11: Gromofon. 12.10: Gramofon. 16 óra
10: Rádiózenekar.
rtOMA. 17.30: Rádiózenckar. 20.45: Szinmüelő3 d n s.
rOULÓUSE. 18.45: Dalok. 19.15: Operettrészletek. 20.20: Operaáriák. 21: Marseille? zene. 22: Énekhangverseny.
VARSÓ. 16: Gramofon. 21.30: Melcer-mövek.
22.15: Gramofon.
W I E N . 11.30: Szalónezne. 12.40: Gramofonzene. 15.20: Dalok és áriák. 20: Katonazene.

1

ó állapotban lévő

motort venník

O. M., Derby, Amilcar vagy Salmson
— suly és ár megjelöléssel. — Cim:
dr." Kallós János, Budapest, Rer^ ^ lini tér 7.
»tí
S z e r d a , Április 19

BELGRÁD. 12.05: Rádiózenekar. 15: Cigányzene. 16.30: Rádiózenekar. 20: A királyi gárda zenekara.
BERLIN. 14: Gramofon. 17.50: Énekhangverseny. 20: Szórakoztató zene.
BiavAREST. 11: Gramofon. 12.15: Gramofon.
16: Motcoi-zenekar. 19: Rádiózenekar.
DAVENTRY.
16.30: Zenekari hangverseny.
19.20: Zongoraverseny. 21.20: Kamarazene.
FRANKFURT: 12: Gramofon. 20: Népies zene. 22.20: Fuvolazene.
LANGENBERG. 13: Szórakoztató zene. 16.30:
Indluók és keringók. 20.05: Zenekari hangverseny.
L E I P Z I G . 12: Gramofon. 13.15: Operaáriák.
20: Hárfn-hangversenv.
LONDON Régiónál. 18.30: Orgonaverseny. 20:
Zenekari hangverseny.
MI1JLAND Régiónál. 18.30: Zenekari és énekh^ígversenv. 20: Trió.
MÜNCHEN. 16.30: Szalonzene.
20: Schrammelzene.
MILANO. 17.15: Tánczene. 20.45: Tarka est.
22: Rádiózenekar.
f'BAGA. 11: Gramofon. 13.40: Gramofon. 22 óra
15: Rádiózenekar.
ROMA. 17.30: Szórakoztató zene. 20.15: Énekhangverseny. 20.45: Könnyű zene. 22.15:
Gramofon.
TOULOUSE. 20: Operaáriák. 20.30: Könnyű

Cserépkályhák
kttlönféle szín és méretben kaphatók. Átrakások
megrendelhetők

Landesberg

cementárugyárában,

Szeged.

m

b összes építkezési anyagok leolobb beszerzési forrása.

zene. 22: Szimfóniksu hangverseny.
17: Szimfonikus hangverseny. 17.25:
Könnvü zene. 20: Zenekari hangverseny.
W I E N . " 11.30: Gramofon. 12.40: Gramofon. 15
óra 50: Szórakoztató zene. 19.30: Dalok. 20
óra 05: Brahms-hangverseny.

CsUlörlök, á p r i l i s 20
BELGRÁD. 11.05: Gramofon. 16: Rádiózenekar
19: Népdalok. 19.30: Gramofon.
BERLIN.14: Gramofon. 15.50: Schumann müveiből. 20: Brahms: A-moll hangverseny.
BUKAREST. 11: Gramofon. 16: Dinicu zenekar
hangversenye. 19: Szimfonikus hangverseny.
DAVENTRY. 15.45: Szalónzene. 16.45: Orgonaverseny. 18.30: Schubert zongoraszerzeményeiből. 21.35: Hegedű- és zongoraverseny.
FRANKFURT. 12: Gramofon. 21: Zenekari
hangverseny.
LANGENBEBG. 13: Zenekari és énekhangverseny. 16.30: Betthoven müveiből.
L E I P Z I G . 13.15: Gramofon. 16: Zenekari hang
verseny. 21.10: Szimfónikus hangverseny.
LONDON Régiónál. 18.30: Zenekari és énekhangverseny. 21: Zenekari és énekhangverseny.
M I D L A N R Régiónál. 18.30: Ének- és zenekari
hangverseny. 21: Katonazene.
MÜNCHEN. 13: Zenekari hangverseny. 15.25:
Szalónzene. 16.30:
Szórakoztató ezne. 22:
Kamarazene.
MILANO. 17.10: Rádiózenekar. 19.45: Gramofon. 21: Operaelőadás.
PRAGA. 11: Gramofon. 11.30: Szórakoztató zene. 17.50: Gramofon. 20.05: A cseh filharmónikusok hangversenye.
ROMA. 17.30: Ének- és zenekari hangverseny.
20.15: Gramofon. 20.45: Szimfónikus hangversenv
TOULOŰSE. 19.15: Hawai gitár.
20: Operaáriák. 20.30: Szimfónikus zene. 24: Filmdalok és harmónikazene.
VARSÓ. 15.50: Gramofon. 18.20: Könnyű zene. 20: Szórakoztató zene.
W I E N . 12: Szalónzene.
12.40: Gramofon. 17:
Könnyű zene.
P é n t e k ,

á p r i l i s 21

BELGRÁD. 11.05: Rádiózenekar. 16: Rádiózenekar. 20: Cvejics operaénekes hangversenye. 20.30: Vonósnégyes. 21: Szakszofonversenv.
BERLIN. 14: Gramofon. 16: Szimfónikus hang
verseny. 17.05: Zenekari hangverseny. 20:
Harmónikazene.
BUKAREST. 11: Gramofon. 16: Rádiózenekar.
19: Wagher: Tristan és Isolda, gramofonon.
DAVENTRY. 15: Gramofon. 16: Rádiózenekar.
20: Zenekari hangverseny.
FRANKFURT.
12: Klasszikus zene. 16.30:
Szórakoztató zene. 20: Rédiózenekar.
LANGENBERG. 12: Szórakoztató zene. 16.30:
Karének.
L E I P Z I G . 11: Katonazene. 16.30:
Szimfónikus hangverseny.
LONDON Régiónál. 18 30: Szalonzene és dalok
21: Modern zene.
M I D L A N D Régiónál. 18.30: Orgonaverseny. 19:
Szalonzene.
MÜNCHEN. 13.15: Gramofon. 16.30: Szalónzene. 20: Kamarazene. 20.40: Katonazene.
MILANO. 19.45; Gramofon. 21: Szimfónikus
hangversenv.
PRAGA. 11: Gramofon. 13.40: Gramofon. 17.05:
Ondrzsicsek-négyes
hangversenye.
19.25:
Katonazene.
ROMA. 17.30: Hangverseny. 20.45: Nemzeti ün
nepi műsor.
TOULOUSE. 20.30: Bécsi zene. 20.45: Szórakoztató zene. 21.45:
Schubert-trió. 22.45:
Szórakoztató zene.
VARSÓ. 17: Szórakoztató Zene. 20.15: Szimfónikus hangversenv.
W I E N . 11.30: Szalónzene. 17.40: Filmdalok. 19
óra 40: Népies zene.

S » « ^

S z o m b a t , á p r i l i s 22
BELGRÁD. 11.05: Gramofon. 12.05: Rádiózenekar. 16: Rádiózenekar. 17: Gramofon. 19 óra:
Zezelj hegedűművész hangversenye.
BUKABEST. 11: Gramofon. 12.15: Gramofon.
16: Könnyű és románzene. 19.30: Rádiózenekar.
DAVENTRY. 15.30: Könnyű zene. 16.30: Énekhangverseny. 16.45: Orgonaverseny. 21.45:
Könnyű zene.
FRANKFURT. 12: Gramofon. 13.30: Szimfónikus hangversesny. 16.30: A rádiózenekar
hangversenye. 20: Tarka-est.
LANGENBERG. 13: Zenekari
verseny. 16.30: Kamarazene.

és énekhang20.05: Tarka-

6St.

L E I P Z I G . 16: Hangverseny. 19: Birodalmi
műsor. Wagner-ahngverseny. 21: Zenekari
hangverseny.
L O N D O N Begional. 18.30: Bécsi kernigők. 19:
Londoni cigányzenekar. 20: Katonazene.
M I D L A N D Begional. 15.30: Tánczene.
16.15:
Szalónezne. 18.30: Gramofon. 20.30: Zenekari és énekhnngversenv.
MÜNCHEN. 12.45: Könnyű zene. 16.20: Dalok.
16.50: Zenekari hangverseny. 20: Könnyű
zene és dalok.
MILANO. 17.10: Gramofon. 19.45: Gramofon.
20.45: Opereltelőadás.
PBAGA. 11: Gramofon. 12.10: Gramofon. 13.40:
17.r0: Gramofon.
ROMA 17.30: Szórakoztató zene. 20.15; Énekhangversen3r. 20.45: Szinmüelőadás.
TOULOUSE. 19.45: Szimfónikus zene. 20 óra:
Operaáriák. 21: Leoncavallo: Bajazzók-részletek.
VARSÓ. 15.30: Hangverseny. 19: Orgonavers.
20.15: Szórakoztató zene.
W I E N . 11.30:
Zenekari hangverseny. 12 30:
Könnvü zene.
16.55: Mnndolinzene. 20.55:
Klasszikus osztárk operettek.

MEGHÍVÓ
A Szegedi Kézmüvesbank t. részvényesei f.
hó április h ó 26-án, szerda délután 5 órakor
az intézet Kárász-ucca 11. sz. a. házának emeleti üléstermében tartandó

LX*. év!

rendes közgyűlésére
ezennel tisztelettel meghivatnak.
A napirend tárgyai;
1. Közgvülési jegyzőkönyv hitelesítésére két
tag kiküldése.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a7, 1932. évi üzleteredményről.
3. A zárszámadások és az 1932. évi mérleg
előterjesztése és jóvábagvása.
4. A tiszta jövedelem felosztása iránti határozathozatal.
5. Az igezgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása.
6. Egv, esetleg két felügyelő-bizottsági és
négy választmánvi tag választása.
A Szegedi Kézmüvesbank igazgatósága.
Kivonat a z alapszabályokból. 18.
Szavazati
joggal csak azon részvényes bir, kinek neve a
közgyűlést megelőző év utolsó n a p j á i g a társaság
részvénykönyvébe bevezetve van s részvénye a
közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáránál szelvényeivel együtt letétetett.
20. §. Minden részvényes választó és megválaszható.
Minden részvény egv szavazatra jogosít, azonban 100 szavazatnál többet egy részvényes se gyakorolhat sem a saját részvényei, sem m á s részvényes meghatalmazása alapján, sem együttvéve.
Meghatalmazott csak részvényes lehet.
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1035 éprffls 16.

SZEGED-CSONCRÁDI TAHAKÉKPENZTÁR
ALAPÍTVA

1845-BEN.

Az Intézet salái v a g y o n a 4 és fél millió

ß c m c h c t

salát Házal-

magas kamattal ggflmOlcsOztet.

L SZÉHnAZ: szectienn! ( é r i . ft
Takaréktár ncca 9.

Kölcsönöket

2. DÉÖPALOTA: Takaréktár n. 8. et
üorváfh lilhálQ u. 9.
S. Bem&Z: Szechengl ter 8. volt (Jemey-ház)

A Sxeged-Csongrddi

foluftstt bankszerű fedezetlel, kedvező
teltételekkel.

Takarékpénztár
Vásáridat as Intései

résstvénye
kös&vetlí.
91

MÁT HÉ
M

FEST, TISZTIT

szép munkáról biztosit!

Tisza La|os körül 39. B&rft Jósika ncca t l

Kárász

é s Kölcsey

ucca

sarok

h e l y i s é g m á | u s 1-íől o l c s ó n k i a d ó

szezon O Z l C f i l C k ,
vagy fagylaltsialonnak a nyári hónapokra. Érdeklődők : Daosó Arnold nr Ttsaa Lajos kOrnt 48. m. alatti
íteletében nyerhetnek bővebb felvilágosítást. m

BOR, LIKŐR, RUM,

E I / S V E I E U I
Kerékpárt,
vorróoépel,
r l M I E l a C r l I g y e r m e k K o c a l t legolosébban
felelősség mellett oeak

Kardos

műszerész

ffiSSJSSf1

Wolf Jakab
és Fia

IWTObb tételnél te viszonteladóknak árkadvezntav.

Eladók, vagr bérbeadók kedvezményes feltételek
mellett kővetkező ingatlanok:

Bemén* n. 44. ss. 4. oeoal magasföldszint«« lakó h ás menéképflletekksl, aa Ossies helyiségek azonnal bekSltSzhetflk. — Othalom
b . N L K i fSldsztnte« vüTaaserü lakdhAs ssép kerttel éa S7«l«rel.t
As Ombm helyiség asonnal bekOltflshetfl. — Boldogaaasony s.-tuű
58 4« SslT&rr&nr nooa sarkon levfl hArom htetelek, as egyikeA
Z ssobAs u] lakóhásaaL A telkek k010n-kfll»n megvehetők. —
Vágóhíd mellett, a volt P&lfy-féle gyár torflletén 400 n.-OlM Matelkek gyflmBloef&kkal, részben l a k i épületekkel. — Ugyanosak »
Vágóhíd mellett, a volt Pálfy-féle paprikamalom kerendeséssel,
400 n-fll telekkel. — Klseiillérben, Msvetlen a Somogyi telep mollatt 1085 n.-íl safllfl 4* gyflraölosfls. — Oólya n. 18. sa. a. hittelek,
•olt fatelep, 1T8 n.-fll.
844

Hemxelt

ÚtleUniém»t.

HMorl

Mr S.

Jól fövedelmex

SZOBÁK

Bútorozott
szobát

LAKÁST
gyorsan és jól kiad
illetőleg talál, ha felad ogy apróhirdetést
a

OélmanYarorszánlta'
Kfilónbejáratu, szépen bútorozott uccai szoba kiadó.
Feketesas uaca 22, I. 2.

Polgár ncca 31. szám

Bútorozva,
butorozozatlap
egy-két szoba, Irodának Is
alkalma«, kiadó. Arany János u. 2., emeleten.
Fodor ucca 2 alatt négyszobás modern lakás augusztusra. Mérey utaa 6c alatt,
háromszobás modern laká.«
májusra, Kölcsey utca t ú
alatt kétszobás modern lakás májusra kiadó.

SQtemlnQC
h e n g e r e nozismeit

Két egymásbanyiltf bútoro-

zott szoba, fürdCszobahasz-

llterenkint

36

Kacskánál

nál attal kiadó. Kölesey ucca tlz.
fillér 8 liter vételnél
80ft

Szegedi Téglagyár-Társulat

Tiszt«, kelleme«, kfllönbe.láratu bútorozó tott szoba olcsón kiadó. »Diszkrét« jelige.
Teljesen különbejáratu bútorozott szoba fürdőszoba
használattal 1—2 személynek május l.ra kiadó Boldogasszony sugárut 20, étkezde.
Bútorozott külön
lakásra
ajánlatot azonnalra »Garzon nyugdíjas« jeligén.

Szeged, Cserzy M i h á l y u c c a 30„

Házat

Ajánlja az építtetőknek elsőrendű

l a i c o s

é s

legkönnyebben el
adhat vagy vehet,
ha meghirdeti a

h ó d f a r k ú

Délmagyarország

apróhirdetései kőzött
Egy és kétszobás
lakások
mellékhelyiségekkel
kiadó
Füredi ueca 3.

404

a legelőnyösebb fizetési feltételek mellett.
frYirvuintuiniuuüüL"

:

i

Apróhirdetések
BÚTOROZOTT

pálinkák legolcsóbban "

Lóvlngernél, Polgár u. 20.

pengő.

Füszerüzl^t tiszta lakással
olesón kiadó. Rothermeretelep 18. (Kertész u. folytatása.)

Lakást esetleg
ellátással
keres szerény Igényli fiatalember. KQlfin szoba nem feltétel, minden hA«l munkát ls elvéges .Előre flsető" jeligére. ¿48

Emeleti ké'i/obás lakás má«
jus 1-ére kiadó Csaba u.
24, villany van.
Jókarban lévő 2 saobás lakás kiadó Tavas» u. 18.
Keresek augusztusra mo,
dern kéttőszobá« lakást —.
Ajánlatokat irlv«s«égből elfogad Frankéi
gyógytár,
Szent györgy tér.
Modern háromszobás lakás
májusra 800 pengő Kooh«
nál, Tisza L. kőrút 57.
Kétszobás és egyszobás,
újonnan festv«, villannyal
azonnalra. Teréz n. 15.
Kiadd 1 «zobá«, konyha,
spejz, emeletes lakás Sziliért sugárut 18.
Olcsón kiadó Csongrádi su.
gárut elején háromszobás
lakás, fürdőszobával ujonnan renoválva Re'eh Mar«
glt u. e.
Szép, féregmentes, erkélye
ötszobás lakás kiadó. —
Deák Ferenc u. 18.
Kétszoba, konyhás
lakás,
villannyal olesón májusra
kiadó. Fodortelep 139. Tudakozódni lehet
Ribizsár
hentesnél, Szent György u.
4. sz.
Raktár, műhely, L*álldl ki' adó. Rottenberg ügyvéd,
Löw L n. 9.
Kétszobás magasföldszintes
udvari lakás mellékhelyiségekkel májusra kiadó Polgár u. 6. Ugyanott fehér
gyermekágy és jeges eladó.
Egy 4 és egy 2 szobás magas földszinté«, egy S szobás err.e'eli teljesen komfortos lakás augusztus elsejére
kiadó Berzsenyi ueca lb
I. em. 6.
Tiszta egyszobás udvari lakás májusra kiadó Teleky
ucca 17.
2 szobás komfortos lakást
keresek májusra.
»Földszint« Jelige.
Modern 3 szobás uccai la«
kás májusra kiadó Vitéz
ucca 15, I . em.

DÉLMAG7ARORSZAG
Külőnbejáratu csinosan berendezett tágas cecil szoba, előszobával 1 vagy 2
személynek kiudty
Petőfi
Sándor sugárul 46, I. em.
bal.
2 szobás lakás kiadó Szent
István tér 15.
1, 2 szobás udvari és 3
szobás uecni érkűyes lakás
és üzlethelyiség

rendkívül

olcsón

bérelhető. Clm megtudható
a Párisi Nagy Áruházban.
Széchenyi téren 1 nagy szoba, konyhával, esetleg 7
szoba konyhával
üreserv
vagy bútorozva kiadó. —
Széchenyi tér 9, I. 7.

ijlJMI'glITi
Url kalapvasalások
fillérekért azonnal elkészülnek Pelőfi Sándor sugárut
1. sz. (udvarban.)

Bármilyen

gépet

Alkatrészt készit. Javít
F r l s c h m a n n gópmflheIve, Kálvária u. 2b. Telefon 23-73. Motorok, flzszlvattrnk kaphatok.
¡»

Gumibélyegzöjét
ba délelőtti megrendeli az.
nap megkapja BARTOS hé.
lyogzögyáráböl. Kárász ucca
,
13

írógépek

ni éa baaználtak, résrletflzetói.
ro 1« kapliatók. Szakszert! Javltómtlhelv Garantált mlnóségfl
irógépszaJas 2 - 5 0 .
K E L L C U . Káráaz ncc» 1«

,Tolefon 13—63.

19

Szeiey

uj gallér tisztítása6
szenzációs I s
Tisza Lajos kfirut 27.

Cserén kályhák

átrakását

kvjy évi felelősséggel, Javításokat, tűzhelyek, meteorok
samotozását, fajence lap ja.
vitás, rakást a mai viszonyoknak megfe'elő
olcsó
áron készit

Zsomboki István
kályhitmester

Tímpauer Sándor
«lódénál olcsó ka'apvétirl
T szilt, fesl. Javll 'eejlulá
jnyosabb árért Fodor D 20.

Parkírozást,
kertr e n d e z é s t vállal,
Unagastörzsü rózsára előjegyzéseket elfopad 100
lnjban ős különféle kánnar u m ó t ajánl D e m e f e r

Ferenc

24 éves asszony
*znplntó*dodAnak
ajánlkozik Fodor ueca 31,
Pataki.
406

| Oktatás
SoftArképzés

fele'Osaéo mellett, Rézaa Károly oki.
gépészmérnök és
MÜMer Béta oktató vezetése
mellett a legfntányosabb Aron
Hurka és Társa antójavltómtlhelyében, Vadász n. 1. Tel J8-40

ADAS-VÉTEL

HASZNAIT
bútort, ruhát és a
háztartásban felesleges tárgyakat j ó l
értékesít a

Délmagyarország
apróhirdetései ntján

Jókai ucca 5. sz. alatti

ház felerésze ós

Vitéz ucca 18. sz. a'atfi

ház eladó.

Feltételek W i n k l e r Testvérek cégnél megtudhatók
I»,«OH
Eladó villanymotor szlvatytyuval, pultok, álló Íróasztal, ágy, asztal, villanyláng
pák, clnokprés, Ryümölcsszáritóládák.
Sonkafőző,
márványlapok Petőfi sugárut 4.

Eladó
olcsó
fídxielKeK, magdn és
bérQdxak.
sxöllö
és
sxdntótanyds
birtokok,
belvárosi
dot>dnytöxsde,
igényjogosultnak, f e n -

déglOOdxxal
kerttel,
tekepdtsdval

Kertészete.

106.
na

(Kultúrpalotánál).

mellé

Inhetóleg német
anyanyelv«
Inielllgens nó fölvétetik. Ajánlkozást Szeged, lóposta IS íiók»Mmra kérek.
P8T

Mindenes főzőnőt j ó bizonyítvánnyal felveszek Kálvária i:eea 37. st.
JTanulől&nyokat, kezdő varrölányt felvesz fehérnemű,
rarroda, Polgár a. 22.

BÚTOROK
meglepő oíesön

Kertésznél
Fekelesas ucca. BJ

Különféle
pékberendezés
pékszámok eladók Kossuth
Lajos sugárut 81.

H

úsvéti
illatszerek

G á s p á r

HietsierlArhan,

Bérbeadó 'vendéglőhelyiséo
Újszegeden. Kállay liget u*
334, esetleg házzal együtt
eladó. Éld. Wolf vendéglő, Mars tér 18.
Vennék kertiernyőt, tiz méter rolettavásznat,
esetleg
kétméteres darabokban. •—
»Jókarban« JeligérePosztófüggönyök.
féregmentes diófaágy éjjeliszekrénnyel, hegedű olcsón eladók Somogyi ueca 24, em

Fürdőkályha

Két fehér ágy, asztal, sportkoesi eladó Somogyi ucca 11, II. 6.
Egy u j egypárevezős csónak eladó Tápal ueca 24,
Felsőváros.
Használt, jó állapotban levő
kerékpár, bármilyen elfogadható áron eladó. Mik.
száth K. ti. 21., fszt
Schunda
koncertcimbalom
eladó özv. Belle Ferenenénél Dáni n. 7.
Házeladás, Felsőváros legszebb aszfaltos
főutcáján
Tisza
Lajos kőrútnál, olcsó bankteherrel, beépített,
adómentes épülettel, szép,
virágos és gyümó'esös kerttel, elköltözés folytán olcsón megvehető Szentgyörgy
i:eca 13.
Keveset használt szép réz
gyermekágy elköltözés miat'
eladó. Megtekinthető d. e
10—12-ig Arany János u«
ca 11, II. 9.
Modern ebédlő, háló, márkás festmények, egy akt,
kártya asztal, szalongarnitura olc ón eladó, ugyanott
egy üres szoba kiadó Széchenyi tér 13, emelet jobb
sarok.

Jósika u. 29, földszint 2.

Zongoraszék,

kottatartó és kották eladók.
Megtketntliető Szentháromság u. 15, IV. em.
383

Kertek takarítását, parkírozását és növények átültetését olcsón vállalom. —
Pác'. János, Vásárhelyi sugárut 83. _sz.

Vendéglő kiadó koc .ibeállóval, érd. Tamássy festéküzlet, Tábor u. 8.
MEONVItT
a régi jóhirnevü Nemzeti
étkezde. Vaspálya u. 4. Elsőrangú magyar konyha, figyelmes kiszolgálás. O'esó
árak. Abonoma bentétkezés
és kihordásra. Szives pártfogást kér a tulajdonos.

Nagyon szép szoba, konyhás lakás körúton kívül kiadó. Jobb, kisebb üzletbe
rendezést veszek Feketesas
u. 22, I I . 16.

HÖFFMDNNE

u

t

ö

n

A

női f o d r á s z ü z l e t
S p é c i * " « vtz és «na o n -

doldlds.
tartós

fialfestés
ondoldlds.

Ráday Albert u. 1..

KOUOzkOdOk figyelmébe
készpénzért vásárolok és bizományba vállalok teljes lakásberendezéseket és egyes
darabokat. Ajánlok részletfizetésre is antik és modern
bútorokat, képeket, 'kézimunkát és mindennemű lakásberendezési tárgyat. Jöjjön bzalommal régi, megbízható üzletemi)«. Bőhmné,
Tisza bajos körút 48.
Modern háló, ebdlő és nri
szoba
b ú t o r
legolcsóbban készen. Spitzer
asztalosnál, Margit ucca 12

Csónak, haió

és bármilyen üzemre motorok vl s i a'.tyuk kaphatók.
Javítások gondosan készül,
nek FRISCHMANN gépmühley, Kálvária r«ca.

Szemtanul annak hogy Január 31-én déli féltízenkettőkor a Kárász vecaí Bokor
és Vajda drogé-In előtt egy
hölgy a 'IVo" Járdán elpsett,
szíveskedjenek a hét folyamán Spitzerné készruhaüzletébon, Károlyi ucca
3
jelentkezni.
BörlÜ7Ő ványoló^ép. vaskatlan, kecske, sátorfák eladók
Róka r e o 14.

D U G A S Z71
FEST,
TISZTIT

Lakótársnőt, vagy kvártéjosnőt keresek bútorozott
szobába, érdeklődni Pusztaszeri i cca 16, emelet.

Selyem boternyő, kalapbőlegszebben és a legolcsóbban!
rőnd, olajfestmény, képek,
l'xlet: Károlyi n. 3. iparzsidók története, madárkatelep: Tápét n. 7. Tel. 30-76
litka eladó. Kö!«sey n. 4,
G a l l é r t i s z t i t á s 8 fillér
I. 4.

Mmmm

Báránybőriiket

Lojális Jeligére levél van
kérem átv e nnl Bátorságtól.

a legmagasabb áron VESZEK, Mars tér 1. sz., mázsaházzal szemben.
354
Elsőrendű

Kérem azt az urat, ki pénteken 9-kor v á r t levelét későn vettem át, szíveskedjék szerdán levelet hagyni
a kiadóban. > Fehér a k í r «

házi koszt

E E Ö M a

kis, vagy naeyadasr kapható flzv. Ci'nner Imránéná
Mikszáth K á l m á n u. 4. 75

szolidan, sikerrel közvetít
»Merkúr« Iroda Petőfi S.
»ugárut 38.
Válaszbélyeg
Azonnali bemutatási 349

kihordásra vagy
bentétkezésre

Házasságokat

| Varoa cinflk leginhhak! r1"11
Ruháit, függönyeit, szőnyegeik
tisztíttassa és (estesse

47

Glöckner J. és Fiánál
elsó vegytipztiló és festMpartelep tako'a o-ea 27. Fogadalmi temp.
lomnak átal. - F 1 Ö K : K A r o l y t u c e a 4. Telefon 12-69-

40.000

Ágytellgőztiiztitát!

Használt kerékpárokat veszek Paulusz keztyüs, Kelemen u.

Mobiloil
HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE
Kinézve MeceiZHftro
kittlnö iior 'adózatlant literenként 20 fillér
eeszeRzéti r o n n n s

Tacsi vagy raller
kölyök
kutyát megvételre keresek,
Bartos könyvkereskedés.

RUH
VILMOS
OléJSZAK DZtfT
HÍK«m K<LM8W ugoq

Modern

blillárdosifalt
jó állapotban teljes feluzereléasel megvételre keresek, Olm:
Bartos könyvkereskedés. 345

FUrdöruha Javítást

9»ap|ötenn!spu'lovereH készítését, hozott anyagból
is, selyemharisnya szemfelszedést
legolcsóbban
vállal F r a n c z k ö t ő d é ,

Aradi a.
mellett.

Eladó ruhaszekrény tükörrel. «íelédágy, stelázsL képek, Szentgyörgy ucca l a ,
földszint.

IföZésteleh

Keresek márkás
étkező
szervizet, eladó
stórfüg.
göny szívességből Cukorkaüzlet Kossuth L. s.-ut 9.

együtt és k ü l ö n is

eladó!

U|szen«il,Bethlena.17.

(A nagystrand! antóbnszmegillónál.) Bóvebb felvilágosítást «'! léderer Illés,
Károlyi aooa 8.
27

Morris személyautó j ó állapotban részletre is eladó.
Széchenyi tér 6,
emelet
Jobbra.
Stráfkocü, hintó, 5 mázsá,*
mérleg, motorok, kompressorok eladókt
Rottenberg
ügyvéd, Löw L. u. 9.

Teljesen kész ajtó 220 magas, 100 széles eladó Vitéz
u. 29.
Egy uj, valódi Singer gép
eladó. Megtekinthető Móra
ucca 6.

BorértékesitS Vállalatnál

*>«

Szeged,

20200-1933 vti »Tán.

I r v e r M

T t d i n

u c c a 9. az.

h l r d e f m ^ n y .

3®

»hil'fo« hlró»«gl »éerekittft az 1»»1 évi LX te. WT S-» ér'e'mf
hen «»»nne' k"rWrr* V«t1 h->(rr s gi-gedl kír Hráshlrósío 1087.
évi 14100. *». v'trzése Mvetker<ében dr. Oel'éH Ovu'a ftrvvéd áltat
Kübekháza alatt 6
hold
Ví nv ljeit cc>,war'z E és "la 'sv.Va 3"5t 04 p»n»ó *« 1lár-l'kal ereszőregklsréti föld, temetkel*le 103S. évi nov hó 7-é-* f"gsrnt->B"o t kl-lAgl'és v«<ne'i»|lás
zési berendezés és 1 pár u'ián lefool'l' és 1260 netioóre hersfll' knvetkei« 'neó«áe"k. n. m.;
•eng'rl. Ontok «'b éa eevéh Ingók nvl'vJnng árverésen -'«daliak.
páva eladó Iskola n. 27, Ax árverés «t al»hb megn-verell (og'al'atók (svára Is el^ndeVe.
fog templ. étal.
tik, amennyiben kBvete'éíSk még fenn íll.

«. Délmagyar kiadó
348

Nyul, lepkefaj, 1 pengőért
állandóan kapható. Fedeztetni is lehet. Osztrovszky u. 27.

Palánko;a>ónak eladó Boldogasszony sugárut 63.

Tavaszi olcsó vásár:

voiéluboitban,

legolcsóbbak

6zéchenyt tér 7. bt. (Csongrádi
takarékpénztárt palota.) 237

TŰZHELY
jótállás mellett már 15 Ptől kaphatók.
Javításokat
felelősség mellett vállalok.
Kész tűzhely raktár. Kérem
meggyőződni. VEREBÉLYl
Rákóczi tér Török u. 1.

finom fehérnemüek
j, J
0
Két teljesen u j méh kapharisnyák
3
tár eladó Kossuth L. su- zsebkendők
gárut 81.
vászon és asztalnemüek
rövidáruk, csipkék
og
Magánház Csongrádi sugárut! vámháznál, szérűskert
K l a u z á l tér O
92
31. szám kétszobás lakással
május 1-ére kiadó, bővebbet
Eladó egy alig használt L.
Csaba u. 34. alatt
C. Smilh Bros írógép Báró

sw

Perfekt szobalány éves bifconvitvánnval jélienlkezzék
délelőtt 9-10, vagy d. u.
2 -3 között Zrínyi ueci 9.
fafütésre jutányosán eladó
szám alatt
Valéria tér 15, saroküzlet

Két Igyermek

REMEK

lakoan városban adómentes Tlj
sarokház, ISntvonalon, plaook
megvehetők
Méxerné mellett,
jelenleg nagyvendéglö,
F. M. eng. ingatlan irodábármilyen üzlotnek alkalmas
eladó,
esetleg
kiadó. Zerge n.
ban Horthy Miklós u . 2.
6|a. Szebenl.
385

stb. alkalmi előnyös áron

•egiobbak,

t.rSf Apponyt (Iskola) n. 14

t i ¡szeged, Országút
Tolefon 22—10.

Német Intelligens n ő nagyobb leánykához délutáni
órákra felvételik- Jelentkezni: Vasné, Püspök u. 12.

T933 április T6.

Férfisor
kalapok
tisztítását javítását, alakitását 1 pengőtől vállalom. Tlmoauer G£za kalapos mester, Szűcs u . 11.

Útlevelekre
szerb vijramot 8 nengórt, eeeh,
román, traneia stb. vlzamot 4
P^rt ¿4 óra alatt legbiztosabban
megszerzem, vtdéktt Is vállalok.
Lázár Iroda, Attila noca 5. 2

Az Alföld legnagyobb
táblallveg r a k t A r a
K ö r ö s i
G é z a
Pvegezésl vállalni

Szeged, Mérei ucca 8.
Teleion 19-57.
8

Ezen »tverésnek a «Tenedl klr |4r«shlró«Se 19^3. évi Pk. «1*81
üt végzés* lolv'án »50-— "enirft fkeVBve'e'és és a bl-^tlag már
megállspl'oft « ' még lelmer"'erdö ksitaégek ere'é'g Sándortalva
667.
». 'ee-dft looanat '«l'«s1ra 1913. 'vi áprl'ls hó 19. nstviána^ dé'u'ánl
órSis hstáridófli kltfl»e'iW és ahhoz veonl szándékozók oiy meufegvréase' hivatnak m»» hogv st érlnlelf Inoóságok
az 1881. évi »X. 'e. 107.. 108. S-sl értelmében kéaménztlze'és tne'l'tt " legiobbei Igérfloek «rflk«íg eae<*n beesáfn alol Is, de
'eMellebb a beeaérték kétharmadáért el 'óvnak adainL
Kelt Szeged, 1933. évi mátclns hó 'O nap'án.

• v l t « z O A 1 , klr. trir. végrehajtó.

Or. Reifer Oszkárné
kozmetikai intézete

Szeged, Dngonlcs tér 11. I. em. Telefonszám: 2 6 — 0 2

Arcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőrszálak, szemölcsök, végleges eltávolítása.
Fénykezelés Olcsó bérleti rendszer. Tanítványok kiképzése. Arc vizek. Arckrémek.
Pou derek.
to
Helyi f o g y a s z l ó k u r á k a legmodernebb
villamos készülékkel.

