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Pataki tanitó ur
Ezeknek a soroknak irója Egerben Járt. S
az ut végén, amelyik a líceumtól a vármegyeház s a kanonokok kedves, derűs, filigrán
barok-palotái között vezet fel a hegyre, apró,
mezítlábas gyerekek fogadják az idegent.
Két kis gyerek csatlakozik most a látogatókhoz. A z egyik tizéves lehet, most végezte a
negyedik elemit, a másik, a nagyobb, már
befejezte iskolai tanulmányait az ötödik elemivel. „Majd mi leszünk a kalauzok", ajánlkoznak a gyerekek — s már rá is kezdik a
látnivalók mutogatását, előbb az Árpádokkorabeli templom maradványainak megjelölésével, azután a törökök által ostromlott
egri vár történetének s látható emlékeinek
elétárásával s mindezt az adatoknak azzal a
bőségével, biztonságával és tájékozódottságával,
ami a — szegedi
idegenforgalmi
szabadiskola
végzettjei
részéről
is
meglepne.
Ezek
a gyerekek nemcsak a vár ostromának naptári évét tudják, hanem hónap és nap szerint az ostrom
ezdetét és végét. — D o b ó K a t i c a ? —
tkérdezi
őket valamelyikünk. K é r e m , a z
k ö l t ö t t név, Dobó K r i s z t i n a volt,
aki született
hangzik a válasz a leckét
felmondó eminens folyékonyságával és biztonságával. Ezek a gyerekek nemcsak azt
tudják, hogy Gárdonyi Géza ki volt, tudják
azt is, ki volt Tárkányi Béla, ezek a gyerekek a várhegy tetejéről kibontakozó város
minden kiemelkedő épületét ismerik s meg
tudják mondani, hogy ki és mikor építette.
A gyerekek csak akkor vitatkoznak össze,
amikor a kazamaták hosszúságára kerül a
szó. A z egyik azt mondja 1650 méter, mig
a másik kis mezítlábas, elemista, pörge-beszédü kisérő szerint csak 1 6 0 0 méter hoszszu.
Honnan tudjátok, kitől tanultátok ezt gyerekek? — kérdem. P a t a k i t a n i t ó ú r t ó l , Felelik felcsillanó szemmel. Pataki tanitó ur nemcsak meséket mond az egri nőkről s a hős Dobó Istvánról, Pataki tanitó ur
ennél sokkal többet tesz, a gyerekeket megtanítja E g e r r e is. Nemcsak a földrajzára
és nemcsak arra, amit történelméből az iskolai tanterv tanításai megkövetel, Pataki
tanitó ur megtanítja az egri gyerekeket E g er
k ö v e i - nek ismeretére is. Mennyivel többet tud, mennyivel több ismerete van, menynyivel tájékozottabb, értesültebb, mennyivel
több adatot tud szülővárosa múltjából és jelenéből Pataki tanitó ur növendéke, mint
amennyit tanítani és tanulni k e l l az egri
elemi iskolákban.
S nekünk az jut eszünkbe: mennyivel kevesebbet tudnak a s z e g e d i f e l n ő t t e k
Szegedről, mint amennyit az e g r i g y e r e k e k tudnak Egerről. A városépítés a város
szeretetén, a város szeretete a város ismeretén nyugszik. Mi neki megyünk egy palotának, mintha nem tudnánk, hogy Lechner zsenije teremtette meg és egyik építészeti nevezetessége lesz még a városnak. Neki megyünk restaurálással a templomnak, mintha
nem tudnánk, hogy a műemlék a restaurálásnak művészibb, történelmibb és stilushüségesebb módját követeli meg. Volt egy gyönyörű parkunk, ennek is neki estünk, mert
hirtelenében mással nem tudtuk foglalkoztatni az inségmunkásokat. Van egy értékes és
érdekes Árnád korabeli emlékünk, annak is

Vasárnap, 1934 }ullus 22.
A r a 20 f i l l é r

X. é v f o l y a m ,

164.

neki estünk, még szerencse, hogy az évszázados kis műremek ellen tudott állni a rombolás szenvedélyének.
S z e g e d k ö v e i t is legalább ugy kellene ismerni Szeged felnőtteinek, mint ahogy
Pataki tanitó ur kis elemistái ismerik Eger
történetének emlékeit. De ha Pataki tanitó ur
növendékei közül egy kis egri gyereket odaállítanánk azok s o r a mellé, akik Szeged város kulturhistóriáját volnának hivatva és
k ö t e l e z v e folytonossá tenni a jelen és
sokkal inkább — a jövő számára s megvizsgálnánk, ki ismeri jobban városa történetét,
városa emlékeit, városa köveit, Pataki tanitó
ur egri kis tanítványa, vagy a szegedi közigazgatás kultúrpolitikai alkotásokra kötelezett és hivatott reprezentánsai a jelenben, a
félmúltban és a múltban egészen — ej, ne
bántsunk se neveket, se egyéneket, akkor attól tartunk, a versengés egyenlőtlen lesz s
Pataki tanitó ur mezítlábas kis tanítványai a
szülőföld rögeinek, köveinek, emlékeinek és
hőseinek ismeretében nagyobb tájékozottságról és tökéletesebb éríesültségről tesznek
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majd bizonyságot, mint másutt az iskolaszéknek és az idegenforgalmi hivatalnak egy-kéthárom-négy vezető tagja — együttvéve.
A z idegenforgalom feladatát nem tölthetjük be ugy, hogy másokkal azt ismertetjük
meg, amit magunk nem ismerünk. Pataki tanitó ur tizéves kis növendékei többet tudnak városukról, mint egyik-másik Szegedi
Útmutató, vagy Szegedi Kalauz irója. S ha
mór nincs is annak módja, hogy egy mezítlábas kis, egri gyereket meghívjanak a szegedi idegenforgalmi tanfolyamra — előadónak, tegyék meg ezen a téren is azt, amit elvégezhetnek. Szeged város kitűnő tanítói karával tartsanak megbeszélést: mit lehetne
tenni annak érdekében, hogy a szegedi köztudat is tartsa nyilván mindazt, ami Szeged
törtenetéből s Szeged város történeti és kulturhistóriai emlékeiből m i n d e n k u l t ú r e m b e r t érdekelhet. A z idegenforgalmi
közigazgatási feladat az idegenforgalmi hivatalnál nem kezdődik, hanem végződik. S milyen lehet a vég, ha nincs kezdet és nincs
folytatás — semmi?

Kedden iil össze a francia minisztertanács
a Tardlen-flggben
Doumergue szükségesnek farija a jelenlétéi — E!es támadás a „heves" Barlhou ellen a Liberté-ben
(Budapesti tudósítónk tdfefonjelentése.) Párisból jelentik: Doumorgua miniszterelnök a
Temps munkatársának telefonérdeklődésére kijelentette, b f • mé? nem bedéit Cheronnai, imégi5 valószínűnek látszik, 'íogy jelenléte szükséges lesz Párisban a jövő hét keddjén. Mint
ismeretes, erre a napra tűzték ki a rendkívüli
minisztertanácsot a
dieu-ügyben.
A Liberté oimü délutáni
lap meglehetősen

éles hangon ir a nénteki -minisztertanácsról. A
külügyminiszter — irja a lap — diplomatánál
nem szokásos hevessé"""l követelte
a kérdés
rögtöni elintézését, szeitnbeszállva a többi miniszterrel. skik
Doumergue minisztercinökre
akarják biztni a d'-'ntést. A lap vunyos megjegyzéssel kíséri Barthou külügyminiszternek azt a
kijelentését, hogy Tardieu fellépése nyugtalanságot keltett.

Tatarescu beszámolt a klrdlpah
es a minisztertanácsnak párisi ntiáról
A Skoda-botrány ujabb fejleménye
(Budapesti tudós?''
ielclonjelentése.) Bukarestből jelenük: Tatarescu miniszterelnököt
a király szombaton kihallgatáson fogadta. A
miniiszterebiö' ezalkalommal beszámolt párisi
utjának eredményéről.
TatareScut a király
ebédire is magánál tartotta.
Szombaton
délután mL.iszterhanács volt,
amelyen Tatarescu ugyancsak beszámolót tartott párisi utjáróL

Uica tábornok, a második hadtest parancsnoka kihallgatást kért Tatarescu miniszterelnöktől; a Skoda-üggyel kapcsolatban akar jelentést tenni. Politikai .'s katonai körök nagy
érdeklődéssel tekintenek a kihallgatás ere^ménye elé. mert még a szabadelvű lapok is követelik Uicárr.* a második had,test éléről valló
eltávozását és rangjáról való lemondását,

Tovább tart Ausztriában
a náci-terror
Bécs, iulius 21. A rendőrség szombat délelőtti jelentése szerint három ujabb bombamerényletet követtek el.
Az egyiket a tiroli Archenkirchenben. Ez alkalommal két felnőtt és egy gyermek sebesült
meg sulvosabban.

A második merényletet a mittelfaldbachi villamosvasút ellen követtek el. Ezenkívül merényleti kisérelctet követtek el a schattwaldi villamosmüvek ellen.
Az alsóausztriai . Steinebrückelben szombat
reggel 8—10 kilogram sulvu csomagot talál-
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tak robbanó anyagokkal. Valószínű, hogy tulajdonosa így akart szabadulni tőle.
Szombat éjszaka M a r é k János bécsi villamosszerelő lakásán robbanás történt. A nyomozás során kiderült, hogy Marék fia robbanó,
anyaggal kevert agyagja tékot kapott állítólag
ismeretlen embertől és ez robbant fel. A házkutatás folyamán a fiatal Marék birtokán nemzeti
szocialista propaganda iratokat is találtak.
Innsbruckbn
szombaton
feltartóztaták a
nemzeti szocialista párt egy tagját, akinek bir-
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tokában több mint 100 kis stearin csomagot találtak.

Működik a statáriális bíróság!
Bécs, julius 21. Két nemzeti szocialista robbanóanyagszállitmányokat juttatott Németországból, Karinthiából és Salzburgból. Rőgtönitélő biróság ma hozott Ítéletet ügyükben. Haun
Kurtot 5 évi, Köbe Dragot 6 évi súlyos börtönre
Ítélték.

Lengijel cikk
Csehszlovákia és a keleti eguezmenv ellen
Varsó, julius 21. MTI. 'A' Stovo Ouo Vadis
Galiia hosszabb cikket közöl Romer Ádám
gróf tollából. A cikk kifejti, hogy a keleti egyezmény scmrni*le előnyt sem jelent Lengyelország szú ndra és csak Oroszországra és Csehszlovákiára volnának naigvwi előnyösek. Franciaország és főleg a szabadkőművesek mentem
és biztosítani akarják Csehszlovákiát,
aimelv
Ml- és belpolitikai veszélyben forog. Az egyez-

mény Magyarország ellen is irányul és ezért
Le-nrvelorszáír nem cscV.áko-haiik hozzá.
Berlinből jelentik: Mint Moszkvából jel antik,
a firtn
kormány Szovjetoroszországgal való
eszmecseréje során kijelentette, hogy Hiaiarszág részvétele a keleti
egyezményben nem
időszerű, mert a békés viszonyt Finnország és
Szovjetorszország között a nemzetközi szerződésok egész sora biztosítja.

A boncolás szerint öngyilkos lett
a madocsal csendőrgyilkos
Madocsa, julius 21. M á r k u s S z a b ó Jánosnak, a csendőrök által agvonlőtt halálraítélt
csendőrgyilkos holttestét felboncolták Madocsán, minthogy a gyilkos csendőrfegyver használata folytán halt meg, a csendőrök ellen
megindul a hadbírósági eljárás. A boncolás
után a holttestet nem temetik el, hanem viszszaadják a családnak, azonban kétséges, hogy
a család erről miképen tud gondoskodni, mert
a családtagokat letartóztatták. Az ujabb nyomozás során mindenkit letartóztatnak, akinek
része volt a bujkáló csendőrgyilkos rejtegetésében, vagy megsegítésében.
Délután boncolták fel a madocsal csen d őrgyilkos Márkus Szabó János holttestét. A boncolás során megállapítást nyert, hogy Márkus
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Töri oromi, ezüst, záiosie«yoeváltás! Ora, éksrerlorltások
ggorson, pontoson, olcsón Tóin
Órásnál. Eladás részletre. ABC
ntalvánuon elöleti nélkül.
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Szabó Jánost nem a csendőrség lövedéke érte,
hanem saját pisztolyával követett el öngyilkosságot.
A temetés ma délután hat órakor meg is történt. Az ügyész rabtemetést rendelt el és csupán
szüleinek engedte meg a temetésen való r<
vételt.

Elpusztult a Hsmaláiaexpedició 3 tagja
London,' frilRm 21. A Renter iroda szfentaí jelentése szerbit meghaK a német Hdmalája-exdfcló három tagja, Merkt, Wielend és Welsenbach, akik hóvitarba kerültek és napokig nem
tértek vissza. A jelentés hírül adja,, hogy hét
bennszülött teherhordó is életét vesztette.

Gyófjyaxerltírban

leavHatól

Ultimátummal
fenyegetőznek
az amerikai sztráikolók
(Budapesti tudósítónk fdefonjelentése.) Londonból jelenítik:
Az általános sztrájk vil&irfolhöje látszólag Sarofranciscóból Minneapolls felé
vonult él. ahol a sztrájkoló toherautóvezetők az
állaimi közvetítőirizottsághoz intézett
levelükben ultimátummal fenyegetőznek, ha a kivezényelt milüciát nem vonják vissza.
Addig nem
tárgyalunk, amíg kutyák módjára Tőnek le bennünket — hangoztatják levelükben.
A korniányzió kijelentette, hogv bámmelyik pillanatban kész a várast katoniai konmányzás aló helyezni és akkor Minneapolis olyan
csendes
lesz, mint egy templom.
Londonból jelentik: SpnfroTtcíscöbai* a szMJkoló tökatőtnunkásofc több, mint 70 százaiéba
ismét munkába állt minden küéteá uétkÜ

Száz halottja van
az amerikai hőhullámnak
London, Julius 2fAz amerikai hőhullám
még mindig tarf. Az ország
sokhelyén a hőmérő elérte a 110, sőt egyhelyen a 113 Fahrenheit tokot
A hőguta halálesetek száma meghaladja a százat.
Londonból jelentik:
Az amerikai hőhuláim
halálos áldozatainak száma 150-re emelkedett.

volt, de Zseny Józsefnek Pestről kellett oda le- vébe és fcnád&ágos elérzékenyüléssel üdvözli:
zarándokolnia.
— Jó napot, adjon Isten, Árpád apám!
Az ünnep nyitányaképen pálinkás jóreggelt kíNem volna ártalmas, sőt nagyon hasznos valavántam Tömörkényéknél, aztán kocsira ká&zmá- •mii, ha koronkint a leghangosabb magyarokat ide
lódtunk, nem feledkezvén meg ai utas ember nél- zarándok altatnák — nem kocsin, ahogy mi urizál- SZEGEDI EMLÉKEIMBŐL —
külözhetetlen velejárójáról: * pipáról a csutorá- tunk, hanem gyalogszerrel, hogy hathatósabb leról. (Ha nincs is rá szükség: az utas ember bizgyen a zarándok ut — aztán itt megmagyaráznák
Irta FARKAS ANTAL
tonságérzetét növeli a lőcsfőre akasztott kulacs.)
nekik:
Aztán nekiindultunk.
Kérdezték a szerkesztőségben:
— Édes fiaim, ezt a hazát karddal szerezték
' Mit láttam? Hát a jó Isten tudja kerek harminc ugyan, de szájjal fenntartani nem lehet, hanem
— Voltál már Pusztaszeren Árpád apánknál?
esztendő után. Annyi bizonyos, hogy a város kő- csak kaszát-kapát, kalapácsot, pennát forgató kéz— Sajnos, még nem volt szerencsénk.
falai közül kiszabadult szem gyönyörködött minzel. Éppen ezért fogadjátok meg Árpád apánk
— Akkor kimehetnél és két-három hasábnyira
den bokorban, minden fában, ami elszaUdt a koszobránál, hogy kevesebbet szájaltok, de a munméltathatnád az ünnepélyt.
csi mellett. Jólesett a legelésző nyájat, a szabadon
káskezeket annál jobban megbecsülitek.
futkosó csikót, a mélázó tehenet, az elmélyülő
— Méltathatom, mert ünnep lesz, ráérek.
No, én ezt csak ugy gondolom, mert nem hiAkkor este Tömörkény István meghívott a ko-, szamarat látni. Nyolc esztendőn át eleget kocsiszem, hogy ennek valami foganatja lenne, hiszen
káztam
a
turi
tanyák
között,
de
most
megint
jólcsijára ö is megy, tartsak velük, örömmel fogadhangos magyarjaink fogadalma, Ígérete éppen anvesett egy kis pusztai kocsikázás.
tam az invitálást. Honszerző apánk szobránál
nyit ér Pusztaszeren, mint — teszem föl — Bu— Hej, de jó tanyai paraszttá vedleni, Pista!
sohsem voltam. Ezek a pusztaszeri ünnepségek is
dapesten.
— Nem izlik a mostani mesterséged?
szegedi ízűek: a mi érdemes embereink rendezik,
Nőtt-nőtt az ünnepre igyekezett magyarok soka— Izlenék a', fene bele, csak Írni ne kéne! Eoa mi apátplébánosunk misézik, a mi kántorunk
dalma. Kékbelis emberek, feketeruhás asszonyok,
énekel és a környékbeli publikumon kívül az in- vas nemzet vónánk: minden gyalog mesterségben
fehérruhás lányok áradata fogta körül a szobrot.
van valami unalmas.
telligenciát is mi szolgáltatjuk, hogv ugy mondjam.
A hazát Zseny József képviseli, ez az országosMegkezdődött a mise. A kántor ur harmonium— Kérdd mög Engei Lajbist, hátha lovasit
birii magyar, ez a lángoló hazafi, aki szentül hitkiséret mellett régi magyar egyházi énekeket kánEltréfálkoztunk Árpád apánkig.
te, hogy a hatnapos teremtésben kifáradt Úristen
Feledhetlen benyomással vésődött a lelkembe tált. Nagyon szép volt. A Zseny József szónoklata
a hetedik nap pihenő óráiban már azon gondolkois tüzes, magyaros be»zéd. A kései Arpád-ivadék
ennek a pusztai szobornak a fensége. A magyar
zott, hogy milyen legyen a vitézkötés, milyen stí- regék rigmusai muzsikálnak körülötte. Az Ázsiászájtátva hallgatott és csodálattal nézte azt a
lusban teremtődjék meg a csikóbőrös kniacs, a
pompás díszruhát, amiben Józsi bátyánk az ünból idáig kódorgó sziél ősrégi himnuszokat zeng a
rézfokos. Napokig elkóborolt a szegedi tanyák
tiszteletére. Az ünneplőbe öltözött népek tarka senep tiszteletére kirukkolt. (Bizonyos, hogy Árpád
közt, ahol Beck sógor útmutatásai alapján óreg
rege tolong már a lábánál. A kései utód lelke a
apánk még sátoros ünnepeken sem feszitett Ilyenpilykegombok, zsinórsujtások, bundakivarrások és
legmagasabbról is szárnyatört galambként bukik
ben.)'
egyéb néprajzi ritkaságok után kutatott. Minden
a lábához és dehogy meri megkérdezni:
Aztán az imákkal, énekekkel, szónoklatokkal
pusztaszeri ünnepnek olyan nélkülözhotet'en je— No, édes apánk, hát mit szólsz a delegáció- jóltartott publikum hullámzott ide-oda a szekértálenvoltja vala, mint maga az Arpád-szobor, azzal
hoz?
borok és a mindenféle portékát áruló sátorsorok
a különlegességgel, hogy a szobor mindig helyben
Megbűvölten, alázatosan térdel a lélek a tövé- körül Olyan jóraraaló bucsa vagy egy ki« vAsáx-
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A belügyminiszter egy hónapra
betiltotta a „Reggelt"
Hitler-ellenes cikke miatt

SZSS
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H A - H A , itt nevetni kell!
Nevetséges olcsó árak!
Szezonvégi kiárusítás

Budapest, julius 21. A belügyminiszter a
„Reggel" cimü hétfői lap megjelenését egy hónapra, augusztus 21-ig betiltotta a német kancellár egyéniségét súlyosan sértő közleménye
miatt
e hó 44-től 28-ig
A lap betiltására az adott okot, hogy egy nyilatkozatot közölt, amelyben G r i g e r Miklós
országgyűlési képviselő Hitler kancellár egy-- ,
niséget súlyosan érintette. A Reggel betiltása j
mindenütt nagy feltűnést keltett és a sajtósza- l
hadság védelmében az összes ujságirói testületek tiltakozásukat fejezik ki a kormánynál.
L á z á r Miklós országgyűlési képviselő, a
Reggel főszerkesztője a következőket mondotta
a betiltásról:
— A mai délelőtt folyamán a politikai és
társadalmi élet legszélesebb rétegei, pártkülönbség nélkül oly tömegesen keresl'.k fel
együttérzésük és megdöbbenésük spontá:» k i fejezésével, hogy semmi okom kéteik' dni azon
meggyőződésem belves-égélxn, hogy a oelügyminiszteri rendelkezés igazságtalan és a legrösa. Hans Herrdegea, az Österreichische Abend(A Délmagyarország munkatársától.) Szomvidebb időn beiül revízióra s/.orul. A belügyzeitung munkatársa,
Homonnay Károly, az
baton este az osztrák irodalomnak és hirlapminiszteri rendelkp^W
;>. tekintem másIBUSz bécsi irodájának igazgató-főnöke és az
irásmak ismert reprezentánsJ érkeztek Szenak, mint kegyetlen pénzbirságnak, amelyet
gedre. Tábori Kornél, r.z idegenforgalmi szerOrszágos Magyar Idegenforgalmi Tanács képugyanolyan lelkinyugalommal kell
elviselni,
vezetek kitűnő sajtófőnöke vezette Szegedre a
viseletében Irinyi Jenő, aki Bécsig edéjük rafca-«
mint amilyen megadással visel ma ennél súbéosi irókat és hírlapírókat — éppen uigy, mint
zott az osztrák irók és hírlapíróknak.
lyosabb »erheket is az ország minden adófizető
nemrégiben az angol, német és holland újságA társaság az álkwná:. ¿1 a Hungáriába indult«
polgára.
írókat, hogy megtekintsék Magyarország másoahol a szálló az osz+r'k irók tfeztetetére vacsoJ
dik városát ós bemutassa nekik a szegedi sza- rát adott. Az oszifrrák irók és hírlapírók vacsobadtéri játékok nagyszabrsu előkészületeit.
ra után me Jelentek a Dóm-téren és végignéz-,
Az ernhor frrrvArfrjja éjszakai nróbáíánalc
Az esti gyorsvonatnál nagy csoport várta az
több megkapó jelenetét. Oláh Gusztáv rendező
illusztris vendégeket. Az idegenforgalmi hivaa hatalmas staitisztériával bemutatta az athéni
tal képviselőivel együtt megjelent az állomáés a párisi kép készülő
mozgalmasan megson, a Hungária-szálló részéről
Patat Lajos
rázó
jelenetét.
A
próbáról
vaTajmeroyigazgató. A Sze vedre 'rkezett osztrák iirók és
ny-ien a legtéljosebb elismerés és csodálat hangújságírók közül a következők nevét jegyeztük
" i nviíatkn^Ttaik és kfletefflbetté1.' hogy az Mafel:
Belgrád, julius 21. A magyar és jugoszláv
gyarországi irtjuk egyik legszebb élménye vottK
kormány annakidején megállanodott' abban,
Dr.
Alexander Salkin,
a
nemzetközi
Szegedről és a szabadtéri játékokra! bő tudóhogy a két ország közötti határforgnlmat érinhirlapirók szmdikátusáuak elnöke, dr I. Stensitásokban fognak beSzátmoTrri í j a i k b a n .
tő kérdések rendezésére bizottságot küld ki. hardt. a Neue Freie Presse munkatársa, ThoMagyarország és Szerbia képviselőiből alakult
mas Jan Mayerhofer átomtanácsos, a SalzburAz osztrák vendégek vasárnap a városban!
bizottság Belgrádban összeült. A bizottság
ger Volksblatt főszerkesztője, dr. Mariann von
tesznek körsétát, majd
Tápéra rándulnak k í
szombaton befejezte munkálatait,
amelynek
Knrz, udvari tamácsos és neje, Alois Műnk író,
az ottani népművészetet és a tiszai halászatod
eredményeként a két ország képviselői egyezHilda Hoch"*ein, a l östereichisehe Kimst muntanulmányoOTii. Megnézik M&ra Ferenc gazdag
ményt írtak alá. Mint a megállapodás értelmékatársa. Fini 'Milac?t iró. Eugen Krafft. a Wee
leleteit a múzeumban, a fogadalmi templomot,
ben mindkét ország megfelelő intézkedéseket
rter Zeitung munkatársa, dr. Holla Hoffmann. a
az orgonát, maid a vendégek hétfőn -eggjei
tesz, amelvek alkalmasak arra. hogy megakaNeues Wiener Tageblatt munkatársa, Franz fautaznak el Sz-^edrőL
dályozzák a határincidensek megismétlődését.
rai á, r Wiener Neueste Naehrichte.i munkatár-
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féle keletkezett Árpád apánk lábai alatt. Még a
Laci-konyhák sem hiányoztak.

Ebédre Tömörkénnyel meg más nevezetességgel
betelepedtünk egy sátorba Nagyon jólesett. Lacipecsenye volt kadarkával.
— Stílszerűbb lett volna, ha nyerpgalatt puhitott
lóhúst eszünk — mondok.
— Tónikám, ha a lovat megesszük, gyalog megyünk haza — vélte Tömörkény.
Az igaz. Jóltettűk tehát, hogy nem ragaszkodtunk a nemzeti eledelhez. Kedélyes koccintgatásunkat kivülről betörő zsivaj zavarta meg
Baj történt. A sokaságban sétálgató egyik fehérruhás lánynak vigyázatlanul égő gyufát dobtak a rokolyáiára. Egy pillanat alatt lánbaborul?
a fehér szűz. Amire eloltották, elalélt szegény. Szekérre tették és vágtattak vele haza. Mindszentre.
Mi ís fölszedelfídzködtflnk és odább álltunk egy
csárdával, ahol kikötöttünk. Itt is voltak árusok.
Nem tudom, hogyan jutott eszébe Pistának, de
nekem, a kálomista magyarnak, bucsufiául a lourdesi Szent- Szfiz porcellán figuráját vette meg.
— Köszönöm. Adjon Isten érte ezerannyit!
Másnap

szomorú

beszámolót

irtam.

Telefonon

megtudtam, hogy a mindszenti leányzó kiszenvedett. A régi maevar isteneknek kevés volt a mise,
a szónoklat: fehér szűz áldozatot követeltek és
megkapták.
Hová lett az én ereklvém, a kékkel cifrázott
hószín ruháju lourdesi Mária? De sokáig őrizgettem és ma már nem tudom, melvlk ország szélén
hagyott el. Ha itt volna, letérdelnék előtte.
— Tégy csudát. Szent Szflz! Támasszad föl az
elhalt harminc esztendőt, hogy még egyszer kocsikázzunk, lacipecsenyézzünk és kadarkázzunk azokkal, akik időnap előtt itt haxa-tak engemet, Ámen!

Megint elhalasztották
az OTI szegedi uj székházának
épitését
(A Délmagyarország munkatársától.) Az Országos Társadalombiztosító Intézet elnökségének tegnapi ülése foglalkozott a szegedi székházépítés
tervével.
Juliusban már kétszer
szerepelt ez az ügy az elnöki értekezlet napirendjén, de tárgyalásra csak most került sor.
A legutóbbi ülésem
sem történt még érdemi
döntés, — az elnökség elhatározta, hogy az
építésre vonatkozólag még adatokat szerez be.
Az épités terve már a legapróbb részleteikig elkészült, bizonyos műszaki vonatkozású kérdéseket kívánnak még tisztázni.
Felmerült az ülésen az a javaslat és ezt el is
fogadta az elnökség, hogy
LÁB kö'.csöníül
kellene felépíteni a szegedi székházat. Az elnökség megkísérli a kölcsön felvételét és a köze! 300.000 pengős épitési költséget ebből fedezik. Amíg azonban ezeket a kérdéseiket elintézik,
a székházépítést nem .ezdik meg.
Ugyanígy ,iem-kerül ,ar bei átható időn baffl a

régi székház tatarozására sem, amelyet pedig
az elnökség már íóváhagvott, söta 13.000 pengős munkákat vállailatiba is adták. Nemrégiben
azonban ugy határozott az elnökség, hogy tatarozás helyett uj székházat építtet, de ugylátszik, egyelőre ez a terv is halasztásit szenved.
A Társadalombiztosító szegedi kerületi pénztáránál különben szeptember efeeiém
nagyaránya

területváltoztatást
A

hajtanaik végre. A belügyjnMszter jóváhagyta a:
terület uj beosztására vonatkozó tervet és erről
az elnökség most értesítette a szegedi pénztárt. Az uj beosztás szerint a szegedi
kerületi
Dénatár hatáskörébe a következő
városok

és községek

tartoznak szeptember 1-tffl:
Szeged. Hódmezővásárhely. Kiskundorozsma,
Kistelek 's Sövényháza
községek, továbbá
Csanád—Arad és Tor ont ál vármegyéből a to—

Oobelinek, tüllmunkák l'^fStí vására nacjy árengedményekkel a Muskátli Kézimunkaboltban Kárász u.3.
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szappan minőségei feleni.

ronftffl Járás területe, (kivéve Ferencszállásí,
Kláraíalvát és Kiszombort, amely községek
efentul Makóhoz tartoznak.)
Szeptembertől I.szdve telrit Hódmezővásárhely is Szegedhez kerül. 3zeritCs azonban elszakad Szegedtől az uj területbeosztás folytán

és Önálló pénztár lesz.
A szentesi pénztár
autonómiájának ügyeit egyelőre továbbra is a
Szegedi választmány fogja elintézni. A jövő évben kerüli sor a szentesi választmány megalakítására, addig a szentesi i.utonómia ügyeit a
szegedi választmány intézi.

Az angol hadügyminiszter beszéde
a háborúról

Amerika után Párisban
— is létesítenek
kizárólagos női
intézményeket
Pénzintézetek, bankok, szállodák: nöi kezekben. — Amerikai dollármilliomosnők u j
utakra indítják a nöi munkát

Az európai sajtó orgánumai érdékes híreket
London, julius 21. H a i s l K a m , hadügymi- i borúban, éppen u j háború kitörését mozdita- hoznak ujabban azokról a nekünk kuriózilósoknak
tetsző vállalkozásokról, amelyek úttörői a vasakaniszter St. Helénában tartott beszédében többek ' nánk elő. Az a tudat azonban, hogy Anglia
ratu amerikai — főleg newyorki — asszonyok, de
között ezeket mondotta:
megvédheti magát, nagv mértékben élősegiti a
akiknek követői most már Párisban is akadnak. A
— Azzal a kijelentéssel, hogy semmi körülvilágbékét és igy sokkal nagyobb lehet a kilánagyvagyonu amerikai nők arra az álláspontra hemények között nem vennénk reszt európai hátás arra, hogy nem fogják megtámadni.
lyezkedtek, hogy miután Amerikában a tekintélyes
vagyonok nagyrészben női kezekben vannak és a
Testvérek Pá- keresetek jelentős hányadát szintén a nővilág költi
padozatdeszka,
rlsi kOrul 35.
el, indokolt tehát, hogy a nők is gazdasági tényeparkettfrlz, épüíVolt Bomló telepi
let* a legolcsóbb
zőkké váljanak. És mert ez nemcsak hogy nem siTel. 11-2«.
került, de mellőzések történtek, ezért a nőknek
egy tekintélyes hányada kivette pénzét a férfiak
által vezetett pénzintézetekből és női vezetés alatt
— tisztán női személyzettel — pénzügyi vállalkozásokat alakítottak. Ezekben az intézetekben csak
nők dolgozhatnak, de pénzüket is csak kizárólag
nők helyezhetik el.
A férfiak eleinte nem vették komolyan a női
Budapest, julius 21. & Budapesti Közlöny vaBecskemét, julius 21. Szombaton
délelőtt
bankokat. Most már azonban, hogy virágzásnak
sárnapi száma közli az uj közszállitási szabályindultak, az amerikai pénzvilág arra a belátásra
kezdődött meg Kecskeméten a Hirös Hét. A korzatot Jelentós gazdasági hatása lesz az uj szajutott, hogy az eddiginél jóval nagyobb teret fog
mány
részéről
K
á
11
a
y
Miklós
földmüvelésbályzatnak ama rendelkezéseinek, amelyek
engedni, a nőknek a pénzintézetek vezetésében és
ügyi miniszter nyitotta meg a Hirös Hetet.
megszorításokat tartalmaznak az állami és önlehetővé teszi a nők tömeges szolgálatát a bankok
kormányzati telephelyről beszerzendő és házi
Hosszú hetekig megfeszített munkával kéüzemi ellátásában Is.
kezelésben végezliető munkák tekintetében. A
szült Kecskemét a nagy ünnepre és legalább 10
A nőknek gazdasági téren valő minél nagyobb
szabályzat jelentős újításai: az érdekképviselebefolyását szervezi Miss Helene Ttavcner newyorezer idegent várnak a Hirös Hétre. Lesz: ipari,
tek véleményező s adatszolgáltatási tevékenygyümölcs-, bor-, virág-, baromfi-, fénykép- és ki újságírónő, az „Tndepent Women" szerkesztője,
ségről, az árajánlatok visszásságának megaki a Dolgozó Nők Világszövetsége propaganda
kézimunkakiállitás, több kongresszus, érdekes
vizsgálásáról és az irreális árajánlatok kizáráosztályának a vezetője. Az ő adatai szerint a visáról, a nyilvánosság fokozottabb biztosításásportversenyek egész serege, bemutatják a bulág pénzének 85 százalékát az asszonyok költik e!
ról, a határidő pontos megtartásáról, a bánatdapesti Nemzeti Színház tagjainak előadásában
háztartásra, ruhára, szórakozásra. 15 száz.ilékot
pénzek gyors utalásáról és az előirt időszakköltenek a férfiak. Miss Havener szerint ezeket a
nál későbben kiutalt bánatpénzek után a lete- a Bánk bánt. Bugacra minden nap külön kiszámadatokat az Egyesült-Államok statisztikája
rándulásokat
vezetnek.
A
Hirös
Hét
legérdevők részére kamatbiztositásról szóló rendelkebizonyítja. Indokolt tehát, hogy gazdasági téren a
kesebb és legjelentősebb napja kétségkívül a
zések.
nők a mainál jóval nagyobb befolyáshoz jussanak.
vasárnapi lesz. Ekkor vonul fel a legú jabb geA rendelet általában a kisipar védelmét domA gazdag amerikai nők — a pénzintézetek után
borítja ki, a kisiparosokat kftzszállitásoknál fi
neráció a hirös város uccáin. Mintegy 3000
—, a szállodai iparra vetették magukat. Nagyszeszázalékos árelőny illeti meg, azonkívül 25 gyermek felvonulására számítanak, köztük 600
rűen berendezett női hoteleket nyitottak, ahol nő a
iparágban az 5 ezer pengőt meg nem haladó
tulajdonos,
női a személyzet, de ahol csak nő lehet
—700 csecsemőt is elvisznek szüleik a felvonuközszállitásokat, valamint a 20 ezer pengőt meg
a vendég is. Ezek a női szállók is kitűnően bevállásra.
Lesz,
aki
babakocsiban
tolja
gyermekét,
nem haladó magasépítéseket teljesen a kistak és most Párisban — alig egy pár napja —nvllt
ipar számára biztosítja a szabálvzat, míg a a kisgazda talicskán és ökörszekéren viszi maid
meg egv llven szálloda, amelynek — a lapok hírgyapotruha varrása 50—75 százalékban, a láb- kisgyermekét.
adása szerint — „minden kényelemmel berendezett
beliek szállítása 40 százalékban, a sapkaszük120 szobája van és még 92 előcsarnokába sé lépA Magyar Élelmiszerkiviteli Cégek Országos
scglet kielégítése 100 százalékban a kisipar száhet férfi. A hotelben van virágkereskedés, fodSzövetsége julius 24-én Kecskeméten országos
mára van fenntartva. Fontos védelem a kisipar
rászüzlet, orvosnők vezetés« alatt kozmetikai Inkongresszust
tart
a
baromfi,
tojás,
vad,
gyüszámára az is, hogy a csupán alaki kellékeknek
tízet, női bank és egy áruház." Ezekhen az üzlemegfelelő ajánlatot nem lehet visszautasítani. mölcsfőzelék és tollkivitellel kapcsolatos összes
tekben a férfiak pénzíre nem reflektálnak és férfiA vitézeknek, azonkívül várományosaiknak, kérdések megtárgyalására.
embert nem szolgálnak k l . . .
A Kossuth Lajos-téren, a városháza előtt
mlamint a hadirokkantaknak is százalékos ár7.
nagy ünnepségek közben kezdődött meg a Hielőnyt biztosit a szabályzat más ajánlattevővel
rös
Hét.
Először
a
kecskeméti
dalárda
énekelt,
szemben. A munkások érdekeit védi a szabályzat ama rendelkezése, amely szerint az áraján- majd F á y István főispán beszélt.
lattevőknek a munkabéreket illetőleg a munkáZ s i t v a y Tibor és S á n d o r István, a vások egy Arira eső keresetéi be kell jelenteni. A' ros országgyűlési képviselői beszéltek ezután,
szabályzat gondoskodik n hazai beszerzések fomajd különböző ajándékokat nyújtottak át
kozottabb előmozdításáról is.
Kállav Miklós földmüvelésügyi miniszternek,
Friedrichshafen, julius 21. A Gráf
Zeppelix
többek között K e c s k e m é t i Mihálv exporszombaton este féi 8 órakor Lehmann kapíftúnv
tőr diszmüvü ezüstcsengetvüt. amellvel megvezetésével felszállt idei negyedik délamerikai
nyitotta azután a miniszter a Hirös Hetet. Kálútjára. A léghajó 23 utast, 175 kg postát és 670
lay miniszter a miniszterelnök nevében kök^ csomagot visz magával.
szöntötte Kecskemétet.
— U j összefogás előtt állunk ebben az országDohnányi lett a Zeneművészeti Főiskola főban, amelvet ennek a generációnak kell végreigazgatója. Budapestről jelentik: A kormányzó
hajtania. össze kell fognunk, mert kevesen vaa vallás- és közoktatásügyi miniszter előtergyunk és sok az ellenségünk. Senkit sem hagyMainz, julius 21. A német evezősbajnoki verjesztésére H u b a y Jenő tanárt, az Országos
hatunk
ki
az
összefogásból.
senyekkel kapcsolatban nemzetközi evezős verZeneművészeti Főiskola igazgatóját a hegedü— A Hirös Héten elsősorban ennelc az összesenyen a Hungáriának teljes sikert hozott. 25
fogó erőnek nyújtom elismerésemet. 'A Hirös müvészképző tanfolyam vezetőtanári állásában
ezer főnyi közönség előtt pompás stílussal győHét ma már nem népünnepélv. mert a Hírős való meghagyása mellett a főigazgatói teendők
zött a Hungária ba jnok-nyolcasa, Németország
Hétnek előfutárjai vannak a külföldön, a híres alól felmentélte és a főiskola fejlesztése körül
legjobb nyolcasai ellen. Á csapat, bár a nagy
szerzett érdemei elismeréséül a Liszt Ferenc
verseny előtt két és negvedórával kihivásos kecskeméti gvümölrs, bor és zöldség. A csenZeneművészeti Főiskola tb. örökös elnökévé kiversenyben a Frankfurti Evezős Egylet kiváló
getvüszó, amellyel a Hirös Hetet megnyitom,
nevezte. A kormányzó D o h n á n y i Ernőt necsapata ellen 6 perc 10.8 mp-es idővel másfél
ne jelentse csak a megnyitót, hanem a népek
bajóhosszal győzött, a fáradtság minden jele békességének és munkaszeretetének hajnalha- vezte ki a Zeneművészeti Főiskola főigazgatójává.
nélkül, a német szakemberek teljes elismerésésadását is.
vel győzte le nagynevű ellenfeleit. A 25 ezer főSzegedi egyetemi előadó kitüntetése. BudaKállay miniszter ezután megrázta az ezüst
nyi közönség lelkesen ünnepelte Hungária csapestről jelentik: A kormányzó dr. S u l i e a
csengőt, maid 500 postagaTnmhot ereszteltek
patát, amelynek a Német Evezős Szövetség veSzilárd a Magyar Nemzeti Muzeum főkönyvtáfel s ezek szétvitték a hirl az ország minden rézetője P a u l i személyesen is gratulált. 1. Hunrosának, a szegedi Ferenc József Tudományszébe: megnyilt a Hirös Hét.
gária EE 6 perc 14.7 mp., fél ha lóhosszal, 2. a
egyetem előadójának a Magyar Nemzeti MúNéhánv kiállítást, amelyet a H Í T Ö S
Héten
T4jy«*ri válogatott ovokevezós reanata
. «aodeznak. eddie már felül is birált A hirnttság. zeum iűazaaiái rhnot. adományozta.

Tatarozáshoz

BACH

Megjelent az uj
Megnyitották
közszállitásf szabályzat a Kecskeméti Hirös Hetet

A Gráf Zeppelin elindult
negyedik délamerikai útjára

fl magyar evezősök
győzelme
a mainzi evezősversenven
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AlföliSkutató nagygyűlés, nagyszabású tiszai
halászati kiállítás és biológia! kongresszus
Szeged ünnepi hetében
(A Délmagyarország munkatársától.) Abba a
nagyszerű programba, amely Az ember tragédiája dámtéri előadásával augusztus 4-én kezdődik, egészen kivételes felkészültséggel kapcsolódik a Szegedi Alfölákutató Bizottság. Dr.
K< gutowitz Károly egyetemi tanár, a bizottság
ügyvezető alelnökének irányítása mellett folynak az augusztus 11—12-ére összehívott
AlíCldkutató- nagygyűlés
előkészületei. A nagygyülc az Alföld gyakorlati. problémáival és igy cz Alföld minden polgárát egyaránt éráeklö kérdésekkel foglalkozik.
A bizottság egyes szakosztályai külön-külön
tárgyalják le az aktuális kérdéseket, amelyek
sorában minden foglalkozási ág megtal'Ma a
maga érdeklődésének tárgyköréit. Az előkészité? részleteinek megbeszélésére csütörtökön
fentos értekezletet tartanak a .zakosztályok
vezetői és ezen az ülésen véglagezik a nagygyűlés programját.
Ugyancsak serényen folynak az előkészületek
a tiszai halászati kiállítás
sikere érdekében. Meglepetés lesz a tiszai halászati kiállítás, amely felöleli a tiszai halkulturát a legmesszebbmenő időkig és a halászat
minden nevezetességét bemutatja. Augusztus
4-én kezdődik a tiszai kiállítás a Rudolt-téren.
a hid alatti pillérek között és egyelőre szeptember 30-ig marad nyitva. A terv szerint a
halászati kiállítás állandó jellegű marad, mert
az a cél. hog" mint specialitás Szeged idegenforg-'mi nevezetességévé váljék. Az Aliöldkutató Bizottságon kívül tevékeny szerep jut a
kiállítás megrendezésében az egyetemi állattani intézetnek, am.'y gazdag anyaggal vesz
T észt a kiállításon, mindenféle tiszai halfaita. a

Az Alfölkutató

Egy második külíöttscg is járt Tóth polgármesterhelyettesnél: az alsóvárosi malmok, téglagyárak és egyéb érdekeltek képviselői, Beck

NYÁRON íS

Bizottság biológiai szakosztályának

elnöke. Gelei József egyetemi tanár érdékesen
kapcsolódik ' -le a kongresszus munkájába.
Megbeszélésre hivja össze a baromfi- és nyultenyésztés ügyében az illetékes szakférfiakat. A
megbeszüás teljesen vitajellegü
lesz, nem
akarnak a rendezők sem népszerű felvilágositó.
sem pedig oktató jellegű tudományos előadásokat rendezni, hanem
csakis a gyakorlati
életbe vágó kérdéseket megvitatni azzal a céllal ho<rv az alföldi baromfi- és nyultenyésztís
érdekében javaslatokat tegvenek ugy a kormány
nak, mint a tenyésztőknek. Lényegében arról
lesz szó. hogy
l.ogyan tenyésszen az alföldi
kisgazda, miit tenyésszen és miként készitse
áruiét piacra?
Augu~z4rs 11-én lesz a vita
napja, 12-5n
pedig plenáris iilést tart a biológiai szakbizottság. A viJéki résztvevők esetleg — a tervek
szerint — csak a M-ikét töltenék Szegeden. Esti megtekintenék Az ember tragédiája előadását. A rendezőséf jegyekről és más kedvez^'nyékről Gondoskodott.
Igen kívánatos volna, ha a biológiai knngreszsznson résztvesznek minél nagyobb számban
a gazdák is. hogy az ott elhangzott szakvélemények alapián a gazdasági gyakorlat egyegy hiány't kellő módon orvosolni lehessen.

Tanyaa küldöttségek a városházán

*

SZEREZ

halászat legkülönbözőbb 'eszközei kerülnek bemutatásra preparátumokon
és képéken kívül.
Ezenkivü! szórakozásról külön gondoskodik a
kiállítás rendezőbizottsága és a kiállítás egész
tartamára ötletes és mulattató meglepetést készít elő.
A jövő héten megkezdődik a kiállítás építkezése, augusztus 4-ére készen fog állam Szeged uj idegeriforgalmi vonzóereje.

Ufabb helyszíni szemlét tartanak
a Mars~tér kikövezése ügyében
(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton délben a tanyai gazdakörök tíztagú küldöttségét vezette dr.
Hunyadi Vas Gergely
törvényhatósági bizottsági taT dr. Tóth Béla
polgármesterhelyetteshez. Azt kérték a gazdák,
hogy a Mars-teret ne szigetperronos megoldás
szerint burkoltassa ki a hatóság, mert a kocsik a perronon csak nehezen tudnának áthajtani.
Dr. Tóth polgármesterhelyettes közölte a
küldöttséggel, hogy a perronnélküli
kövezés
sokkal drágább. mint a szigetperronos és éppen
erre való tekintettel döntött a város hatósága
és a közgyűlés is ez utóbbi megoldás mellett.
A gazdák képviseletében annakidején megtartott helyszíni próba is a szigetrerronos megoldást találta megfelelőnek és ezt a határozatot most már a közgyűlés döntése után, csak
nehezen lehetne megváltoztatni.
— Tartani lehet attól, — mondotta a polgármesterhelyettes —, hogy ha most ujabb tervezettel Álnak elő. akkor a Mars-tér
kikövezésébő' rókáig nem lesz semmi, pedig
a város
közönségének az az érdeke, hogy a Mars-teret
mielőbb kikövezzék és a kövezet tartóssága
minél erősebb legyen.
A gazdaiküldöttség
hosszabb megbeszélés
trfán azt kérte a polgánmesterhelyettestől. hogy
végleges döntés előtt a most megjelent gazdák
kocsijaival ujabb próba éz szemle tartassék a
Mars-téren.
Elhatározta az értekezlet végül,
hogy pénteken délelőtt kilenc órakor helyszíni szemlét és próbát fognak ismételten tartani
a Mars-téren és a további tennivalókat a
próba eredményétől te
függővé.

ÜDÜLÉST

Ernő vezetésével azt kérték, hogy a régi dohánybeváltó háta mögött, a tervezett
exportpiac létesítése céljából felszedett kőburkolatot
a város mielőbb állíttassa
helyre.
Jelenleg
ugyanis az a helvzet,
hogy az uj vágányhoz
vezető kapun kijövő fuvarosok, akik Alsóvárosra fuvaroznak.
kénytelenek az Alsótiszaparton a Gizella-térre kikerülni
és csak igy
tudnak a Boldogasszony-sugáruton át Alsóvárosra menni. A polgármesterhelyettes megígérte a küldöttségnek, hogy a jövő héten feltétlen intézkedik a panasz megszüntetése végett.
#

A csorvai gazdák deputációját Hegedűs Bite
János törvényhr.tósági bizottsági • tag vezette a
polgánmteshelyettes elé. A küldöttség a csorvai müutnak folytatólagos kikövezését kérte
egészen a zákányi iskoláig, illetve a kisvasúti
állomás épületéig. Kérte továbbá a Vágó-járásban egy uj iskola felénitését.
mert a környéken 180 iskolaköteles gyermek van. akiknek
kilométerekre kellene az iskolába jármuk. Éppen emiatt a gyermekek nagyrésze nem is jár
iskolába. Végül azt kérte a küldöttség, hogy a
Rt,zsajárás mellett elterülő bérföldön építtesse
fel a város a Csórva—átokházi
kulturháza*.
Tóth polgármesterhelyettes megígérte a csorvai gazdáknak, hogy kérésüket sürgősen kivizsgáltatja és amennyiben anyagi nehézségbe nem
ütközik, a közérdekű kívánságokat teljesiti a
város.
A gazdaküldöttség kívánságát véleményünk
szerint akceptálni kell, hanem
mináent el
kellene követnie a város hatóságának, hogy a
Mars-tér ki ezése. ez a rendkívül nagyjelentőségű munka mielőbb megkezdődjön.
Napok
is sokat jelentenek most már, a helyszíni szemle határidejét is ehlbbre. esetleg már keddre
kellett volna kitűzni.
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Klein és Társa Makói

A juniusá közgyűlés a Mars-tér kövezésével
a legolcsóbb
ajánlattevőt, a Hirsch Mihály
céget bizta meg.
felebbezési határidő szombaton lejárt és miután a közgyűlés határozata
ellen nem érkezett be fellebbezés, így a megbízatás jogerős lett. Most már sürgősen kell intézkedni a miniszteri jóváhagyásról és a munka megkezdéséről, mert h'a ez elhúzódik, megtörténhet, hogy i Mars-tér kikövezésére az
iáén Rpm kerülhet sor.

Ilyen olcsók
most az árak
a

Fehércégláblás Borosnál
Női színes tennis zokni
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Férfi hibátlan müselymes zokni .
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Gyermek flór zokni, 1—2 sz.
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AZ ÉLET
MOZIJÁBÓL
(A kacsapecsenye)

nál ,hogy megtudja milyen lesz a bizonyítványa.
Főleg, hogy megbukott-e, amiként azt kebele mélyén intenzív« erővel Séjti. Péter és Pál messzire
van ebben a türelmetlenségben, de hasínos tudni
az eredményt azért is, Hogy addig otthon megfe*
lelően lehessen manővePczfli, közbeeső szórakdeások méze ecetesedjen meg idő előtt.
Abban az évben nem a megszokott cégnél nyomták aa értesítőket, hanem Grcsicséknél. A régi
nyomdában mindig akadt inassorban került diáktárs, akivel ilyenkor melegen felújítottuk a barátságot s ezért hajlandónak mutatkozott egy kis indiszkrécióra, azonban a Grcsícs-nyomdában nem
ismertünk senkit.
Akkor az égető bizonytalanságban vakmerő dologra szántam el magam, beallitottam a nyomdába.
— Az osztályfőnök ur tiszteletét küldi és kefelevonatot kér a hatodik osztályról. Nem tudom, jól
fejezem-e ki magam, de ugy emlékszem, hogy
kefe...
Imponált a szakkifejezéseim, pláne, hogy adtam
az értelmetlent. Pedig dehogy ném tudtam, mi az,
mennyire tudtam már! Immár azt is mondhatom,
hogy Végzetszerűen, hiszen akkor már megmérgezett az ólom-betű. Suttogás indult meg, én közömbösen bámultam a boltberendezést, aztán eszembe
jutott még valami.
— Azt is mondta a tanár tlr, hogy csak kuvertában tessék ideadni.
«— Igen bölcs intézkedés, nyugodott meg Grcsics
ur és indult intézkedni.
A hatodik osztály kalkulusairól árulkodó kefelevonat borítékba került, sőt a teljés biztonság
kedvéért cégjelző papirvignettát is ragasztottak a
hátuljára, hogy egészen kizárja az indiszkréciót.
Sejteni lehet, milven népszerű volta.rh én azon a
nanon.
A levelet aztán este szintén kuvertában szolgáltattuk vissza, elnyomott írású spanVölviasfckpéCsétét l s forrasztottunk rá. Tudtam m á r akkor, hogy
az embereknek rendkívül impohál a pecsét. Az
aztán megint más k é r d é s , hógv érdeftiés volt-e ez
a siető kíváncsiság?

1.
A bizonyítványok kiosztása idején rendszerésen
ftiCgkinOzom magam. Ölyan visszatérő lelkigyakorlat ez nálam, át kell rajta esnem, bár nehéz
lesz a lélegzetvételem, nyugtalanok az éjszakáim.
Sokat ténfergek az uccán és izgatottan lespa,
mikor Jelennek meg az üzleti kirakatokban az iskolai areképcsoporlok, lehetőleg merevre rögzített
arcú fiukkal és lehetetlen frizurával tönkretett lányokkal, aztán addig bámulom a képeket, atnig
teljesen ködbe borul előttem minden s nem látok
semmit. Már mint a jelenből, mert otthon vagyok
megint s régi csoportok elevenednék meg, régi dalok, lomhzugások zsonganak bennem.
Llérzékenyitenek a fehérruhás gyerekseregek,
tttlogy virágcsokorral igyekeznek az iskola felé.
— Ke siessetek a vizsgára! — szeretnék rájuk
kiáltani, minek az a nagy igyekezet, hiszen megbuktatok máris. Megbukott al egész világ, maga
az élet, ismétlésre vagyunk utaíitva, soha többé
előmenetel, ismétlés minden: e vágy, a nyomorúság. Szürke fejjel is elftlrül kell kezdeni a tananyagot, amit összefoglalni immár soha nem tudunk.
De hasztalan, úgysem értik meg, el se hinnék az
Ünnep, a ritka alkalom plrcnsbetüs virágával a szivükben. Balingák hál a gyerekek nyomában, bekukkantok az iskolákba, megsimogatom az agyonfarngott padokat s keresem, hogy hol lehet az
enyém, kinek és mikor adott a hamvadó parazsa
meleget?
A legnagyobb vezeklés azonban a 1« ileum,
amit nem okos dolog végighallgatnom, mert a dallama egészen összetör. Életem leggyönyörűbb melódiája, a „Circtimdederunt me" s i n « rám Ilyen
hatással, hisz?« a* a végén mindig megbékít, megnyugtat s ugy gondolom hosszasan magamban, előlegezve, habár nem a Gregoriánus alapon. Mert a
másik szebb, azt tanultam apró koromban, azzal
temették apámat, anyámat, testvéreimet. Hát hogy
lehetne ezt kiirtani a szivemből, az agyambél,
minden idégsznlamból? Épp enhylre nem jó hallgatnom a Te Deumot, de miért legyek ebben okos,
ha annyi másban ^mulasztottam és amikor hozzátartozik a vezekléshez!
... Aztán a kacsapecsenyét se emlegcaatft nekem. Azt moftdom el éppen, "hogy miért.
2.

Mi a hatodikat végettük a beeskereki piarístaílmnftzlumban, immár tul voltunk a vizsgákon s
teljes bizonytalanságban vártuk azt az égi csodát,
amely azóta is egyetlen reménysége százaknak.
A gyerek ilyenkor minden ravaszságot felhasz-

A DÉLMAGYARORSZÁG
NOVELLAPÁLYÁZATA
ii

Unokavizit
Jelige: Alomkép.
Irénke ugy rontott be a nagyváros melletti fa*
lusi kis ház hűvös szobájába, mint egy béklyójától szabadult csikó. Sapkáját a sarkig kitárt ajtó
mögé vágta és akkorákat fujt a nagy melegtől,
mint egy gőzmozdony.
— Kezüket Csókolom! Kezüket csókolom! — kiéltosta lihegve és egy divatos tangó lágy dallamai
közben körülpuszizta szüleit, majd Végigfeküdt a
srzlonon, pihenve az autóbuszul fáradalmait.
Apja, a község kovácsmestere homlokára féltólt
szemüveggel al asztal előtt Olt, anyja pedig kötőjének félsnrkát morzsolgatta, mögötte állt. Irénke
köszönését alig fogadják. Pedig ma volt az értetit/l kiosztás. Irénkét meglepi, hogy ötödikes osztályzata iránt semmi érdeklődést nem mutatnak.
Rémülten néz szét.
— Mi történt Itt, hogy igy hallgattok?
» Kémleli az arcokat: mosolygunk derűsek. Baj
nem lehet.
— Beszéljetek hát: anyu, apu.
Édesanyja töri meg a csendet.
— Nagy újság van kislányom. Kláriéknak kisfia
született... Most kaptuk a levelet. Ott van apádnál.

Irénke az asztalhoz lép, felkapja a levelét és
gyorsan átolvassa.
— Éljen, éljen! — ugrándozik örömében, — Elmegyünk ngy-e hozzájuk?
Anna néni jóváhagyása még alig hangzott el,
Trénke már az ajándékszerzés után látott A padlásról előkerültek a régi babaruhák, fémtárgyak,
gombok, színes kagylók, orr- és szem nélküli ba-

1

3.
Nékem semmiesetre sem. mert a KlsZelák »anSr
úrral folytatott guerllla-hatralmban én maradtam
alul, KIszelák ur nem volt piarista, hahem Civil.
A németet tanitotta és az ő lelkülete vezetett rá
először arra. hogv mi a pángermánizmus. Kom
Artúr, a tébolyodásig arcátlan pángermán agitátor soha nem gyanította, kinek köSíftnhMte aM ái
irtóháborút, áfflit késftbh ellene folytattam.
Komor volt a Péter-Pálnapi hangulat, rekedt az
apám hangja, mikor délben meípíólalt.
bák. A ruhákat kimosta, klVás&ltö, & többi éflcsem-bencsemeket gondosan megtörülgette. Mélyen
elmefült at osztályozásban s csak édesanyja riasztotta fel álmodozásából, amikor megállt a fáskamra ajtajában:
— Mit akarsz ezzel a sok n e k t e k való játékkal? Hlseeh Kláriéknak fiuk van! Minek annak
baba, meg babaruha-?!
Irénke lesújtva érezte magát.

Rohant a kocsiszínbe, a kertbe, ahol bodzafapuskát, furulyát, meg sipot csinált. A lekvárkavaróból kard. a szőlőkaróból meg paripák készültek.
De a csákó sem maradhatott el, ami kitelt az elhasznált rajzlapokból.
Anna néni megmosolyogta a primitív játékokat,
de nem bírálta azokat. Szólt Irénkének, öltözzön
gyorsan, mert a négyórás autóbu*s*al a váfosba
mennek, a kis unokának bevásárolni.
Percek múlva az üccán voltak Anna néni sohasem lépkedett ilyen büszkén, mint most. Ügy érezte. mindenki tudja a faluban, hogy ő most az unokáiának megy bevásárolni,..
Fél nyolckor már otthon Is voltak. Sok-sok Játékkal felpakolva E1«ker01t a többi közt egy pirosbojtár szattyánbőr topánka, egy gyapjú kabátka, meg sapka la, Jó lesz télire! — gondolta Anna
néni,
Gábor bácsi pedig, mig odavoltak, titokban felkutatta a szekrények ét és összeszedte a színes
üvégsombokat, celluloid-legyezőket, meg különféle
ártalmatlan csattokat.
üítvszólván állandóan visszatérő téma volt az
ujsrűlfttt unoka.
Másnap ebédnél Anna néni tette fel a elvekben
hevesen lüktető érzés feléink meredő talányát:
— Vájjon kire hasonlít? Klárira vagy az ap|ára?
— A szomszéd kakasára I — engedte el tréfáspn
a szavakat a különben csendes, szótlan Gábor báde majdhogy ki nem Jutott fejére a levesr s i,
merő kanálból.
Ebéd után égy kis szundikálás a diófa alatt, később a meleg csökkenésével aztán lázasan csoma-
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gyen, mért árban é b minőségben vezet.

) uioil Péter m m * Híd u. 1.
— Láásuk a bizonyítványt.

— Ebédeljünk meg előbb nyugodtan, nyújtott be
halasztó indítványt, bár a sejtésnek tudatszerü
biztonságával, az anyám. Tönkremegy az élei a
könyhán.
Hasztalan volt minden, lelepleződtek a titkok.
Arra még mélyebb lett a csend. Éhes voltam,
niégis alig mertem enni, az apám nem nyúlt semmihez. Szegény anyám különféle témákba fogolt,
nem volt sikere, választ se kapott.
Akkor behozták a kacsapecsenyét, illatára Treff,
hűséges vizslánk, felütötte a fejét és izgatottan
szimatolt. Ült mereven és reszketve nézett a tálra.
— Te becsületes kutya vagy, szólt hozzá az
apám. Szót fogadsz, nem hálátlankodol. Csak az
emberek hálátlanok veled szemben, mert maguk
eszik meg a hust, neked a csontot dobják oda.
Pedig megérdemelsz te többet ls, nesze!
Kivett a tálból egy gyönyörűen barnára sült
combot odavetette Treffnek. Ugy kapta el, akár a
legyet, ropogtatta élvezkedve.
Mibennünk elhűlt a vér.
— Jó Volt, kutyus? — folytatta az apám. Kóstold meg a mellehusát is. Finom és puha, a te fogad pedig már romladozik.
Repült Treff felé a kacsa melle is.
Az anvám nem tudta tovább nézni ezt a pogányságot, kitört.
— Verd meg, ha rászolgált, de ne kegyetlenkedi.
Azzal felkapta az asztalról a pecsenyéstálat és
kirohant vele a konyhába.
—• Mért sajnálod attól a szegény kutyától szólt
utána az apám Becsületes lélek az, megszolgált
érte! Ha nem fogad szót a vadászaton, lelövöm.
Sápadt voltam, mint a halál, a megveretés nem
fájt volna ennyire. Az apám, akinek ezen kivül
semmiféle kegyetlenkedésére nem emlékszem, étéihez nem nvult, csak egymásután hajtotta fel a nohár borokat, simogatta Treff fejét.
— Szegény örett állatom, látod-e. hogy mindig
te jársz rosszul. Még ezt a kicsiséget is irigylik
tőled.
...Hát a Te Deumokon kisírom magam, végigvéZékélék hosszai évtizedeket, még csak a számlám javára sem irom, hogy mennyit igyekéztem
azóta magamon ls, mákokon is korrigálni egvetmást,
odáig aZomban nem terjedhet az Rnkinzásom, hogy a sültkacsát szeressem. Se Péter-Pálkor, se máskor.
Bob.
goltak, készülődtek késő estig a másnapi v'azásra.
Lefeküdtek.
Sohasem várták ilyen nehezen a reggelt. Gábor
bácsinak szinte állandóan világított a pipája a
kupak alatt. Anna néni a melegre panaszkodva,
nem tudott aludni, még a hüvöses nyári éjszakában
sem... Csak Irénke aludt. Sokat forgolódott ftgyati;
fel-fel kiáltott, néha hangosan felkacagott, majd
csititott valakit szelid, bársonyos hangon. Álmodott Irénke. Álmodott...
Anna néni hajnali négy óra felé szunnyadt el,
alig egy fél órára, de Gábor bácsi már a kertben
volt. Rá 1« szólt, mikor összetalálkoztak:
Ugy kiosontál a szobából, mint egy tolvaj!
Irénke későn, hat óra felé ébredt. Kialudva érezte magát. Zúgott ugyan kissé a feje a furcsa álomtól. Reggelinél el ls mesélte.
— . •. álmomban a Nyírségben voltam. Klári betegen feküdt ágyában, mellette kisfia, egy aranyos,
drága teremtés. Piros volt az arca, kövér a karja, lába! Freskón sem látni különbet. Barna, göndör haja, kicsi, pisze orra, nagy fekete szemei
szinte Világítottak. Mintegy igazi angyal! Diónyi
öklével fenvegetett és belém csípett. Fehér szárnyaival takaródzott és huncutkodva odasimult anyjához... Szemei mosolyogtak, hangja csengett,
mint a lant húrja... Bózsaszin, tűhegyes nyelvecskéjét öltögette ráim. Beszélgettem is vele .
Mondtam: jön a nngyanva. meg a nagyapa... Szereted-e majd Őket?
Szemel felragyogtak és vlcánkozva visszabujt anyja keblére...
Anna néni elsírta mását a gyönyörűségtől, ölébe
vonta IrénVe kócos fejét és leste minden szavát.
Gábor bácsinak ls fojtoga'ta valami a torkát, mert
pipakeresés űrügye alatt a szobába somfordált.
Zsebkendőt vett elő, megtörölgette lopva a nedves
szemelt, aztán férfias tartással visszament az
3. S zt 3 lll OZ
— Sokat aludhattál kislányom, hogy ennyit álmodtál...
De Anna néni sürgette Irénkét! _ — Tudta-e, hogy ki vagy te?

<* r y y i yonos

Heresóval

megmérgezte magát
egy fiafalasszony

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombatra virradó éjszakán öngyilkosságot kísérelt
meg Mészáros Józscfné 28 esztendős asszony,
aki a Lőw Lipót-ucca 1. szátn
alatt lakik. A
férje napszámos. Mészárosné heresóval
mérgezte meg magút Tettét hozátartozói rövidesen felfedezték és értesítették a mentőket, akik
az asszonyt eszméletlen ál'Iaootban találták. A
kezkórházba vitték, aho.1 gyamormosást alkalmaztak. Állapota változatlanul súlyos, életveszélyes. Mészáros Józsefné
már régebbi idő
óta emlegette, hogy öngyilkosságot követ el.
Kihallgatni még nem lehetett, a rendőrség meginditotta a nyomozást.
A rendőrség szombat ~tig a következőket állaritotta meg: Mészárosék egy hónappal ezelőtt esküdtek meg és néhány nap óta laktak a
Lőw Lipót-ucca 1. szám alatti lakásban albérletben, ahol rajtuk kiviil még két nő is lakott. A házastársak között péntek délután verekedés keletkezett, mert az egyik nő elárulta
a férjnek, horv a felesébe egy férfivel sétált.
A férj emiatt felelősségre vonta
a feleségét,
majd megverte.

flz iii fermésjelentés
Budapest, julius 21. A földmüvelésügyi minisztérium termésjelentése szerint a buza minősége
átlagban jó, sokhelyen igen jó. mennyisége gyenge, közepesnél rosszabb, országos átlagban 6.01
mázsa, őszesen tehát 16.5 millió mázsa búzatermés
várható. A rozs terméskilásásai gyengék, holdankint 4.34, összesen 4.9 millió mázsa valószínű. Az
árpában holdankint 5.11, összesen 4.3 millió mázsa
várható. A zab közepesnél gyengébb, holdankint
5.40, összesen 2.1 millió mázsa termés várható.
A tengeriből, burgonyából és cukorrépából jó a
terméáskilátAs.

1 kg viránméz
1 kg akácméz
1 lfíer tányérka étolaj

N A G Y ALBERT-nél

1.—
1.90
1.20
Valéria tér.

— Tudta. Klári megmondta, hogy én az ő testvére vagyok, neki pedig nagynénje. Szólított is a
nevemen. Parányi kis kezeivel ruhám fénylő üveggombjaival játszott. A hajamba dugta fejét és
csintalankodva húzgálta. Ugy kacagott, szinte
csuklott belé... Lehellete olyan volt, mint az enyhe napsütés. Meleg, tejszagu ajkának érintése minden csepp véremet mozgásba hozta. Karomra akartam venni. Szárnyait felborzolva, tiltakozott. De
én leszorítottam és erősen magamhoz vontam . .
Csókoltam hamvas arcát, a meleg karját, a lábait.
De ő csak vicánkolt. Átöleltem a csöppséget és
mintha összeroppantottam volna vad szeretetemben... Vállamra hajtotta kicsi fejét és elaludt...
Nagyon mélyen elaludt. Nem is lélegzett... Viszszatettem anyja mellé, megfagyott mosolyával az
arcán — és én vészesen felsikoltottam.
— ... felébredtem ... Szivem nagyon hevesen
.lobogott, furcsa érzésem volt. .. Sok szépet álmodtam anyukám, kár, hogy a vége elhomályosult.
Irénke elszomorodott, de elhallgattak mindanynyian. Egymást vigasztalták később.
A reggelizést befejezték és gyorsan felkészüllek,
liogy a kilencórás autóbusszal, — a városon át —
Idejében az állomáson legyenek.
Anna néni régi, templomjáró, feketeselyem ruháját vette fel, fekete bortni kalappal. Álmatlanságtól gyűrött arcát kissé kipuderozta. Gábor bácsi hosszú, vádliig érő, esküvőjéről visszamaradt
Ferenc József-kabátjába öltözött. Sovány arcával,
alacsony termetével, nagy bajuszával ugy hatott,
mintha képviselő fogadtatásra menne... Irénke
halványzöld selyemruhát vett magára, sapkáját
kacéran a fülére húzta. Egy kis rúzs is került az
ajkra, — hisz vakáció van! — Sokszor belenézett
a tükörbe és tetszett is magának. De csinos is volt
"alóban.
Majd egy órával előbb értek az állomásra. A
»agy melegben Gábor bácsi egymásután szedte
magába a fröccsöket. Mire a vonat elindult, alig
lehetett ráismerni. Az otthon komoly, csendes családapa ezúttal sokat tréfálkozott. Még szivarokat
is «etil Hát csak nem Dioái, mikor unokavizitbe
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A NEMET SZELLEMI ELET
VESZEDELME
Irta TONELLI SÁNDOR
Berlinben jelenik meg egy folyóirat, amelynek tudtommal Szegeden is vannak szép számmal előfizetői. A cime A u s l e s e ; tartalmilag
a leghasznosabb nyomdatermékek közé tartozik, amelyeket ismerek. Egyetlen önálló sor
nincsen benne, bőséges kivonatolása ellenben
a világ minden részében megjelenő egyes folyóiratok cikkeinek. Éppen ebben van az értéke. Az ember, akiben megvan az érdeklődés
a világ legkülönbözőbb jelenségei, eseményei és
szellemi áramlatai iránt, lassankint elveszti az
áttekintést a nyomtatott betű óriási tömege fölött. Útjában állanak a nyelvi nehézségek is,
hogy mindent át tud jon tekinteni. Ezen vannak
hivatva segíteni az olyan folyóirat-szemlék,
mint az A u s l e s e .
Ilyen szemlék vannak
Angliában és Amerikában is. sőt a franciák is
kísérleteznek valami hasonlónak a kiadásával.
Ilyen munkára azonban a franciák legkevésbé
alkalmasak. Túlságosan egocentrikusak ahhoz,
hogy értékelni és méltányolni tudják azt, amit
mások a szellemi élet terén produkálnak.
Ismétlem, az A u s l e s e az igazán hasznos
időszaki nyomtatványok közé tartozott. Az értéket most sem lehet elvitatni tőle, pedig az
utolsó hónapok alatt egy nagyon sajátsagos,
bár érthető, szerintem azonban nagyon sajná-

latos változás ment végbe az általa kivonatolt
cikkek összeválogatásában. Előveszem az utolsó számokat és találok bennük ismertetést a
pánizlám mozgalomról, a mozgás lényegéről,
az élet lehetősegéről idegen égitesteken, a név-:
magyarosításról, a méz alkalmazásáról az orvostudományban, a hormonok szerepéről a fa-i
jok kialakulásában, a keresztény tudományról,
a japán ipari forradalomról, a pontini mocsarak kiszárításáról, a Holt tenger körül létesített
ipartelepekről, a régi görögök magánéletéről
és még sok minden egyébről, — egyszóval találkozom benne a legkülönbözőbb témakörök-;
kel, amelyek a mod«rii embt; t egyáltalán érdekelhetik. csupán hónapok óta nincs benne
egyet:?; ckk, egyetlen so- a 'émet V p o i t u
káról. Ha ennek a foWóiratnak az a lap jani
akarná inegitélni az ember a világot, azt kellene feltételezni, hogy Németországnak
vagy
egyáltalán nincsen bein »iitikáia vagy k i f e j t
annak a kasnak a feneke, amely a belpolitikát
hordozza magában és a belpolitikai kérdések a
feneketlen semmibe potyogtak ki belőle.
*"
Pedig hát a német belpolitikának éppen mostanában volnának némi érdekességei. Ezekrőí
azonban a német lapok és folvóiratok őszintén
nem Írhatnak, ami pedig külföldi folvóiratok-

megy!...
Telt az idő s az utasok jól mulattak Gábor bácsi csendes humorán, de így is este hat óra lett,
mikor befutott a szuszogó kis mozdony a nyírségi
kis állomásra.
Gábor bácsi még az állomáson is elemében volt.
Folyton mókázott. Az összes csomagokat felnyalábolta. Éppen az utolsót akarta a hátára akasztani, amikor az utasforgalomban egy kéz gyengéden
visszahúzza azt. Hátranéz, — a vőm uram volt. a
helyi takarékpénztár főtisztviselője. Az öröm teljes lett. A mama és Irénke üdvözlik a rokon', kiki
a maga módja szerint. A vő komoly, mosolynélküli arca fel sem tünt nekik. Hisz mindig ilyen mióta csak ismerik Még Gábor bácsi bonzü tréfáin
sem mosolyodik el— Vár a kocsi ránk — szólal meg fagyos egykedvűséggel a vő — a csomagokért majd beküldőm a kocsist.
Aztán egy pár közömbös kérdés és feleTe! Megállapították, hogv ma még melegebb van. mint tegnap .. Kocsiba szállva, a kis unokára és Klárira
terelődött a szó. Szinte egyszerre k é r d j é k :
— Hogy van Klári? Hogy van a kis unoka ...
A kis csöppség ...
— Köszönöm ... Jobban .. Tűrhetően .
A válasz enyhe megnyugvást keltett. De a kérdések tovább röpködtek a vő fe'é A diplomatikus
válaszok meg vissza.
Már a házhoz közeledik a kocsi, mikor a mama
egy fogós kérdést te'sz Fel:
— Sir-e sokat a kicsi?
A vő lekapja a .'ckin'etét a mama derűs arcáról
és az útszéli árokra mered. Nem mer felnézni. Két
tenyerébe temeti az arc*t é« másodpercekig hallgat. Anna néni összerezzen és nyomatékkal megismétli a kérdést:
— Sir-e sokat?...
A vő hangja a fuldoklásból tör fel.
— Bizony... már ... nem...
"A házhoz értök. Kiszállnak. Irénke és Gábor bácsi a kocsi zörgéstől ne<m sokat hallottak a beszélgetésből, csak "Ajma néni támolygó lócíeire
,

figyelmesek.
— Mikor? — szól a vő felé; alig hallhatón.
— Ma délben egy órakor...
Anna néni fájdalmasan felzokog.
— Az én kicsi unokám! Istenem, Istenem!...
Lehorgasztott fővel indulnak a házba. Gábor bácsi és Irénke is könnyezve lépkednek, alig hisznek
a valóságnak.
A szobaajtó nyitására a betegen fekvő Klári felemelkedik az ágyból. Meztelen két karját feléjük1
tárva, testben-lélekben összetörve, fogadja a szüleit.
A divánv közenén fekszik dermedten, letakarva,
a kis unoka. A ravatalozót várják.
Anna néni felemeli a takarót. Ott feküdt üvegesedett szemekkel, ajkára fagyasztott mosolyával a'
gyermek ... Karjai nem nyiltak köszöntőén a nagyanya, nagyapa felé Szárnyain a lelke suhant el
örökre . De itt maradt a kicsi, hideg test * a
töméntelen szomorúság. Selymes fekete hajának'
gyürüi megmerevültek piciny fülei körül .. Kéktarjagos lábaira nem kell már a piros topánka ...
Anna néni remegő ajakkal, kisirt szemekkel nézte a gyermeket. Gábor bácsi és Irénke a fájdalomtól már hangot sem tudtak adni. A nagyanya megsemmisülve az élettelen testre roskad
— Kicsi fiam. drága bogaram !... Szólj !. . fin
vagyok, a nagyanyád... Csak a hangodat hallanám!
A ravatalozók megérkeztek s a másik szobában
állították fel a világoskék katafalkot. Koporsóba
tették az alig kéthetes Sándorkát...
Az elkülönítés kissé megnyugtatóan hatott. A
szülők is Klári ágyához ültek. Simogatták szeretettel. Sirva panaszkodott Klári:
— Éreztem ösztönösen, hogy valami baj ér.
Rosszat álmodtam az éjszaka ... A kisfiam reggel
bággyadt lett és délben egy órakor...
Befejező szavait már párnáiba sírta bele, amely
nedves volt a szapora -könnyhullajtástól
A másnap délutáni temetésre Klári nem mehetett el. Csak a szomorú apa, a még szomorúbb
»agyszülők. _ I l é n k y meft a résza&es szomszédok,
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jóbarátok, ismerősök.
A vendégek — a marasztalás ellenére — az esti
vonattal elutaztak. Neim volt nyugtuk a elegendő
lelki erejük, hogy még egy éjszakát a fájdalom
színhelyén töltsenek. Pedig Klárinak is el kelt
volna a vigasztalás! De Ők nyújtsanak vigaszt? A
Ifglesujtottabbak?!...
... fcs az igénytelen kis mozdony kígyózott velük at esti szürkületben, a tiszamenti kis község
felé. Gábor bácsi most hallgatott. A restit Sem látogatta meg. Szivarjait épp ugy, mint szivét, félig
összetörve vitte haza. Irénke vésztjósló álmára
gondolt. Mondogatta is:
— Ne aludj, nem álmodsz.
Alig esett szó a történtekről. Anna néni megtörten, a fájdalomtól lesújtva, vigasztalanul ült a
kupé sarkában. Már két nap óta étlen-sZomjan.
Csak Irénke bámult ki az ablakon — önmagának
szemrehányóan — a holdvilágos, csillagos nyári
éjszakába. Később elaludt, mig a hordárok lármája fel nem ébresztette a beérkező állomáson.
•
Két esztendő is eltelt, mikor a postás egy ködös őszi nap reggelén becsöngetett Balog Gábor
falusi kúriájába. LeVelet hozott a Nyírségből. Az
állott a levélben, hogy az újszülött már négyhónapos és jó egészségnek örvend. Klári naponta
hosszú sétákat tesz vele. Jöhetnek látogatóba,
inert bíznak a jó Istenben, hogy ez már az övék
marad.
Az öregedő nagyszülők neim tettek biztos ígéretet a látogatásra. Anna néni epileptikus betegségben szenved, a nyírségi temetés óta. Irénke lfttnoki álma ott motoszkált folyton a fejében. Az orvosok nem bíztak benne. Gábor bácsi nem tudta hát
az utazásra elszánni magét. De az ötödik napon
mégis fel kellett adnia egy sürgönyt Kláriéknak:
—Anyátok tegnap meghalt. Jöjjetek, ha jöhettek,
holnap temetjük..»
A megérkezett unok-a hiába áll ott a nagyanya
koporsója mellett, ö most mégis csak az elsővel
találkozott; azt látja elcsöndesült, mindennel megavasodott lelkével.
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Leszállított olcsó árak!

hsn
megjelenik,
manapság
minden való' T.inüség szerint e^v Németországban megjelenő időszaki szemlenek nem szabad, v.tgy
legalább is nem tanácsos újra lenyomtatni,
vagy kivonatolni. Ezért hiányzik az A u s 1 e s e - b ő i teljesen a német belpolitika. Azaz, hngv
egészen pontos legyek, kezdetben, a nemzeti
szocializmus uralomra jutása után jcíentek
meg benne egves ismertető cikkek a nemzeti
szocializmus világnézletéről, gazdasági programjáról, államigazgatási elveiről, rövidesen
azonban az ilyen természetű cikkek is megszűntek. Ugyanazt a végtelenségig variálni nem
lehet, kritilcai természetű cikkeknek pedig a
totális nemzeti szocialista államban nincs helyük. Ez az, ami hiányzik nekem az emlilett
folyóiratból és általában az egész német napiés időszaki sajtóból.
Elvonatkozva a napi politika kérdéseitől, NéM o f f e á g szempontjából ebben látom az elmúlt másfél esztendőnek egyik legszomorúbb
eredményét. Az uj rendszer a szellemi egyoldalid ig bélyegét nyomta rá Németországra. Ezalatt néni azt ériem, hogy a nemzeti szocializmus tiz, husz, ötven vagy száz zsidó és egyéb
neki nem tetsző irót, tudóst, művészt és színházi embert kikergetett Németországból. Ez
csak egyik része a kérdésnek. A másik része,
«mire én rélzok, az. hogy a német szellemi
élet és szellemi munka elveszítette a sokrétűségét és veszedelembe került az a valami, amit
•z utolsó hetvenöt esztendft alatt teljes |oggal
abban lehetett összefoglalni, hogy a németek a
világ szellemi életének a közvetítői. Függetlenül ugyanis az egyes népek irodalmi és tudományos teljesítményeitől, a németek voltak
«zok, akik szinte szervezetten gondoskodtak
»rról, hogy minden, ami a legcsekélyebb mértékben is értékelésre tarthat számot, német fordításhnn megjelenjék. Ha históriai fejlődés különbözősége folytán n német nem is fejlődött a
nemzetközi forgalomnak olvan közvetítő eszkö.
févé, mint az angol, a tudománynak minden
munkása, főleg az exakt tudományok terén,
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többé-kevésbé rászorult a német nyelvnek az 11 német az orvostudomány nyelve. De köztudoismeretére. Klasszikus tanúbizonyság e tekin- mású az is, hogy nincsen még egy nemzet,
tetben éppen az angolok nagy lexikona, az
melynek
egyetemei
esztendőről-esztendőre
Encyclopaedia
Britannica,
amely
annyi idegen nemzetiségű hallgatót láttak volarra tórekszik; hogy az egyes címszavak után
na vendégül, mint a német főiskolák. Sok esetlehetőleg bibliográfiáját adja az illető kérdés ben még a németség patologikus ellenségei is
irodalmának. Nos, én meglehetős figyelemmel a német felső oktatásnak köszönik azt a keátnéztem a címszavak egész sorát és megállapívéske tudást, amivei dicsekedhetnek.
tottam, hogy az idézett német munkák száma
A németség szellemi munkájának ez a réma jdnem annyi, mint az angol s a francia egésze forog veszedelemben. Németországban ma
szen eltörpül mellettük. Ez pedig nem véletlen, a megélhetés drága és sokan, akik máskülönhanem majdnem matematikái erejű bizonyí- ben Németországba mentek volna tanulni, kitéka az egyes nyelvek nemzetközi tudományos
szorulnak a német főiskolákról. A magas előszempontból való jelentőségének.
állítási költségek folytán a német könyv ma
Hogy a tudományban mit jelentett a németdrága és sokkal kevesebb német könyv kerül
ségnek ez a hallatlan előretörése, annak a ,külföldre, mint még egy-két esztendő előtt ís.
múltkoriban egy Kelet-Ázsiáról szóló angol
De mindezeknél sokkal súlyosabban esik latba,
könyvben olvastam a klasszikus példáját. Kíhogy Németországban elveszett az a légkör,
nában ma már igen nagy, sok ezerre menő az
amely alkalmas volt ennek az igazán magas éreurópai képzettségű kínai orvosok száma. Ezektelemben vett internacionális munkának a végnek túlnyomó része a német tudomány emlőzésére. Megrendszabályozott főiskolák és egyin nevelkedett. Kínai orvosi körökben a német
oldalúan színezett könvvek és folyóiratok sennyelv ismerete annyira általános, hogy kinai
kit sem csábíthatnak, hogy bennük keresse vaorvosok konzíliumok alkalmával a páciens jelaki a tudomány forrásait.
lenlétében megbeszélés nyelvének a német
Ezt hiányolom én a mai Németországban és
nyelvet használják. Akárcsak a mi orvosaink
ebben látom a német szellemi életnek egyik
a középkorban és az újkor elején latinul tárnagy veszedelmét s az egész világ szellemi élesalogtak a kezelt beteg jelenlétében. Kínában
tének egyik igen nagy veszteségét
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Gyökeres rendezésre várnak
az adóhátralékok
Ismeretes az a rendelet, amely az adóhátralékosok számára 5 évig terjedő részletfizetési
kedvezményt biztosított, az 1933 december 31én fenállott hátralékok tekintetében. Bármilyen
kedvezményt jelentett is az emiitett intézkedés
az adóhátralékosok számára, —
mégis meg
kell állapítani, hogy az 5 éves részletfizetési
kedvezmény koránt sem érte el azt a célt,
amelyet annak idején elképzeltek. A helyzet
ugyanis ma az, hogy a hátralékosok jórésze
Ugyanolyan, vagy még rosszabb helyzetben
van, mint volt a rendelet előtt. Nevezetesen a
részletfizetési kedvezmény során engedélyezett
részletek betartását az adóhatóság igen szigorúan ellenőrzi s nagy számban vannak adózók, akik már az első, vagy második részlelnél
megbuktak a kedvezménnyel.
A rendelet szigorúan előírja az adóhatóságnak, hogy a részleteket be nem tartó hátralékosok ellen a végreha jtást minden esetben folytassák le, amint hogy teljesen céltalan és nevetséges lenne a részletekre ujabb részletet,
vagy haladékot engedélyezni. Ezek a hátralékosok tehát most még rosszabb helyzetben vannak, mert mig azelőtt kisebb-nagyobb összegek lefizetésével elkerülték a végrehajtá'st, addig most már nincs számukra további haladék.
Fizetni kell, vagy jön a végrehajtó. Kétségtelen, hogy ennek a kérdésnek minden tekintetben való kielégítő megoldása nagy nehézségbe
ülközik, mert az adóhátralékosok és az államkincstár érdekeit sehogy sem lehet közös nevezőre hozni.
Amint igaz azonban az, hogy az adóhátralékok behajlásáról gondoskodni kell, mert az
államháztartás egyensúlya elsőrendű fontossá[u, épp annyira igaz az is, hogy ugyanolyan
ontossággal bír az adóhátralékosok teherbíró
képességének fokozása. Arról is gondoskodásnak kell történni, hogy a hátralékosok össze
ne roppanjanak a közterhek súlya alatt, s továbbra is megmaradhassanak adófizetőknek.
Itt az államháztartás és az adóhátralékosok ér-
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dekei találkoznak.
Hosszú gyakorlati tapasztalat az, hogy az
adóhátralékok érdekében tartott árveréseken a
végrehajtási költségen kívül, rendszerint csak
égy töredéke folyik be a hátraléknak, mert
ilyen árverésen csak a legritkább esetben lehet
elérni a lefoglalt tárgy értéket. Vészit tehát az
adózó, akinek az ingóságát értéken alul kellett
eladni, de veszít a kincstár is, mert az árverés
után még fennmaradó hátralékot le kell írni
behajthatatlanság címén.
Részletfizetéssel pedig azért nem lehet a, kér,
dést megoldani, mert hogyan képzelhető el,
hogy az a hátralékos, aki éveken keresztül a
folyó adóját sem tudta kifizetni, majd a
folyó adó mellett még a hátralék törlesztésére
szolgáló részleteket is kifizetheti.
Csak gvökeresen megreformált adópolitika
segíthet. Külön — el kell birálni minden egyes
hátralékot, mint történt az 1928-ban, — a behajthatatlanoka t törölni, a beha jthatóknak pe.
dig olyan fizetési kedvezményt engedélyezni,
amit be is lehet tartani.
Hofbauer 'A'rtur.

K Í t ü n ő málnaszörp

nagyban és kicsinyben — olcsón
kapható
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várom régi vendégeim, ujjakkal. Naponta Polgári sőí
osapolás. Jó bor. Kell még más ?

Németh István kisprófétáhor, Tisza Lajos körnt 52.
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a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár
széképületéhen,
aug. l-re, vagy nov. l-re
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Hat riport a világháború kitöréséről
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Brussziloff genérális bankot ad — Senkisem hisz a háborúban —
Napsütés, cigányzene, virágcsokrok — Kiss József versei — 1914
juliusa Ischlben és a fürdőhelyeken, ahol együtt voltak a diplomaták és a generálisok
Husz esztendeje van már...
A történelem szekerének dübörgő kerekei azóta
mennyiszer száguldottak keresztül-kasul Európa
vérrel áztatott földjén Besüppedt sírhantok fölött
elkorhadtak a fakeresztek. Rongy lett a keszkenőkből, amiket nedvesre áztatott a könnyek árada'"i Könyvtárakból kell előkeresni a veszteséglistákat. És könyvesboltok kirakatai telnek meg évről évre tarkakötésü könyvekkel, amiknek lassanként unalmassá válik a címük: Kit terhel a felelősség?" vagy „Mi volt az oka? ..."
Hogyan született...
Jött, mint tikkasztó nyári hőség után a fergeteg.
Riadtan bújnak össze fészkükben az erdő madarai, szűköl a kutya a ketrece előtt, emeletnyire
csapnak fel a tenger hullámai, gyönge idegzetű
emberek kapkodnak a levegő után. Fekete, haragos felhők sötétlenek ott, ahol előbb még aranyos
sugára a napnak nyitott virágra fakadó bimbókat,
azután itt van... Sötéten, mint az éjszaka, gyászosan, mint a Doberdó oldalán a névtelen sírdomb,
cikkázó villámaival és robbanó mennydörgésével.
így érkezett el hozzánk ezerkilencszáztizennégy
Juliusa i«.
Zöld posztóval bevont Íróasztaluk mellett, fagyos mosollyal az arcukon a diplomaták már várták. De azok, akik elvéreztek északon és délen,
nem hittek stz eljövetelében.
Bajos megmondani: mikor született. Erről is eltérőek a vélemények. Hosszú vonatokat töltenek
meg azok a papirostekercsek, amiket telenyomattak azzal, hogy: „hogyan született meg a háború."
Kinek van igaza a krónikát írók közül? Egyiknek sínes.
A háború azzal a vonattal indult gyászos stációi felé, amelyiken 1014 julius 25-én, szombaton,
kevéssel hét óra előtt G i e s s l Wladimir báró, az
osztrák-magyar monarchia követe elhagyta Szerbiát.
Ezzel a vonattal utaztam ón is a háborúba.
Mindössze egy nappal ,a háború kitörése előtt
érkeztem meg Szerbia fővárosába. Ugyanonnan
indultam el, ahol most papírra vetem ezeket a sorokat: Trencsénteplicről, Nyár volt, a fürdőhelyek
tel« voltak. Ischlben, a Kaiservillá-ban még F e renc J ó z s e f fogadta B i 1 i n s z k y lovag közös külügyiminisztert, aki B e r c h t o l d gróf megbízásából referált, Marienbadban a monarkia és a
német birodalom vezérkari főnökei jöttek össze
éjszakai megbeszélésre a H o t e l W e i m a r úgynevezett Fürstenappartementjében, itt sétált még
hosszú fehér szakállával Pa s i c s is, Szerbia miniszterelnöke és a világfürdők német, orosz és
lengyel arisztokratákkal voltak tele. A lapok oldalas cikkeket közöltek napról-napra, hogy: nem
lesz háború ..
Akkor nyilt meg Trencsénteplicen a M o n
P 1 a i s i r-villában a kaszinó, L u k á c s György
volt miniszter tartotta az avató beszédet és két
elegáns hölgy tűnt fel nap-nap után a bakkaratasztal mellett, A kurlistában igy szerepeltek: Madame B r u s s z i l o f f és Madame P a r a f i n o v i t s. Orosz generális volt mindkettőnek a férje.
A társaságukban volt G e o r g i e f f , a bolgár
hadsereg orvosfőnöke. Egy este azután Zsolna felől megérkezett a gyorsvonattal Brussziloff generális is. Éjjel megjelent a kaszinóban. Civilben.
Megbámultuk elegáins szmokingját. Gyémántok
tüze szikrázott vakító plaszronján. Hosszúszárú
cigarettákkal kedveskedett az uraknak, égő piros
rózsát küldött a tábornokné barátainak szállására.
... A Grand Hotel emeleti erkélyéről P á 1 f f y
gróf és P o p p e r báró csillogó ezüst koronákat
dobáltak le a cigánygyerekeknek.
K i s s József habos kávé mellett olvasta fel
J ó s i k a Samu báró villájában R e b M a y e r
cirnü legújabb költeményét.
V a r s á n y i Irén, C s á s z á r Imre, B e r e g i
Oszkár sétáltak a parkban. És szerelmesen összebújva S o l t i Ilermin, meg K i r á l y Ernő.
Á Grand Hotel előtt cigány muzsikált és az
öreg M e t t e r n i c h Paula hercegnő várta a vonatnál W i l c s e k grófot, S k r i b e n s z k y báró
— Rákóczi Ferenc leszármazottja — négyes fogaton járt be a birtokáról.
Talán két asztal választotta el az étteremben
Klebelsberg
K-tmo gróf asztalát. T i s za

István gróf államtitkárának Császár Imre mutatott be. Mosolyogva mondta a kegyelmes ur: nem
lesz háború ...
Az oroszok aztán egy napon hirtelen elutaztak.
Madame Brussziloff sirva fakadt, amikor elbúcsúzott a doktorától. És az ismerőseit orosz szokás
szerint össze-vissza csókolta. Egy szobalány mesélte, azt mondta a tábornokné, könnyek között:
„ide se jöhetünk sokáig..." A jegyzéket akkor
még nem adták át Belgrádban, de az Atyuska birodalmában tudták, hogy háború lesz.
P u t n i k vajda, a szerb hadsereg főnöke még
kúráját tartotta.
Lemberg helytartója, K o r i t o w s k y
Vitold
anzikszot küldött Marienbadból. És itt sürgölődött
körülöttünk K e m p n e r Stanislaw , , C h e f r e d a k t e u r a u s V a r s c h a u . " Meg egy csomó
orosz.
Azután elutaztak ők is. Elment W o r o n z a f f D a s c h k o í f grófnő, a cárnő főudvarhölgye, állandóan borsónagyságu
igazgyöngyökből hatalmas brilliánsokkal díszített nyakéket viselt ruhája fölött, szivarozott és százkoronás bankót dobott oda minden este a cigánynak.
De mi még mindig nem hittünk abban, hogy háború lehet...
Julius huszonharmadikán, csütörtökön proklamálták a monarkiának Szerbiához intézett jegyzékét. De lehet, hogy egy nappal előbb. Én csütörtökön kaptam sürgönyt Pestről, hogy utazzam
Belgrádba.
.
És várjam meg ott a választ, amit Pasics a monarkia jegyzékére adni fog. Fiákeron mentem ki
a teplai állomásra, pörge kalap volt a kocsison,
fél négyre percnyi pontossággal befutott Zsolna
felől a gyors. Lipótváron rendkívüli kiadást árultak a perronon, ökölnyi betűk ordították, hogy:
„Szerbia kielégítő feleletet ad, elmúlt a háborús
veszedelem."
Érsekújváron barackot árultak stanicliben. Az
utasok azonban inkább sört ittak. Nagyon meleg
volt. És még mindig békebeli nótákat játszott a
banda. Két nappal a há'boru előtt még nem ismertük mi, civilek a ..Prinz Eiig-en Mars"-ot. És leütötték volna a cigányt, ha el merte volna húzni
a Gotterhalte-t.
Este nyolckor érkeztem meg Pestre, a kávéházak tele voltak.
Azt hiszem ezen a napon születtek meg a kávéházi Konrádok. Ámbár Konrád von Hötzendorff
nevét nem kapta még szárnyára a hír.
S á n d o r Sándor doktor, a Nemzetközi Távirati Hirlap szerkesztője — ebben az időben hires volt ez a kőnyomatos arról, hogy hírszolgálata mindenkit megelőz — száz koronát igért arra az esetre ,ha Pasics válaszáról olyan időben tudok részére híradással szolgálni, hogy azzal mindenkit megelőzve „elsőnek jöjjön ki." Az Abbazia
kávéházban ujságolta el, hogy T á b o r i Kornél,
P e r s i a n Ádám, aztán L é v a i Mihály a N a p tól már Belgrádban vannak. És A Nap rendkívüli
kiadása első oldalán hozta Gissl báró nyilatkozatát. A levegő rémhírekkel volt tele, sokan aján-
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lották, hogy szerezzek magamnak útlevelet.
... Útlevél...
Abban az időben még nem ismertük ezt a furcsa
okmányt. Az emberek általában passzus nélkül
utaztak külországokba. A megszerzése körülményes volt. Éjiszaka nehezen lehetett volna hozzá
jutni. Fotográfiám se volt kéznél.
így történt meg, hogy 1914 julius '¿4-én reggel
útlevél nélkül indultam Belgrád felé. A béke földjéről a háború bölcsőjéhez ...

KIS MESEK
PARISBAN DIVAT lett a békabör-cip«.
Husz béka bőre szükséges egy pár félcipőhöz.
Az uj divat különösen a politikusok tetszését
nyerte meg Békabőr-cipőben járják a világol
Páiristól—Bukarestig, Varsótól—Londonig ás
közben — brekegnek ...
A POLINÉZIAI BENSZÜLÖTT fönökőE
tiltakoztak az ausztráliai kormánynál a Palm
Izlandon nyaraló angol hölgyek kihívó vizi*
öltözete ellen. Ugylátszik a vadak eljutnak
idővel a Ferenc József ka hátig — a fehérbe
rüek — a bőrkötényig...
EGY KALIFORNIAI TUDÓS kitalált*,
hogyha például kioperáljuk a kutya pajzsmirigyeit és azok helyébe növényi kloroitilt ágy»*
zunk be, akkor a kutya ugy fog viselkedni»
mint egy szelíd virágszál, növényhez basonWf
lény lesz belőle. Még megérjük, a tudománjr
jóvoltából, hogy a kutyákat fogjuk a gomb»
lyukban hordani és az illatos ibolya — ugatni
fog..
A PESTI KŐFARAGÓK élénken tiltako»»
nak az ellen, hogy a Mátyás-templom sisakját
nak renoválási munkáit vidéki vállalkozóra
bizzák. A vidéki ember keressen otthon pénzt^
Budapesten a pénzt csak költenie szabad.
kőből faragott szívtelen sisak nagyon szégyen*
li magát, hogy ilyen vitát provokált.
AZ AMERIKAI TENGERPARTON ezentrf
tilos kaktuszt termelni, mert a kaktuszt«!«
melés az őrültséggel határos méreteket öltött,
A rendelet által előállott gazdasági előnyöfi
kihasználására szindikátusok alakulnak Szítt»
dikátusok
alapításában jártas egyéneknek
ajánlom — az amerikai tengerpartot...
s. itt, V
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Minden hölgy csak gfb harisnyát visel p^iíák Testvéreimé!
' — —

Diogenes — a makói
hagymapiacon
Irta:

Schiffer Miklós

mort a lepszobb, legjobb és legolcsóbb

IP O l f Cl CHHCl

hagymát exportált. Nem szándékozom senki ér- külön sorokat érdemelnek. Angliában a szindikádemeit csorbítani, de az előző évek exportszámai- tus 819 vagon hagymát szállított. Ennek eladásából következtetve, határozottan állítom, hogy a
val az angol Monró céget bízta meg. Ebbe az anhagymaexport a szindikátus fennállása óta — gol szállításba ezidő szerint még senki sem tud
visszaesett!
belelátni, tény azonban az, hogy a hagymát nem
A szindikátus megalakítását megelőző évben a
szállították le fixre, csak bizományba. Régi dolog,
szabadkereskedelem 2300 vagon hagymát exportált
hogy a bizományi árun soha sincsen áldás. A biés csodálatos véletlen, hogy ennek a mennyiség- zományos néhány ezer kilóméter távolságban ugy
nek körülbelül 40 százalékát azok a kereskedők
számol, ahogy akar, az ő számláját ellenőrizni
vitték ki, akik rftost disszidáltak és most maguk
szinte képtelenség. Hallottam magas árakról és
vettek kezükbe sorsuk irányítását. Megdől tehát
hallottam hihetetlenül alacsony árakról is. Az
az az elhíresztelt téves és rosszakaratú beállítás,
ilyen bizományi áruval rendkívül könnyű alákíhogy a disszidált 20 kereskedő nem akcióképes, nálni, árakat rombolni, mert a bizományosnak
hogy nem rendelkezik a kellő tőkével és összeköt- nem fáj a feje, ő a jutalékát mindenképpen megtetéssel.
kapja. De tudok arról, hogy más, nagy külföldi
A világpiacnak hagymára van szüksége. "A kecégek hatalmas tételeket kerestek angliai szállíreslet nagysága és a termelés sikere dönti el nor- tásra
mális körülmények között a hagyma árát. A világpiac olcsó és jó hagymát akar.
fixre és nem bizományba

Diogenes nagyon huncut ember lehetett. Bölcs
mondásaiból arra következtetek, hogy a régi diogenesi világban sem leheltek rózsás állapotok,
hogy sok baj és vesződés kisérhette utjat, hogy
őkelme egy kicsit rosszmájú lehetett, oavan különcködő, savanyu agglegény, aki a különbejáratu
hordót választotta lakóhelyül és lámpásával mindég ott kotorászott, ahol semmi keresnivalója nem
volt. Kortársai bizonyára nem szerették, mert
csípős volt a nyelve, vágós volt az esze és mindég fején találta a szeget. Politikai állásfoglalása
ismeretlen előttem. Nem tartom valószínűnek,
hogy a nemzeti egység pártjának tagja lett volna.
Ez mindenesetre sokat von le értékéből, viszont
A kereskedelem kötelessége felkeres-'
bizonyára nagyon szeretett politizálni és nem
ni a piacokat,
volt utolsó szokása az sem, hog^ szeretett a fénynyel, tÜL»el, a világossággal játszani, bizonyos
a konkurrens termelő államok kereskedőinek ro-.
sötét odvakba belenézni és fényes nappal égő
hamát eredményesen visszaverni és az üzletet belámpással keresni az „embert." Azt hiszem, nem
találta meg. De mert gőgös volt a vén filozófus, csületesen lebonyolítani. Tökéletesen mindegy,
hogy a kereskedőt szindikátusnak, vagy Fleissigbiztosra veszem, hogy értett a hagymához.
nek hívják. Ezt az állitásom a következő példa
Ezt a Diogenes kérteim meg, legyen az én szak- világítja meg legjobban.
értőm. Mert hiába fordulok itt akárkihez, a hagyOlaszország nagy fokhagyma termelő "állam.
maüzletet i*t mindenki máskép látja és máskép
Mindenkor jelentős fokhagyma exportja volt.
magyarázza. Attól függ a tudománya, hogy melyik
1932—83-ban a szabadkereskedelem idejében, dapárthoz tartozik, mennyi pontot kapott a szindi- cára az olasz konkurrenciának Makón a fokhagykátusban, bent van-e a szindikátusban vagy kí- ma ára 34 pengőig emelkedett. 1933—34-ben az
vül ragadt, eladta-e már a hagymáját a szindiká- olasz hagyma nem sikerült. Olaszország importra
tusnak vagy csak készül eladni, ellenőrzi-e a szinszorult. A szindikátus is szállított Olaszországba
dikátust, vagy őt ellenőrzik, kivel milyen koma- és ennek dacára a fokhagyma ára maximum csak
sághan van és miféle „tömegek" állanak a háta- 8 pengő volt. Nem iram a szabadkereskedelem jamögött. Ezeket a tömegeket azonban nem kell vé- vára a 34 pengős fokhagyma á-rat és nem írom a
res komolysággal venni, ezek kormányozhatok,
szindikátus terhére a 8 pqigős fokhagymaárat, de
dirigálhatók és mindég minden attól függ, hogy
tárgyilagosan akartam megállapítani, hogy a szinki "beszélt velük utoljára. Ez
dikátus sem tud csodákul művelni és hogy kötöttsége hátrányosan befolyásolja a külföldi keresa sok Mjegény, agyonülésezett ember
kedőket, akik régi, megszokott és kiismert keresmár azt sem tudja, hogy fiu-e vagy
kedő partnereikkel mindenkor szivesebben kötnek
leány és csak azt szeretné, ha keserü/.letet, mint egy paragrafusokkal szabályozott
ves munkával kitermelt hagymáját jó
alakulattal.
áron végre eladhatná.
Dwgenes nagy figyelemmel hallgatta előadásom, a vállamra csapott és „jól van öcsém" felkiáltással nekem eresztette egy bölcs mondását:
„a nap is besüt a zugokba és még sem lesz piszkos." Ebből rögtön láttam, hogy az öreg cinikust
nem használhatom Maradi elveivel neim veszi észre, hogy 2400 év rohant el feje felett, hogy ma a
nap te máskép süt, hogy szabályozható, hogy nem
olyan egyszerű azokba a zugokba besütni, hogy
vannak függönyök, kulisszák, amelyek a nap dicséretes igyekezetét könnyűszerrel megakadályozzák, hogy manapság a nap is megizzad, amíg valamit megláthat, amig kíváncsiságát kielégítheti
és ha néha sikerül valahová bekukucskálni, hamar a felhők mögé bújik, mert félti fényes ragyogó korongját a bemocskolástól. Nem tudtam
használni az öreget és igy visszaküldtean hordójába.
Magam indultpm útra. "Az első sarkon dr.
C s o r b a János ügyvédbe botlottam. A kisgazdavezér képviseli ma a hagymaszindikátusból diszszidáft szabadk«reskedők kisded csoportját. Nagy
lelkesedéssel beszélt a mozgalomról, részletesen
magyarázgatta a szabadkereskedelem szükségességét, beszélt a termelőtömegek érdekéről és nyugodtan cáfolta meg azon aggodalmamat, hogy a
sz*badkereskedelem esetleg alákínálással fogja
boldogulását keresni. Szerinte a szabadkereskedők
és a szindikátus között

rUllflil

'Áx angol szállítások

és ezeket a tételeket a szindikátus nem szállitotta
le, dacára a fixre beigért magas áraknak, mert
ragaszkodott bizományosához egy olyan országban, ahol óriási mennyiségű hagymára van évente szükség. Vájjon az óvatos szabadkereskedelem
is igy tett volna-e és elutasított volna-e olyan
angol kereskedőket, akik hagymáért, — kínjukban — már a külügyminisztériumhoz fordultak.
Ezzel az igy megszerzett angol piaeeal van nagyra a szindikátus, de egy szót sem szól arról, hogy
a többi piacokon körülbelül
'1000 vagonnal kevesebb Twgym?! tudott elhelyezni, mint előző évben »
szabadkereskedelcTtt.
Egy kicsit olcsóbban kellett volna adni a hagy^
mát, a nagy haszonba belefért volna az olcsóbb á *
— és akkor a hagyma a piacokon talált volna elhelyezkedést és nem a Maros hullámaiban. 'A!
szindikátus vesztette el ennek az 1000 vagon hagymának a piacát, azt a piacot, amelyet az előző
években a szabadkereskedelem szerzett meg CsaK
tessék azt egész nyugodtan újra visszaadni a sz»*
hadkereskedelemnek, hagyma van bőven, nem fogf
ártani, ha idén a termelők egyszer megint el tud<
ják adni munkájuknak oly mindenképpen „szagos"4
gyümölcsét!

Fiirdőfrikók, sapkák és cipőkpoiiakTesnmnft
1 0gel««ót>Vatt
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J á f é o L L
JEGYÁRUSÍTÁS
a színház nappali pénztáránál 9-1-ie és V« 3-tól.

J E G Y E I KAPHATOK
még a Délmagyarország
és a Friss Újság kiadóhivatalában.

egészséges verseny fog kifejlődni
és miután a szabadkereskedők kijelentik, hogy a
szindikátus mindenkori árai felett 10 százalékkal
drágábban fognak venni, a termelő mindég jobb
áron tudja majd hagymáját értékesíteni. Dioge.
nestől kölcsönzött bölcsességgel állapítom meg
magam is, hof?y „ha kettő veszekszik, a harmadik
mindég nevet."
Hát nehéz ebben a dologban igazságot tenni.
Láttam a termelők sokezer aláírását. A szabadkoreakedelem mellett foglalnak állást. A kereskedők nagy részének nem kell a szindikátus, fi«
HBfít senkinek nem kell — hát
pontosan azért van.

talán

A szindikátus 1933—34-ben 2057 vason vörös-

V I A R E G G I O STyTL
300 ágy, 100 fürdőszoba. A tenger strand és fenyőerdő között. Nagy komfort. Táoc a szálló kertjében! Koncertek, attrakciók! Korszerű árak! Iga zgató: lov. Patetto. 70 % utazási kedvezmény, minden felvilágosítást megad a budapesti képviselet: „Via' fürdőiroda, Budapest, I V , iVáci ucca 36.
(Klotild-palota). Telefon 83-2-56 és 841—89.

Lisztképviselőt

bevezetett, megbízható urat keres a piacon el
ismert malom. Ajánlatokat „ G a r a n c i a jeligére a kiadóhivatal továbbit
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— Gyakran visszatérő

székszorulás,

rossz

emésztes, vastagbélhurut, felfúvódás, oldalfájás, légzési zavar, szívdobogás, fejnyomás, fül-

zúgás, szédülés és lehangoltság esetén a természetes „Ferenc József" keserűvíz
gyorsan
megélénkíti a gyomor és a belek működését,
az emésztést rendbehozza ; megszabadítja az
embert a kellemetlen érzésektől s tiszta fejet
és nyugodt alvást teremt. Számos kiváló orvos

a Ferenc József vizet bélféregüzőkúráktiál is
igen jó eredménrtyel alkalmazza.

R Délmagyarovsxtíg
u| regénye
Ruszkabányaí Elemér
..Minden második"
clmii regényének közlését befejeztük.
Csütörtöktől kezdve uj. eredeti magyar regényt adunk
előfizetőinknek. Uj regényünket G. Belle Margit, a kiváló irónő irta. c: elme: „Késő nyár".
Legújabb regényünk m/Sttdn sorakozik az eddigiek mellé. A
„Késő nyár" a kenyérkereső '
pesti fiatalság életét, küzdslmeit. örömeit rajzolja avatott kezekkel, nagy írói hozzáértéssel,
éles meglátásokkal. A regénv egyik kiemelkeáö
értéke a kenyérkereső pesti lány alakjainak
kitűnő rajza. De feltűnést fog kelteni az eredeti
regény érdekes feldolgozásával és a benne felvetett gondolafokkal is. Legújabb eredeti magyar regényünk bizonyára épolyan érdeklődést
fog kelteni a közönség körében, mint megelőző
nag^?t'",rü regényeink.
A ..Késő nvér-t
csütörtöktől kezdve mmmtaJbő folytat 'sokban közöliük.

nap múlva kezdődnek a

szejieflt szobámén jüiühoh
— A hódmezővásárhelyi ipartestület autonómiája. A mult év elején panaszok érkeztek a
kereskedelemügyi miniszterhez a hódmezővásárhelyi ipartestület ellen. A panaszok alapján
— mint emlékezetes —, a kereskedelemügyi
miniszter a hódmezővásárhelyi ipartestület autonómiáját felfüggesztette és a várost utasította, hogy az ipartestület vezetésére iparhatóság]
biztost rendeljen ki. Minthogy az autonómia
felfüggesztésétől mostanáig már egy évnél hoszszebb idő telt el, a szegedi kereskedelmi és
Iparkamara Körmendy Mátyás országgyűlési
képviselő-alelnök kezdeményezésére a felügyeleti hatóságoknál javaslatot tett az autonómia
helyreállítására.
— Orvosi hir. Dr. Öhlbaum Gyula fül-, orr-, gégeszakorvos és dr. ö. Vass Erzsébet fogszakorvos
Szabadságukról hazaérkezve, rendelésüket KárászucCa 9. alatt újra megkezdték.
x Anna napra szép virágok Kigyó-ucca 4.

Amerikai citromos kesziMiyok:
arcvizek, krémek, olajok, púderek.
Szeplő elleni fényvédő szerek.

— Az önálló Magyar Szabók Társulata julius
26-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor az alsóvárosi
Mátyás-templomban az egyesület védőszentjének
tiszteletére fáklyaszenteléssel kapcsolatos ünnepi
istentiszteletet tart, majd déli 1 órakor Sárkány
Mihály vendéglőjében az egyesület fennállásának
60. éves fordulója alkalmából társas ebédet rendez.
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A szegedi honvédek
ezrednapia
A szeged! 9-ik hcnvédgyraflogezired vasánrrrf
mgysikerűnek ígérkező ezrednapját szombaton
aste a katonazenekai sétahangversenye vezette
be, amelyet 9 órakar taka.a. j követett a Széchenyi-téren az
ezred valamennyi kürtösének
részvételéivel. Az ünnepség vasárnap zenés ébresztővel kezdődik, 8 órakor pedig Istentisztelet lesz a fogadalmi templomban és a református templomban. Délelőtt 10 órákor megkoszorúzzák a fogadalmi templom falában elhelyezett
5-ös emüékművet, fél 11 órakor pedig a Horthy
Miklós-laktanyáíban levő 46-os emlékmű megkoszorúzására kerül sor. _zután megemlékező
tinmepély lesz Hunyadi Jdiusról, akiről az ezred elnevezését kapta.
Az emlékművek megkoszoruzási ünnepélyére
és a laktanyában tartandó
emlékünnepélyre,
valamint a tiszti étkezdében tartandó bajtársi
ebédre a 9. gyalogé - ••ed parancsnoksága meghívja a volt szeged: 5-ös és 46-os h'anvódgyalogezred tisztikarát és legénységét.

Bécsi fehér, SSS1-zománc,

lakk nagyban és kiU a p a e f t h u n l l
csínyben legolcsóbb H t i I C K i » % V Í i Sf H « •
F e k e t e s a s
u c c a 2 8. s z .
201
— Balesetek. C s o n k a Etel 20 éves szegedi
paprikahasitólányt szombat délben munkahelyen súlyos baleset érte. A préselő gép balkezének több ujját összeroncsolta. Állapota súlyos.
— Szombat délután 1 órakor a mentők beszállították a közkórházba O c s k ó Imréné 42 éves
asszonyt, aki a kocsiról leesett. A kocsi keresztülment rajta és súlyos zuzódásokat okozott
rajta. — V i n c z e Mátyás tápéi napszámos
szombat délután munka közben leesett egy 10
méter magas asztagról és a lábát törte, azonkívül agyrázkódást is szenvedett. A mentők a
közkórházba vitték.

intezete

Urisxabóságo!
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X Réteslapok Kocsisnál.
141
— A Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.)
nj olcsó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr.
KOZIM
Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez alkalmazkodva. kórházi osztályt nyitott szanaSzeged. Dugonics-tér 11.. I. etn. Tetóriumi ellátással napi 8.— pengő
ápolási
lefon 26—02. Arcápolás. SzépséghidljjaL
A
kfilöhszobák
árait
is
lényegesen
lebák, szemölcsök, szőrszálak végleszállította Különleges gyógytényezői: Rádiumkeges eltávolítása. Fénykezelés.
zelések, bélfürdők (enterocleaner, Dannbad). szívTanitvánvok kikénzése. Olcsó bérletrendszer
betegeknek kímélő és pihenő kúrák (elertrocardlograph). szénsavas fürdők stb Nagyszabású vifc.
gyógy. Zander és ortopéd győgvtermek, asthroanyitottam TISZA LAJOS KÖRÚT 20. SZ. ALATT
srobák. sebészeti osztály elsőrangúim felszerelt
(Gróf-palota). Mint Schwarz Manó cég 12 éven át
mütőtermeivel, plasztikai sebészet! emlőplasztika,
volt elsőrendű szakmunkása kérem i. t. ismerőorrkorrekclő, arc-megfiatalítás (ráncéi tüntet és) stb.,
seim és a n. é. közönség szives pártfokását. Ki- urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és
váló munka, olcsó árak. Prima hazai és külföldi
készülékek
Szülőosztály 1« napi legmérséSelszövetek Állandóan raktáron. — Munkát hozott
'ebb átalányárban «tb. — Tájékoztatást nyújt szivességWH ¡Szegeden- Temesvárv József
győgvanyagból is vállalok.
246
szeréez. Makón- SröTtfi««T Jenő ffvőgv«z»ré«r.
AHACSK.Y
KAHOCY
url s s a h r t .

Dr.ReiferOszkárné

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphatnak a
Hatósági Munkaközvetítőben: 10 szobafestő, 1 szakács, 4 kovács, 1 épületlakatos, 2 asztalos, 2 kádár,
4 bognár, 2 kosárfonó, 1 takács szövőszékkel, 1 művirág készítő, 8 hölgyfodrásznő, 1 kifutófiu, 10
ügynök, 2 kárpitos, 10 villanyszerelő.
x Anna napra szép virágok Széchenyi-tér 8.

Havibér

t.

Július 28-ig tart.

Használja

ki > a

rendkívüli e l f i n y ö s
vásárlási
alkalmat.

S z é c h e n y i tér 2. sz.

— Az idei nyár legnagyobb népünnepélye má-

hoz egy hétre, vasárnap lesz az njszegedi park
gyermekjátszóterén. A népünnepélyt a szegedi
frontharcos főcsoport rendezi az ínséges bajtársak

téli felsegélyezése alapja javára. A közel száztag«

rendezőség a meglepetések és újszerű szórakozások egész tömegét készíti elő.

Ha sa|l, legyen STDUFFER!
— Országos fotóművészeti kiállítás. A Magyarországi Amatőrfényképezők Országos Szö-*
vetségének szegedi csoportja a szegedi szabad-*
téri játékok idején országos keretek között fotóművészeti kiállítást rendez Szegeden a kultúrpalotában. A kiállítás előkészületei az amatőríotografusok klubjában a legszélesebb keretek között folynak. A rendezőseg igen sok és
nagv értékű dijat biztosított a kiállításon részt«,
vevők részére. A kiállításon szereplő fényképe-»
ket országos szaktekintélyekből álló ¿sün f o g ja felülbírálni. A z eddig beérkezett kiállítási
pályaművekből Is már meg lehet állapítani,
hogv ez a kiállítás méltóképen fog beilleszkedni a szegedi ünnepi hét keretébe, amennyiben
a pályaművek nívója a legmagasabb fotóművészeti szempontokát Is kielégíti. Hasoi-ló ter-i
mészetű és nívójú kiállítás még nem volt Szegeden és éppen ezért a kiállítás rendezősége a
közönség legnagyobb érdeklődésére számit. A
kiállítás ünnepélyes megnyitása augusztus 4-én
lesz. Mindennemű kérdésben, ami a kiállítással
kapcsolatos, készségesen ad felvilágosítást a
MAOSz sz eedi csoportja minden keiden és
pénteken dtlután 6—8 óra kőzött az iparostanonc iskolában levő egyesületi helyiségében.

Győződjön meg,

hoffy rddlft-, villanyswirelAKt és javlWst, osUl&rt, leprolesób-

b«n jót&lWo mellett Mtiller

Károly rAdló éti

villanyszereid szerel. Horthy Mlkló»

«1. 16. Kassal -nőmben. M e g l í v ö k í í z U l é h é t

szelektívvé teszem.
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Kerehpőr, rádió és varró$£ptt

szakszerűen javítom felelősség mellett. Tüzzomáwcozás, autogén heggesztés, accumulátor javítás és

töltés. ZSÓTÉR műszerész, Gróf Apponyi A. n.

4. szám. (Uj helyiség.)
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Német,
francia és angol
nyelvtanfolyamot nyit

tagjai és családtagjai részére az OMIKE Hadviseltek Osztálya, Gyermekeknek 1.20, felnőtteknek 2.50 fillér a tandij. Palota? Rózsi, dr.
Haberlné és Steiner Laura vezetése alatt. Beiratkozások a Titkári Hivatalban. Valéria tér
11. Előadasok szegtember ¿-én kezdődnek.

50

fillér.

Gázgqár.

f?
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részletre

M o d e r n ü l ő b ú t o r o k £«, kárpitos munkák rét're WIESNER § í «
is

MAKÓI

HIREE

A szabadkereskcdők még nem mondtak 1c arról
n reményről, hogy résztvehetnek a hagymaexportbaa. Az ellenőrző bizottság egyhangú határozata
ellenére a szabadkereskedők még mindig nem
mondtak le arról a reményről, hogy valamilyen
ormában résztvehetnek az idei bagymakereskedeiem lebonyolításában Ismeretes ajánlatukkal —,
: un elvnek lényege az, hogy minden ellenőrzésnek
ilóvetik magukat s emellett 10 százalékkal na.! vobb árat fizetnek a szindikátusnál — ma ismét Iten foglalkoznak a makói termelői érdekeltsé'k. ugy a hagymaegyesület, mint a gazdasági
egyesület választmánya, sőt a mára összehívott
kecskeméti gazda gyű lés is. A szabad,kereskedők
biznak abban, hogy a termelői érdekeltségek az ő
pártjukra állanak s ennek az állásfoglalásnak a
övetkeztében remélik sorsuk jobbrafordulását a
hétfői
miniszteri értekezleten is Az mindenesetre
kétségtelennek látszik, hogy hétfőn végleges döntés
lesz ebben az ügyben s e döntés után — bármilyen
legyen is az — remélhetőleg további zavarok nélkül simán fog lebonyolódni a hagymaexport.
A
Pobh

olaifesfék

(színes,
stirtin)

P1-

HARASZTHY-náí ZXZ'l
A sjaadák megsegítésére uj akció indul Makóról.
Dr. K o v á c s Károly kezdeményezésére uj akció
indul ki Makóról a gazdák megsegítésének a tovább folytatása érdekében. Kovács Károly és a
I örnyezotéfrez tartozó gazdák e célból körlevéllel
keresték meg az ország valamennyi gazdaszervét
és gazdaintézményét. A körlevélben hangsúlyozzák, hogy a gazdák helyzete nemcsak hogy nem
javult, hanem ellenkezőleg, napról-napra súlyosabbá válik. Különösen nehézzé teszi
a védett
gazdák helyzetét a mostani gyenge termés. Kivániák ezért, hogy a védett gazdák számára a bankkamatlábat 3 százalékban állapítsa meg a miniszter és fél százalékban a törlesztést Akiktől valamely okból már megvonták a védettséget, annak
adják vissza. Mentsék fel a gazdákat a három havi
váltóadás kötelezettsége alól és az adóhátralékoknál életbeléptetett fizetési kedvezményeket terjeszszék ki az illetékekre is. Kívánják végül a 10 holdon alóli védettek részbeni tehermentesítését, az
egyezségi eljárások megindítását és az adósságoknak olyan arányban való redukálását, amilyen
arányban csökkent az adósságok fedezetére szolgáló ingatlanok értéke.
2500 kerté**, 2500 hold vetésterületet jelentett
be eddig. Az uj erőre kapott hagymaszövetkezet
lankadatlan lelkesedéssel folytatja a tagok gyűjtését és egyben a vetésteriiletek összeírását is. A
mai napig 2500 pertész lépett be a szövetkezetbe,
akik 2408 katasztrális hold vörös és 586 hold fokhagymát jelentettek be. A vetésterületek összeírása egyébként a vidéken is folyik s a megye egész
területéről eddig, a makói területeken'kivül, 1300
hold vöröshagymát és 106 hold fokhagymát jelentettek. Ami azt jelenti, hogy Makón egvedül kétszer annyi hagyma van, mint a megve összes többi községeiben. Nem is szólva arról, hogy a más
községekben termelt hagvma nagyrészének szintén makói kertészek a művelői és tulajdonosai.
BíSrmllv szép a z Qltitzék«
Méq sem íel'es a z ürüme,
Ha nincs eqv pár szép ékszere.
Melynek flrftk az értéke.
Bes*erezheti legolcsóbb árban, elónyös részlet
fiVnfé're is

MÜLHOFFER V.
mli/r'-s é< eks/eresznél

Széchenyi tér 9*

Nagy választék svájci zsebórákban, evőeszközökben
és ébresztőkben.
! Törlaranv kerestetik m a g a s Árban !

Pályázók a birtoknyilvántartói állásra. A Pályí Béla birtoknyilvánlartó nyugdíjazásával megüresedő birtoknyilvántartó állásra értesülésünk
szerint hárman adják be a pályázatukat, mégpedig: Erdei Antal okleveles gazda, kataszteri tisztviselő, aki — mint beosztott hosszabb ideig működött Pályi Béla mellett, dr. Halász István, a javadalmi hivatal jelenlegi vezetője és Csala Géza
marhalevél kezelő.
Hírek a rendőrségről. N a c s a Lajos temetkezési vállalkozó udvaráról elloptak ma egy uj női
biciklit. — O r a v e c János vasúti munkás balkezének 3 ujját elkapta és összetörte az egyik munkagép. A kórházban ápolják. — özv. C en e Gábor,
Bajza-uccai házának a hambárjából elloptak 3 mázsa kukoricát. Özv K i s s Imréné feljelentést tett
B e r g Ernő ellen, aki megtámadta és durván ütlegelte, mert Kissné tartozásának
megfizetésére
hivta fel. — K o v á c s András cséplőmunkást ma
tisztogatás közben fejbevágta a cséplő rostája. A
kórházban ápolják. — F ü l ö p István földeáki lakosnak a kezét elkapta a répavágó és három ujját
levágta, öt is a makói kórházba szállították.
— Szombaton délelőtt megvadultak
Varga
Györgyné Bognár Mária lovai és a kocsit nekivitték egy útszéli villanypóznának. Vargáné a
szerencsétlenség következtében súlyos sérülést
szenvedett. A lakásán ápolják. — Özv. K o v á c s
Mihályné Nagycsillag-ucoai lakos szekrényéből ellopták a pénzkészletét, S z e n t p é t e r i
Ferenc
Szegfü-uccai lakosnak a zsebéből pedig a Deák
Ferenc-uccában kiemelték a bugyellárisát. amelyben 14 pengő pénz és néhány irat volt.

Költözködés előtt h™Pn
párnázott bútorait, sezlonját, stb. Olcsón végzi Fischer
kárnitos. FeUetesas u. 15. T. 14-20. Fücsrönyök átszerelése
A belügyminisztérium nincs kellően informálva
a városi temetkezési intézet ügyéről? A makói városi temetkezési intézet megszüntetése ügyében,
mint ismeretes a legutóbb meghirdeteti * :ma«lik
áriejtés sem vezetet' érdemleges megöl láshoz, illetve a már le is zárt intézet eladásához s azt is
megírtuk, hogy a képviselőtestület tagjai között és
a város vezeiőségében is komoly formában felme
rült az a meggondolás, hogy ezt a szociális intézményt továbbra is fenntartani kellene. Ennek a
meggondolásnak a következménye volt az a küldöttségjárás, amelyet a képviselőtestület egyik legutóbbi ülé?e határozott ej s amelynek célja az
volt, hogy a belügyi és kereskedelemügyi kormánynál kísérletet tegyen a temetkezési intézet
megszüntető határozat visszavonására. A kü'döttr-égiárásra alapot és ösztönzést adtak azok a hírek, amelyek szerint a kormány már más városok
hasonló intézményeinek megszüntetésére vonatkozó rendeleteit módosította. A képviselőtestületi
küldöttség csütörtökön járt el a belügyminisztériumban az ügyben, ahol T a t i c s Árkád miniszteri osztálytanácsos a városi ügyosztály vezetője
fogadta és vette át a kérelmet. Mindenekelőtt megállapítást nyert e küldöttségjárás alkalmából, hogy
a kormányt a makói városi temetkezési intézet
megszüntetésénél anyagi természetű okok vezették elsősorban s az is megállapítást nyert, hogy a
temetkezési intézetnek az utóbbi időben bekövetkezett anyagi helyzetváltozásáról a minisztériumnak nincs teljes tájékozottsága. A vármegyei
számvevőség által tarott legutóbbi vizsgálat és
ielentés még ismeretlen volt a minisztérium előtt,
viszont szerem Intk az ügy iratai között olyan beadványok, ameiveket a makói illetékesek és a közvélemény nem ismert eddig. így az IPOK elnökségének egy beadványa, amely a városi temetkezési
intézet fenntartása ellen ipari szempontból tiltakozik, azután özv. Gvurik Lajosné hasonló beadványa és végül a makói református egyház panasza
az általa tett vételi ajánlat el nem fogadása miatt.
A küldöttség a helyzet alapos feltárása során védekezett az ellen a beállítás ellen is, mintha a város vezetősége és képviselőtestülete nem akarna
ez ügyben semmit tenni s egyszerűen szabotálná
a miniszter rendeletét. A belügyminisztérium a
küldőttséeiárás alanián újból foglalkozik a temetkezési intézet kérdésével s errevonatkozó határozatát a kereskedelemüíTvi miniszterhez hozzájárulás céljából a legrövidebb idő alatt átteszi.

v f i L O ü L n

Klauzál ler

A makói gazdasági egyesület vasárnap délelőtt
fél 11 órai kezdettel választmányi ülést tart, ámen
lyen foglalkozni fog a szindikátuson kivül állö
hagymakereskedők vásárlási és szállítási ajánlataival is.
A Makói Honvéd-városrészi Társaskör vasár-"
nap délután 3 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést
tart a kör Tulipán-ucca 43. számú helyiségében.
Ezen az ülésen fog határozni a kör közgyűlése abban a régóta vajúdó kérdésben, hogy beszüntess^
avagy tovább folytassa-e a működését. Ez a kö»gyűlés tekintettel arra, hogy most másodízben lett
meghirdetve, a megjelent tagok számára való tekintet nélkül fog határozni.
Megbízható és ügyes kifutót keres azonnali belépésre Kardos Sámuel festékkereskedő cég Maikón, a Fő-téren.

uoieiyboit

kiárusít fehérnemű- kjj]U7j|«
eket, vászon, asztalne..
mii és harisnyaféléket
IBP

Az elmult hét ingatlanforgalma Makón. K. Nagy
Imre és neje megvették iíj. Páncél József 1 hold
214 négyszögöl rákosí ugar földjét 970 pengőért.
Csorba János és neje Menráth Lajos 23 hold 1494
négyszögöl igási tanyaföldjét 21 ezer pengőért,
Tóth Ferenc és neje Kiss Lajosné igási járandó
részét 5 ezer pengőért, Szűcs Sancer Bezső 312
négyszögöl ingói földjét 330 pengőért, Borka Józseí
Luspai Sándorné 1085 négyszögöl igási járandó
földjét 700 pengőért, Kovács Béla és neje Surányi
Viktória 414 négyszögöl lesi földjét 680 pengőérti
Jáksó Demeter örökölte Jáksó Demeterné ingatlanait 4 ezer pengő értékben, Lukács Pál árveréses
megvette Hajdú József ingatlanát 140 pengőért.
Makó anyakönyvéből. Házasságra jelentkeztek*
Bonomi Géza Soskó Anna Gizella Hildával, Láng*
bein Alajos Czene Borbálával, B. Papp Antal Szo*
mes Erzsébettel, Ónodi Orbán János Oláh Ilonával. Elhalt; Luspai Sándor 2 hónapos korában
(Lendvay-ucca 69.)
Lövészverseny. A makói Polgári Lövész Egylet
vasárnap délután 1 órai kezdettel háziversenyt'
rendez két csoportban a kezdő és haladó lövészek
számára.

összetört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb és legönfeláldozóbb férj és apa

Kaiser Kálmán

64 éves korában elhunyt.
- Temetése vasárnap délelőtt 10 órakor.
A gyászoló család.
Részvetlátogatáüok

mellőzését

kérjük.

Bériyi Illatszertár HZV.

(városi adóhivatallal szemben). Parfőmök, kölni vizek, pnderek,
kimérve js. Kötszerek, gumiáruk, mentőszekrőny pótlása ős felszerelése legolcsóbb beszerzési helye.
10
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a legújabb külföldi gyártmányokban garanciával,
ailtÁollrotr&Cialr
összes olasz, francia
uUIUdlItdlIGo&GA
és amerikai autókhoz
f e l s z e r e l é s i cikkek
legolcsóbban

NAGY JÓZSEF

Budapest., VI., Andrássv-ut 34. B12 Teleion : 221-97

Benzin-, n y e r s o l a j - ,
szivógázmoiorok,
motorfűrész, vízszivattyúk kaphatók

Frischmann gépműhelyben R t *
vegye

Csillár ICHÖNBRUNNJ.
PauhIÁu

s » U K s e & . a . - _ t

villamossági vállalatánál, K o r o n a ucca 13, Mindennemű viilamos munkáinál hívja telefonon a 24 34-et. is»

Sok gázt takarít meg, becseréljük használt gázresóját. Gázgyár.

,<934 fulíus 22.

Részletre ls legelőnyösebben vehet

kerékpárt, gramofont, rádiót
Déry g é p á r u h á z b a n S f ^ S t V

A Délmagyarország sakkversenyt rendez előfizetői részere, külön középiskolások és külön
Versenyzők részére. A két csoport a mérkőzést
párhuzamosan, vagy egymást követő napokon
folytatja.
A felnőttek versenyébén az első dij 100.—
pengő, a második 75.— pengő, a harmadik 50.—
pengő.
Á középiskolásoknál az első dij egy aranyóra. Ezenfelül kilenc könvvdij van.
Nevezési di j felnőttek részére 3 pengő, középiskolásoknak 1 pengő 50 fillér. A versenyre
csak azok nevezhetnek be. akik nyugtával igazolják, hogv előfizetői a Délmagyarországnak.
Abban az esetben, ha nincs elég jelentkező, a
versenyt nem tartjuk meg. Tornavezetők:
K r o ó Imre és W e i s z Imre, a Szegedi Sakk
Kör főtitkára. A nevezéseket a kiadóhivatalba
(Aradi-ucca 8.) és a fiókkiadóhivatalba (Valéria-tér 11.) julius 31-ig lehet benvujtani.
A verseny augusztus 1-én kezdődik az uiszegedi Vigadóban.

IPARI SAVAK, St&ST

szalmíák

venjylszerek H Ű 5 « 2 HIRÖSZíHY-nál
as

u c c a

2 2. s z-

261

— AB „áldásthozó Tisza" egészségvédő, idegerősítő és gyógyító hatása az iszapos viz rádiumtartalmának és rádióaktivitásának tulajdonítandó.
Az „áldásthozó Tiszában" való rendszeres fürdés fogja idevonzani azon városok idegenforgalmát, amelyek mint Hódmezővásárhely, Félegyháza, Kecskemét, Debrecen stb. nélkülözik a Tiszát
és csak strandfürdőik vannak, amit szívesen felcserélnének a Tiszával.
— Bazár a Korzó Mozi helvén? A Korzó Mozi
nyári helyiségét, a Kálvin-tér és Madách-ucca
sarkán levő nagy üres telket, amely a Bach
testvérek tula jdonát képezi, a Korzó Mozi engedélyének elvonása és a helyiségek 1921-ben tortént elrekvirálása óta a város által utóbb megvett Zsótér-házban levő téli helyiséggel együttesen a Magyar Nemzeti Apolló rt. bérelte és
használta. A mozik érdekközösségébe lépése
után több év óta a nyári helyiségben nem tartattak előadást, majd pedig a mult év novembere óta a Magyar Nemzeti Apolló felmondása
folytán az ezzel fennállott bérlet is megszűnt
és azóta a nyári mozi használatlanul maradt.
Most dr. B e g d o n István épitész azt az ajánlatot tette a telektulajdonosoknak, hogy hajlandó volna a telken bazárépületet épiieni saját költségén ugy, hogy az épimény és annak
hasznai csak bizonyos számú év után mennének
át a telektulajdonosok birtokába, addig pedig
annak hasznait az épitész kapná. A telken bazárszerüleg 10 egyenlő nagyságú üzlethelyiséget építene annak Kálvin-téri frontján. A háztulajdonosok elvileg hajlandók ehhez a tervhez hozzájárulni és igy amennyiben az építési engedélyt dr. Begdon megkapja és ha megfelelő számú bérlő jelentkezik a t ui üzlethelyiségre, ugy kilátás van arra, hogy a város szívében levő bekerített Üres telek helvét üzlethelyiségek foglalják el.
x Ha Budapeste utazik, első ntja legyen a fényese; átalakított és kibrtvitett Hungária-fürdőbe
(Budapest VII.. Dohány-ucca 44.) menni Itt m á r
r e g g e l S ó r a k o r n y i t n a k és 140 p e n g ő ért nemcsak megfürödhet, hanem j ó l
meg i s r e g g e l i z h e t
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keretiben raktftron léví napernyőimet, ffliMraet. hiftrusitom.' Áthnzások hozott »nyaifból i«. JavitáBok,tl8ztitfUok, tüzSalakitisok olcaAn, (r.yorsan, pontosad
C l a l n a v n A ,n*8 ernvfSkSiizltőnél K t i c s n y u c 9 l C l l l * 9 « T V « C » 12 (Gázsry&ri frodUval szemben).
Séfabofhészlelemet olcsón Máranltom.

Kirándulásra

A Szegedi MeteoroIogiaí Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása
332 C, a legalacsonyabb 19.3 C. A barometer
adata flullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 76, délben 42 százalék. A szél iránya
délkeleti, erőssége 1—5.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10
órakor. Időjóslat: Növekvő felhőzet, déli
szél, főleg nyugaton, sokheiyen zivitar. A
meleg a Dunántul kissé mérséklődik.

KOZMETIKA

A Délmagyarország sakkversenye előfizetői részére

F e k e t e
mmmammm

Az id6

A fogyókuráról
A mai nőnek még mindig az a leghőbb Vágya,
hogy karcsú legyen. Ez a karcsúság azonban sok
őn életében elérhetetlen és meg nem valósitható
álom marad mert ha intenzív fogyókúra utján Vészit
is valaki a testsúlyából és kilogrammokban kifejezve el is éri a sulyminimumot, amelyre vágyott,
még mindig nem biztos, hogy karcsú lesz, mert
más a karcsúság és más a soványság. A karcsúság a termet egyik kellemes adottsága, míg a
soványság nem egyéb, mint erőszakos beavatkozás a szervezet munkájában. Minthogy mégsifles
más mód ahhoz, hogy kafesu alakot kapjunk,
mint a súlycsökkentés, el kell hát fogadnunk a
fogyókurát.
A fogyókurát természetesen a legnagyobb körültekintéssel és orvosi ellenőrzés mellett szabad
csak lefolytatni, mert régi orvosi megállapítás az,
hogy minden embernek megvan a normális testsúlya, melyet sem túlhaladni, som lenyomni az
idegek, egészség és a szervezet ellenálló képességének veszélyeztetése nélkül nem lehet.
A lesoványodásnak két módja van. Az egyik: a
veszélytelenebb, csökkenteni a tápanyagot vagyis
felállítani a kalória-étkezést, mely megállapítja,
hogy miből mikor és mennyit szabad enni, hogy
a jóllakottság érzése mellett mégis fogyás következzék be. A másik, amely minden esetben esak
orvosi tanácsra és felügyelet melletl folytatható:
gyorsabbá és intenzivebbé tenni az anyagcserét,
melyet különböző belső-kiváiasztásu mirigy kivonataival érhetünk el. Mindkét soványító eljárásnál
igen fontos, hogy rohamosan nem szabad az
anyagcsere egyensúlyát megbillenteni, mert az
mindig káros az egész szervezetre, de különösen
árt az arcbőrnek és a teintnek. Szép arcbőr, hibátlan teint csak egésíséges anyagcsere mellett
lehetséges. Az orvosi ellenőrzéssel vezetett fogyókúrákon kívül nagyon sok eredményes házi
fogyókura is van. Elsősorban a diéta. Igaz, hogy
a legtöbb diéta rendkívül nagy önfegyelmet és
energiát igényel, mert le kell mondani nemcsak a
sok evésről, hanem általáhan az evésben sokak
által talált élvezetről is.
Aki fogyni akar, soha ne egyen tul zsiros, édes
ételeket, ne egyen tejszínhabot, libamájat, vagy
zsiros sajtféléket, mert ezekben a hizáshoz szükséges és a test zsírtartalmának gyarapodását előmozdító mindennemű anyag koncentrálva van.
A különböző, tej, vagy gyümölcs, zöldségnajtoknak csak akkor van értelmük, ha azon napokon semimi mást nem eszünk. De ezekre a radikális kúrákra semmi szükség nincs, mert esak
nagyon lassú fogyás mellett tudjuk megtartani
testünk sfcépségét, arcbőrünk üdeségét, ami mégis
minden nőnek a legfontosabb.
l)r. Reiter Oszkárné.
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Teher a kerékpáron
Igen tisztelt Szerkesztőség! Kérem b. lapjukban at „Olvasó rovatá"-ba az alanti közérdekű
megfigyelésemnek helyt adni:
örömmel lehet tapasztalni, hogy
Szeged
forgalmában a bicikli szerepe mind nagyobb
méreteket ölt. Szabad legyen ezzel kapcsolatban azonban egy jelenségre figyelmét felhívni,
mely kétségtelenül rendőrségi intézkedést kell,
hogy maga után vonjon. Előrebocsájtom, hogy
a mai nyomorúságos viszonyok között tiszlnban vagyok azzal, hogy nem telhet mindenkinek — akinek lalán azelőtt módjában volt —,
kocsit, lovat és kocsist tartani, de talán ezt minden Vonatkozásban még sem pótolhatja egy
„kifutófiu, aki biciklizni is tud". Állíthatom,
hogy ma minden negyedik, ötödik biciklista
fantasztikusan fölpakolva, néha toronyszerűén,
elől és hátul is fölmálházva száguld és küzködik az egyensúllyal, ennek következtében az
ucca forgalmi rendjével nem sokat törődhet.
Arról szó sem lehet, hagy az ilyen nagy teherrel sfcágiildó málháslovat helyettesítő biciklista
idejében le tudjon fékezni, mert hiszen nagy
terhe a tehetetlenség törvénye szerint guritja
tovább. A napokban láttam egy ilyen kifutót,
aki minden karambol nélkül esett le biciklijéről és testi dimenzióját háromszorosan meghaladó kosarából vagy 30 cipó gurult az ut porába.
A mai szükség parancsolja, hogy mindenki
ott takarékoskodjék, ahol tud. Itt azonban a
rendőrségnek föltétlenül szabályozni kell ezt a
kérdést. Ne vihessen senki nagyobb podgyászt,
mint a hát szélessége. Maximálisan a súlyt is
meg kell határozni. Kivételt képeznének természetesen azok az eszközök, ahol a bicikli van
átalakítva teherhordásra (pl. lábbal hajtható
háromkerekű kocsik, stb.) és ahol a suly nem
a kormányzást és a forgalmi rendre figyelő biciklista hátát nyomja.

KOZMETIKAI ÜZENETEK:
Régi előfizető: 1. A t eljárás nem fájdalmas és A közlésért hálás köszönetem fogadja szernyomtalan. 2. Ezt látatlanban nem lehet megmon- kesztő ur. Egy biciklista előfizető.
dani, mert az függ a szeplők sűrűségétől, nagyságétól és a bőr érzékenységétől 3 Nem sok.
Makó: Az a kérdés, hogy állandóan vörös-e az
orra vagy csak a hidegben, vagy ha a hidegből
meleg szobába lép be, íár-e égési érzéssel az orrvőrösség, átfényesedik-e gyakran az orra és vérreHlamációfa
van.
fordulton
szegény-e.
Közvetlenül
a Kta<16f>ivatalTavasz 20: Mind a három panaszával forduljon
öox. levelezőlap
vaqy
telefon
szakorvoshoz.
Hü olvasó. 1. Ez nincs mindig okozati összení/dn
függésben. 2. Feltétlenül jót fog tenni a napozás,
de vigyázni kell, hogy ne barnuljon le gyorsan.
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Sport
I Szeged FC
vasárnap Kecskeméten szerepel
A Szeged BC vasárnap Kecskeméten vendégszerepel, ahol a „Hirös Hét" keretében a
iKAC-cal mérkőzik. A vezetőség rendezése érte] m ében üzeid.árom futballista utazik Kecskemétre. köztük egy próbajátékos.
A nagy érdeklődéssel várt.meccsre a ozeged FC igy áll
Jki:
Pálinkás — Scbmidt. kieszi,
Gyurcsó, Somogyi, Bertók, (Varga), Korányi II., Orosz,
/Mester. Bognár. Kiss (próbajátékos.)
A KAC
csapata a következő: Rozsnyai —
'Bánfi, Fodor — Fa-rkas, Kliimerat, KaJocsay —
dr. Veroszta, Cseimák, Aszódi,
Koránja III.,
/•Molnár.
A Szeged FC vezetőségét Bognár állapota
nggaszitja, aki a legutóbbi tréning
óta ismét
fájlalja a vállát. A vezetőségnek az a szándóka,
Iha Bognár még vasárnap is fogja érezni sérülését, Kecskemétről Hesser trénerrel Budapestír 3 küldi, hogy szükség esetén műtéti uton seIgitsemek rajta. •
Korányi III., aki egy hétig Szegeden tartózkodott. szombaton visszautazott
Kecskemétre,
üiogy a Szeged FC efllen, — amely őt szerződtetni akarta — játszék a K.*C szineíhen.
A Szeged FC vasárnap délbein autóbuszon
Bfazfk Kecskemétre.

Vasárnap délután:
vidéki uszóbafnokságok
Újszegeden
SzUE/- III. kerölei vízipólómérkőzés
. N a g » fórdekíődós előzi meg a vasárnap elidonté^ro,^kerülő országos vidéki uszóbajnoksáfeokat. Álversenyen három kerület: Dél.
Kelet és<fDumntul úszói vesznek részt, mert az
akció, amely Dunántúlnak két kerületre való
í<l<«ztásáití' célozta, nem júri eredménnyel.
fippen eaért Dunántul a verseny favoritja.
'Az eüsösóget, illetve a Horthy Miklós vándor dijat csak- abban az esetben lehlet Dél számára.
Mzfrw&ami. hl wszói kitűnően szerepelnek. A
versCTíy *("/énJelkeseJbb száma kétségtelenül a
fffO métere* gyorsúszás
és a 4x100 méteres
staféta lesz, de jó sportot fog hozni a 200 iméleres mellúszás is. amelyet egy 15 éves gyermek, az ttgri Boros az országos bajnokság harmadik helyezettje nyer meg. A versenyszámokban minden kerületből két-két uszó vehet részt.
Eszerint a-kővetkező üszők indulnak:
100 m: dr. Wanie, Marőthy, Abay—Nemes.
Malmai. °ülttp. Ringefhan. 400 m: Biooh, Széli.
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Báró Jósika
ucca 20 sz.

Angyal, Gróf, Kiss, Szilágyi. 1500 m: PJepJár,
Nagy, Pyber, H.rzig, Bakócsi, Kuhinka. 200
m mellúszás: Varga. Sioos, Lentgvári, Schuck,
Boros, Mezei. 100 ni hátúszás:
Rutay, Gegő,
Perler. Kovács. Kisfalud!, Bánhidi. 4x200 m:
gyorsstaféta: Bloch. Miháiyfi, Maróthy, dr.
Wanie. — Abay—Nemes. Angyal, Gróf, Laczkó — Reutka, Ringelhám. Fülöp. Kiss.
Műugrás: WoM, Szalay, Vécsey, Novotairszky,
Urszán. Versenybíró: dr. Bánáy István.
Az uszóbajnokságok után játszák le
Senikó
bíráskodása mellett a
SzUE—///. kerület
elsőosztályu vizipólóbajnoki mérkőzésit. amelyre a két csapat következő összeállításban áll kii:
SzUE: Gál — Herendi, Papp, Pleplár —
Vágó II., dr. Wank, Szanisíló.
III. kerület: Bródy — Holba, dr. Sárkány —
Dezső — Czelle. Kiszlényi, «lusitz.
A verseny — amelyen az úszószövetség vezérkara ólén ifj. Horthy Miklóssal is megjelenik
— délután fél 5 órakor kezdődik a SzUE ujszegedi versenyuszodájában.

A Bukoveczky-ügy
A Bukoveczky-ügy érthe "-¡a ideges hangulatot teremtett nemcsak a KEAC-ban, hamem a
szegedi sportkörökben is, ahol a kivál j ját ó
távozását nagyon sajnálnák. Egyelőre azonban
teljes a bizonytalanság.
A játékos serrmiíé
értesítésit nem küldött Szegedre az Újpest pedig. de lehet, hogy — a Phöbus sem nyilatkozik. Tény az, hogy mind a kettőnek szüksége
van balszélsőne.
Az ügyben kérdésit intéztünk a KEAC egyik
vezetőjéhez, aki a következőket mondotta:
— Semmi konkrétumot nem
tudunk Bukoveczky szerződtetési tárgyalásairól,
bár már
kaptunk olyan hireket, amelyek ezt bizonyítják. Ezek azonban még ímegerősitésre szorulnak. Nagyon csodálkozunk Bukoveczkyn, hogy
nem tájékoztat bennünket a hel -zetről. Ebben a
pillanatban az a
helyzet — magánértesülés
szerint —, hogy nem az Újpesttel, hanem a
Phöbusszal tárgyal Bukoveczky.
akinek útját
állítólag Solti IV. egyengeti.
Ez a hir nem
százszázalékos.
Reméljük, rövidesen kiderül
mtnden, mi nem gördítünk távozása
elé akadályt.
Dél—Kelet válogatott atlétikai verseny lesz
vasárnap Debrecenben. A verseny favoritja a
keleti kerület.
A „Vidéki blokk" vasárnap tartja alakuló ülését a CsAK székházavató ünnepségével kapcsolatban. Az általa összehívni kért rendkívüli közgyűlésre a jelek szerint augusztus 11-én kerül sor.

Mindig télárosi utazhat
s z á l kilómétemél
nagyobb távolságra

Lépten be
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Száz kilóméternél kisebb távolságra
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a kedvezmény.

A Középeurópai Kupa vasárnapi fordulója.
Bologna: Ferencváros—FC Bologna.
PrágaAdmira—Spárta.
Návait, a KAC válogatott csatárát a Bocskai
leszerződtette. Ugy látszott, hogy a KAC tudomásul veszi játékosának távozását és nem támaszt
nehézségeket a szerződés érvényesítése elé. Szombaton azután váratlan fordulat állott be az ügyben: a KAC értesítette a DLASz-t, hogy a Návaiügyben vegyes bírósági döntést kér, mert szerinte
a Bocskai megnem engedett eszközökkel birta rá a
játékost a szerződés aláírására. A KAC kérelmét
a DLASz titkársága azonnal továbbította az országos szövetséghez azzat, hogy a vegyes bíróság
ülésén az alszövetség i.s képviseltetni fogja magát.
A jelek szerint F ü r s t György főtitkár lesz a
DLASz képviselője az ülésen. A Návai-üggyel kapcsolatban alszövetségi körökben azt hangoztatjak,
hogy a BLASz-hoz hasonlóan a DT.ASz is meg
fogja tagadni a válogatott játékosok kiadását a
profiegyesületeknek a közelgő Nemzeti bajnokság
miatt. A BLASz ugyanis elhatározta, hogy a szabadrablási idő alatt sem ad ki játékost a profi
egyesületeknek. Ennek oka a Nemzeti bajnokság,
amely a jövő szezonban lép életbe
Az SzMTE—Csabai AK másodosztályú vizipólómérkőzést vasárnap délelőtt fél 12 órakor játszák le az ujszegedi versenyuszodában.
MTE—Gárgyán cég barátságos fútba llmiérkőzés
lesz vasárnap délután 5 órakor a lóversenytéri pályán.
Szigeti Imrének, a Szeged FC volt budapesti
képviselőjének, aki ismeretes körülmények között
Délamerikába távozott, igen jól megy a dolga. Mint
a montevideói National trénerét az uruguayi futballszövetség megbízta a válogatott csapat trenirozásával. Az uruguayiaknak legközelebbi ellenfele Argentína csapata. Szigeti gvőaelem esetén
1000 dollárt kap.

AUTÓ

karosszériák,
ujak, mindenféle kivitelben

Készítek, átalakítok, nyitottakat csukottra,
Komblnék 400 pengőtől. AutofényezGsek, bélelések. Karambolos autók javítása.

Bellér Kálmán, Koós József

Kossuth L a j o s s u g á r u l 68. szám. m

Zürichi dvizazárlat. Paris 20.22.25, London
15.485, Newyork 306.87, Brüsszel 71.60, Milánó
26.31, Madrid 41.925, Amszterdam 207.55, Berlin
119.30, schilling 57.40, Prága 12.73.75, Varsó 57.975,
Belgrád 7.00, Athén 2.92, Bukarest 3.05.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelentése. Angol font 17.25-17.65, dán kor. 76.80—77.60,
cseh korona 14.02-14 20, belga frank 79.10—7980,
dollár 340.40—344.40, kanadai dollár 339.00—349.00,
francia frank 22.30-22.50, hollandi forint 232.00234.00, lengyel zloty 64.75—65.35, leu 3.42—3.46, leva
4.00—4.15, líra 29 90—30.25, német márka 136.04—
137.60, norvég korona 86.50—87.40, osztrák schilling 80.00—80.70, svájci frank 11070—111.65, svéd
korona 88.70—89.60, dinár 7.80—8.30.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai.
Buza tiszai ó, uj 77 kg-os 15.70—15.90, 78 kg-os 15.85
—16.05, 79 kg-os 16.00-16.20, 80 kg-os 16.10—16.30.
felsőtiszai uj 77 kg-os 15.60-15.80, 78 kg-os 15.7515.95, 79 kg-os 15.90—16.10, 80 kg-os 16,00—16.20.
jászsági, fejérmegyei uj, dunántuli uj, pestvidéki
ó, bácskai ó 77 kg-os 15.35-15.45, 7f kg-os 15.50
—15.60, 79 kg-os 15.65—15.75, 80 kg-o< 15.75—15.85.
Pestvidéki rozs 6 9.30—9.50, uj 9.10-9.50, takarmányárpa I. 11.00-11.25, uj 10 65—10.90, zab I. 12.75
—12.90, tengeri tiszántúli 10.25—10.35.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd
Juliusra 99 háromnyolcad (97.75—ötnyolcad), szeptemberre 100.75—fél (89 háromnyolcad—egynegyed)
decemberre 102 egynyolacd (101 egynyolcad—100).
Tengeri szilárd. Juliusra 63 egynyolcad (62 egynyolcad) szeptemberre 64.5 (64 háromnyolcad),
decemberre 67.75 (66.25). Zab jól tartott. Juliusra
44.75 (44 háromnyolcad), szeptemberre 45.5 (44 hétnyolcad), decemberre 46.5 (45 hétnyolcad.) Rozs
szilárd. Juliusra 72.5 (72), szeptemberre 74 (72.5).
decemberre 75.75 (74.25).

Hűsít a nagy melegben, W í S . S K S S Gázgyár.
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Tisza L. Kdrul 53. Tel. 32-37.

Tót ezredek hőstetei a világháborúban. 20.20:
A Budapesti Hangverseny Zenekar operaelőadásának közvetítése a székesfővárosi Al'at és
növénykertből. A szevillai borbély. Közben kb.
21.50: Hirek, lóversenyeredmények, idő járásjelentés. Utána kb. 22.4*0: Közvetítés a
Kettcrét terem bői. Bura Géza és cigányezenekara muzsikál. 23.15: Közvetítés a Dunakorto kávéházból. G'illcnberg szalon zenfkar.

CsUförtök, Julius 26

A bndapcsfl rádió műsora
1934 julius 22-től julius 28-ig
V a s á r n a p ,

Julius

22

8.30: Hirek. 9: Harangszó a kecskeméti katolikus nagytemplomból. Utána egyházi zene
és szentbeszéd közvetítése a kecskeméti róm.
kath. nagytemplomból. Szentbeszédet
mond
Királymezey Tibor pápai kamarás. 10.45: Hirek. 11.15: Evangélikus istentisztelet a Bécsikapu-téri templomból. Prédikál Duszik Lajos
miskolci esperes. 12.20: Pontos időjelzés, időjárás. és vízállásjelentés. 12.30: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Közreműködik
Báthy Anna ének, vezényel Fridi Frigyes. 14:
Hanglemezek. 15: A m. kir. Földmivelésügyi
Minisztérium
rádióelőadássorozata.
Véníss
Gyula m. kir. gazdasági tanár: Képek a gazdasági szakiskolák vándorgyűléseiről. 15.50: Váezi Gyula klarinétozik, zongorán kiséri Keleti
Frigyes. 16.30: A magyar lovagvilág.
Bodor
Aladár előadása. 17: A m. kir. Mária Terézia
1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel F i gedy Ficlitner Sándor. 18.20: A föld. Móra Lász
ló elbeszélése. 18.45: Csóka Béla magyar nótákat énekel. Kisér Csorba Dezső és cigányzenekara. 20: Használati utasítás a rádióhoz. Nagy
Endre vidám csevegése. 20.25:
Sporteredmémények. 20.40: Közvetítés Kecskemétről. Dalosünnepély. Beköszöntő. Elmondja dr. Nyul
Tóth Pál városi tanácsnok. 22: Hirek, sport és
lóversenyeredmények. 22.30: Közvetítés a margitszigeti Astoria pavillonból. Butlola Ede szalon és jazz zenekarának műsora. 23.15: Közvetítés a Kovácsevics étteremből. Lakatos Tóni
és Lakatos Misi cigányzenekara muzsikál.

Villanifszerelőre

síüzJSsí
SctiUnbrunn J. v i l l a n y s z e r e l é s i -vállalata,
Koionau.15. Csillárokban nniiy v á l a s z t é k

Héfffö, Julius 23
6.45: Torna. Utána hanglemezek. 9.45: H í rek. 10: Felolvasás. Közben hanglemezek. 11
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
haarngszó az Egyetemi templomból, időjárásjelenfés. 12.05: Hanglemezek. Közben kb. 12.30
Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés.. 13.30: Budai György és cigányzenekara. 14.40: Hirek, élelmiszerárak,
piaci
árak, árfolyamhirek. 15.30: A rádió diákfélórája. 16: Badosné Bock Hilda bécsi dalokat énekel srammelzenekisérettel. 16.45: Pontos időjel
rés, időjárásjelentés hirek. 17.10: A reklámról.
Juhász László dr. előadása. 17.30: Jakabfi Mag
da zongorázik. 18.15: Kosztolányi Dezső novellái. 18.45: Bertha István szalonzenekara. 19.45:
Humoristáink a Bach-korszakban.
Szinnyey
Ferenc dr. egyetemi tanár előadása. 20.15: A m
kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. Közreműködik Belle Gabriella és Székely Mihály.
Vezényel Bajter Lajos. 21.30: Hirek, időjárásjelentés. 21.50: Közvetítés a Zöldfa vendéglőből
Lakatos Gyula és Lakatos Vince cigányzeneka-

Jégszekrények

háztartási és mészáros, kedvező fizetési
feltételek mellett lecrolosóbbanbeszerezhetők

Fekete

Nándor

ra. 23: Közvetítés a Dunapalota szálló étterméből. Len Baker jazz zenekarának műsora.

„RECO"
budapesti luxus fiiző szalónjának
szegedi fiókja és képviselete

Oroszlán ucca 5., a Városi Zálogházzal szemben.
Mérték utáni megrendelésre a leggyorsabban készíti a legújabb párisi divat szerintii luxusprinoes®
fűzőket, csipőformálókat, harisnyatartókat, gyógyhaskötőket, melltartókat stb. Üzletvezető és helyi
képviselő: POLDESZ ILONA.
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K e d d , Julius 24
6.45: Torna. Utána hanglemezek. 9.45: H i rek. 10: Felolvasás. Közben hanglemezek. 11
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
haarngszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Baum Sári zongorázik, Sz. Bárány Erzsi hegedül zongorakísérettel. Közben
12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárásés vízállásjelentés.. 13.30: A m. kir. államrend.
őrség zenekara. Vezényel Szőllőssy Ferenc. 14
óra 40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 16: Milyen lesz a jövő repülése? —
Hangay Sándor ny. tábori pilóta előadása. 16
óra 45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17: Sasskó Hilda énekel zongorakísérettel.
17.35: Napoleon a magyar költészetben. Kozocsa Sándor dr. előadása. 18.05: Toll Árpád és
Toll Jancsi cigányzenekara. 19.10: A magyar
ház belseje. Visky Káról ydr. előadása. 19.40:
Kresz Géza hegedül zongorakísérettel. 20.20:
Vigjátékelőadás a Stúdióból. Nyula a bokorban. 21.50: Hírek. 22.10: A Budapesti
Hangverseny Zenekar. Vezényel Vaszy Viktor Szünetben kb. 22.35: Időjárás jelentés. 23.15: Közvetítés a Hangli-Kioszkból. A Mándits jazz zenekarának műsora.

Modern

cipőüzem

nyilt KELEMEN UCCA 5. sz. alatt (Royal szállóval szemben). Megrendelésre készítem a legdivatosabb uri, női cipőket és cipőkülönlegességeket
divatlap szerint is Kérem n. é. közönség szíves
pártfogását. LEHOCZKY MIHÁLY cipészmester.

é s e r d a , fullus 23
6.45: Torna. Utána hanglemezek. 9.45: H i rek. 10: Felolvasás. Közben hanglemezek. 11
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
haarngszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: aradi Bácz Berci és cigányzenekara. Közben kb. 12.30: Hirek. 13.20:
Pontos
időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés.
13.30:
Szmirnov Szergej balalajkazenekara. 14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
15.30: A rádió diákfélórája. 16: A pirostéglás
ház. Szentgyörgyi Ferenc elbeszélése.
16.45:
Pontos időjelzés, időjárás jelentés, hirek. 17:
Blaha Lu jza és Jászai Mari. Janoics Jenő előadása. 17.30: Közvetítés a Bajna Parkból. 18.20
Buha teszi az embert. Márkus László előadása. 18.50: Buttkay Aladár és dr. Kárpáth Zoltán szerzeményei. Bodán Margit és Orbán Sándor előadásában. Zongorán kisér Kárpáth Zoltán. 20: Tótnxelvü előadás _ hanglemezekkel.

6.45: Torna. Utána hanglemezek. 9.45: H i rek. 10: Felolvasás. Közben hanglemezek. 11
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli
haarngszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Losonczi-Schweitzer
Oszkár
szalonzenekara. Közben 12.30: Hirek.
13.20:
Pontos időjelzés, időjárás és
vízállásjelentés,
13.30: Hochstrasser Ferenc fuvolázik, Faragó
Sándor hegedül zongorakísérettel. 14.40: H i rek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek.
16: Cserkészkirándulás Keletafrikában. Debreczeni Gyula ifjúsági előadása. 16.45:
Pontos
időjelzés, idő járásjelentés, hirek. 17: A m. kir.
Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel
Fridi Frigyes. 18: Költök félórá ja. Kiss Menyhért és Haraszthy Lajos verseikből olvasnalc
fel. 18.30: Durium hanglemezek. Vidám angol
tánczene. 19.10: A rádió külügyi negyedórája.
19.30: Három egyfelvonásos. Rendező Köpeczyi
Boócz Lajos .1. Hogy terem a magyar nóta. 2.
Cigányper. 3. Toronyóra. 21.30: Hírek, időj á rásjelentés. 21.50: Operettrészletek.
Vezényel
Polgár Tibor. Közreműködik a Budapesti Hang
verseny Zenekar és Somló József (ének). 23.10B
Közvetítés a Gellért szálló teiraszáróL A Pata*
ky jazz zenekarának műsora.

SKerékpár,
varrógép
k é r d é s e ! Kordalion uakttxletemhee.
Hí
bizalom

M U m m a J ^ k » mtlszerész utódához. Ooekoniow-aoí* 5. Ifwsy
B H i ^ w r Q f O SIj.javitrtmüholy I J&Titánok
lelelfta^éff moUf.Lt!

Péntek, Julius 27
6.4S: Torna. Utána hanglemezek. 9.4S: HSh
rek. 10: Felolvasás. Közben hanglemezek. 11
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat 12: Déli
haarngszó az Egyetemi templomból, időjárás-^
jelentós. 12.05: Endre Béla szólókvartettjének
műsora. Közben kb. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos
időjelzés, időjárás és vizálásjelentés. 13.30: Országos Postászenekar. Vezényel if j. Roubal Vil
mos. 14.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak,
árfolyamhirek. 15.30: A rádió
diákfélórája.
Magyarok a hétéves háborúban. 16: Otthonunk
a kislakásban. Simon Blanka előadása. 16.45c
Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 17:
Frits Miklós gitározik. 17.30: A család é a falanszter. Rézler Kornél dr. ny. kúriai biró előadása. 18: Közvetítés a Cászárfürdő
éttermémébő. Eachmann zenekar műsora. 18.40: Sport
közlemények. 18.55: Lukács Sári énekel, zongorakísérettel. 19.30:Az állatok a magyar irók
müveiben. Vajthó László dr. előadása. 20: Közvetítés a Zsófia sétahajóról. Beszélő Budinszky
Sándor. 21: Hirek. 21.20: A Budapesti Hangver
seny Zenekar. Vezényel Zsolt Nándor. Közre,
működik Gergely László. Szünetben kb. 21.55:
Időjárásjelentés. 22.30: Közvetítés a Dénes éttermből. Kolompár Laci és cigányzenekara mu
zsikál. Horti Lajos énekel. 23.30: Közvetítés a
Boyal-szálló élteiméből. A Royal-jazz zenekar
műsora.
Hátralékos könyveléseket feldolgoznak,
mérleget, társas elszámolásokat elkészítenek é s felülvizsgálnak, —
könyvvizsgálat esetén mint

ellenszakértők
érdekek legjobban védjük meg.

HOFBBUER TESTVÉREK
adő és könyvszakértők

3U0BPEST, »».MÚZEUM KRI 7. Wr 89—75«.
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István Kcráiy izálloda S K ,
Nyugati pályaudvar mellett.) — Telefon (Interurbán) 208—43., 294—84. — Sürgönyeim • HOTELIST.

SxobÖinK
drdt
mérsélceliuíc.
B lapra hivatkoiók 20<Yo engedményt kapnak.
KOsponll IUté«, folyó hideg-meleg vto, lift, telefonos szobák.
Teljes komfort.
s

Szerda, julius 23

A szállodában étterem, kávéház és amerlcan beír

StíáSáiáiáSút^ÉSáiÉmÉS^ÉAÉSÍ
Szombat, jíulim 28
6.45: Torna. Utána hanglemezek. 9.45: H í rek. 10: Felolvasás. Közben hanglemezek. 11
óra 10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Deli
haarngszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Az Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. Vezényel Melles Béla. Közben
kb. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás- és vizálásjelentés. 13.30: Pálffy Mária
és Vermes Jenő énekel zongorakísérettel. 14.40
Hirek, élelmiszerárak, piaci árak. árfolyamhirek. 16: Ezermester műhely. A Rádióélet if júsági félórája. Harsányi Gizi előadása.
16.45:
Pontos időjelzés, idójárásjelentés, hirek. 17.00:

\ külföldi

¡H

ÍÉBÉiáÉ't i É É É >

ál

Tréfa és humor a régi magyar politikában. —
Szász József előadása. 17.30: Budapesti Koncert
Szalonzenekar. 18.35: Mi tüzen a rádió. 19.10:
Kedvenc hanglemezek. 20.15:
A
Budapesti
Hangverseny Zenekar operettelőadásának közvetítése a székesfővárosi Állat és növénykertből. Marica grófnő. A zelső felvonás után kb.
21.20: Hirek, ügetőversenyeredmények. A második felvonás után kb. 22.15: Időjárásjelentés. Utána kb. 22.45: Közvetítés a Bellevue szállóból. A Nógrády Guido jazz zenekarának műsora. 23.15: Közvetítés az Ostende kávéházból.
Veres Lajos és cigányzenekara muzsikál. Varg
ha Imre énekel.

r á d i ó h részletes mosóra

Vasárnap, Julius 22
BfíGS. 11.05: Szimfonikusok hangversenye. 12
óra 20: Szórakoztató zene. 15.15: Kamarazene. 17.06: Rádiózenekar. 19.25: Hangverseny.
20.05: Szerenád a Burg kertjében. A szimfonikusok hangversenye. 22.20:
Kaufmann
jazz.
BELGRÁD. 12.15: Mackaskí zenekar népdalokat ad elő. 17: Pilih Rudolf népdalokat játszik harmonikán. 21.30: Népdalok zenekari
kísérettel. 22.50: Zeneközvetilés
Kraljevina
étteremből.
BERLIN. 12: Déli zene. 16: Könnyű és tánczene gitár dalokkal. 18.30: A Bruinier vonósnégyes játéka. 20: Nagy-Berlin zenekara. 23.10:
Kis rádió zenekar.
BUKAREST. 12: Rádiózenekar. 18.15: Román
zene. 20.45: Hanglemezek. 21.15: Rádiózenekar. 22.15: Francia operarészltek. 23.15: Zene
közvetítés a Bassin Lidóból.
DAVENTRI. 17: Zongora. 17.50: Hangverseny.
19.30: Perkin Helén zongorázik. 21.05: Egyházi zene a rádiózenekar. — Operettrészletek.
FRANKFURT. 16.15: Szórakoztató zene. 20:
Verdi: Otelló, opera 4 felvonásban.
23.10:
Szórakoztató zene. 1: Éjjeli hangverseny lemezeken.
MILANO. T7.15: Tarka zene. 20.45:
Zenekari
hangverseny. 22: Tánczene.
PRÁGA. 6.00: Ébresztő, torna,
hangverseny.
10.55: Hanglemezek. 16: A z V. gyalogezred
zenekarának hangversenye. 17.45:
Hanglemezek. 22.20: Hanglemezek.
ROMA 17: Énekkari hangverseny. 18. A római
mandolinkvartett hangversenye. 20.10: Hang
lemezek. 20.45: Opera.
STOCKHOLM. 20: Rádiózenekar. 22: Könnyű
zene.
VARSÓ. 12.10: Rádiózenekar. 15.15: Énekhangverseny. 16: Könnvű zene. 19.15: Rádiózenekar. 22.30: Operettlemezek. 23.05: Tánczene.

zek. 20.45: Tröste
Arthur
hegedümüvésa
hangversenye.
STOCKHOLM. 17.05: Harmonika. 17.50: Lemezek. 19.30: Szimfonikus hangverseny. 22:
Francia zeneszerzők szórakoztató zenéje.
VARSÓ. 12.10: Könnyű zene. 16: Kétzongorás
hangverseny. 17.15: Népszerű zene. 18.15: Ka
marazene. 19.10: Mandolinzenekar.
22.30:
Tánczene.

Közvetítés Newyorkból. 21.40: A rádió katonazenekara. 23: Jackson
tánczenekar a
Dorchester szállóból.
F R A N K F U R T . 17.45: Brahms dalok. 19: Birodalmi hadsereg indulói. 21.30: Tréfás gunydalok.
MILANO. 17.10: Tánczene. 20.45:
Zenekari
hangverseny. 22: Zongorahangverseny.
PRÁGA. 6.00: Ébresztő, torna,
hangverseny.
11 ¡Hanglemezek. 15.16: Musik szalonzenekar
hangversenye. 21.35: Hangverseny.
22.15:
Finn nép. és műdalok.
ROMA. 17: Hangszerek és énekverseny. 20.10:
Hanglemezek. 20.45: Hangverseny.
STOCKHOLM. 17.45: Lemezek. 19.45: Szórakoztató zene. 21.15: Csembaló- és fuvolaverseny. 22—23: Orgona, ének és csellóverseny.
VARSÓ. 12.10: Hanglemezek. 16: Könnyű zene.
17.40: Énekhangverseny. 18.15:
Éneklemezek. 19.40: Katonainduló. 21.12: Népzene. 22.15:
Tánczene.

BÉCS. 12: Rádiózenekar. 16.20: Operalemezek.
17.50: Riehl Isolda énekel. 19.30t Szimfonikusok hangversenye. 23: Jaiitz jazz Petrov énekével.
BELGRÁD. 11.59: Rádiózenekar. 18.30: Christis Stefánia zongorázik. 19.10: Rádiózenekar.
19.30: Népdalok zenekari kísérettel.
22.55:
Zeneközvetités a Ratnicki dómból.
BERLIN. 12: Szórakoztató zene. 14.15: Kívánságlemez. 16: A 9. gyalogezred zenekara. 19
óra 20: Népdaleneklés. 21: Operettzene. 24:
Tánclemezek.
BUKAREST. 13: Hanglemezek. 19.05:
Cseh"
operazene. 20.15: Francia operettzene. 21.15:
Dégen Lidia zongorázik. 22:
Alexandresca
Aurél énekel.
DAVENTRI. 16.45: Vegyes lemezek. 20: Rádió
zenekar. 21.25: Színmű. 22.45: Roy fox tánc*
zenekara.
F R A N K F U R T . 16: Fürdőzenekar. 19:
A volt
trieri városi zenekar hangversenye.
23: A
giesseni városi zenekar hangversenye.
MILANO. 17.10: Kamarazene. 20.45: E&yfelvo-<
násos vígjáték. 21.30: Szimfonikus hangverseny.
PRÁGA. 6.00: Ébresztő, torna,
hangverseny.
12.10: Hanglemezek. 15.15: A 28. gyalogezred
fuvószenekarának hangversenye. 19.25: Vasata szerzeményei. 21.05: Cseh filharmónia
kusok.
ROMA. 17.10: Kamarazene. 20.10: Hanglemez
zek 20.45: Ernani, opera.
Roma. 17: Szólóhangverseny. 20.10: Hanglemezek. 20.45: Tarka hangverseny est.
STOCKHOLM. 17.45: Lemezek. 20.30: Ham-*
feldt: A csillagok rózsája, hangjáték. 22: Mou
dern zene.
VARSÓ. 12: Fúvószenekar. 13.05:
Zenekari
hangverseny. 17.15:
Hangverseny.
19.35:
Énekhangverseny. 20.12: Könnyű zene mandolinzenekarral. 22.25: Könnyű zene.

Csilt»rtöU, Julius 2©

BÉCS. 12: Rádiózenekar. 16.35: Grünberg T r i U
la zongorázik. 21.45: Baum Kurt
tenorista
estje. 24: Hermann jazz a Palmhof kávéházból.
Épiltetölc figyelmébe
!
BELGRÁD. 12.05: Rádiózenekar. 18.30: HangVállalok fűtési és egészségügyi berendeverseny. 19.10: Népdallemezek. 20: Szimfozést, vízvezeték és csatornázást, lakatos
nikus 'hangverseny. 22.50: Zeneközvetités a
és bádogos munkát, házak jókarban tarDomovina étteremből. •
tását átalányösszegért. Gaal
Ferenc
BERLIN. SS. zenekar. 16: Könnyű
zene.
lakatos, bádogos és vizvezetékberendezési vál21.45: Hangverseny. 22.50: Srammelzene.
lalata, ZRÍNYI ÜCCA 18.
232
BUKAREST. 13: Hanglemezek. 14.40: Könnyű
zene. 19.05: A Jonescu zenekar. 20.45: Donizetti: Lammermoori Lucia, hanglemezeken.
Kedd, tullus 24
D A V E N T R I . 16.15: Belfasti rádiózenekar. 18:
BÉCS. 11.30: Parasztzene lemezeken. 12: Rádió
Dickson orgonaművész játéka. 19: Belfasti
zenekar. 17.50: Lemezek. 19.30: Viharról szórádiózenekar. 20: Tarka est zenével. 21.40:
ló operarészletek. Előadja a szimfonikusok
Hangverseny. 22.40: Loss tánczenekar.
zenekara. 22.50: Rádiózenekar. 24: Könnyű
FRANKFURT. 16: 16: Fürdőzenekar. 21: Faust
és tánclemezek.
szimfónia Goethe után, nauheimi fürdőzen*»BELGRÁD. 11.20: Rádiózenekar. 18.30: Népdakar. 24—1: Mozart operák részletei.
lok zenekari kísérettel. 20: Rádiózenekar. 22:
MILANO. 17: Tánczene. 20: Hanglemezek. 20
Zeneközvetités a Zanacki
dómból.
22.50:
óra 45: Mancagni: Iris cimü operája.
Tá ncl eme zek
PRÁGA. 6.00: Ébresztő, torna.
hangverseny.
BERLIN. 12: Könnyű zene. 16: Lemezek. 17:
12.30: Jazz zene. 17.55 Hanglemezek. 19.35:
Kis rádiózenekar. 18.45: Blatt Elza zongoráKalix tanár zongorahangversenye. 20: Katozik. 21.35: Kis rádiózenekar. 22.50: KamaraHéff«. fultlH 21
nadalok. 21.35: Cseh filharmonikusok hangzenekar
versenye.
BÉCS. 11.30: Alpesi zene lemezeken. 12: RáBUKARENT. 13: Hanglemezek. 19.05: Motzói
ROMA. 20.10: Hanglemezek. 20.10: Hanglemediózenekar. 17.30: Filmzene lemezeken. 19.40
könnyű zene. 21.15: Szimfonikns hangverzek. 20.45: Busoni-hangverseny, a szimfoniRádiózenekar a Pfleger
parasztzenekarral.
seny. 23.30: Könnyű zene.
kus hangverseny. 22.20: Tnczene.
23: Schütz Ferenc Bach műveket ad elő zonDAVENTRI. 16.30: Grinke trió. 18.35: KingSTOCKHOLM. 17.30: Lemezek. 17.45: Könnvü
gorán.
zenekar. 19.30: Hangverseny. 20:
A rádió
zene. 20: Rádiózenekar Gimpel hegedűműBELGRÁD. 11.59: Rádiózenekar. 19: Jugoszláv
ének és zenekari szólistákkal. 22.30: Stonevésszel. 22: Lemezek.
dalok. 19.40: Hanglemezek. 20.15: Verdi: Aitánczenekar.
VARSÓ. 12: Fúvószenekar. 13.20: Jazz
zene
da. hanglemezeken.
hanglemezeken. 17.15: Hegedűhangverseny.
FRANKFURT. 17.45: Horn Rudolf
egykezű
BERLIN. 13.15: Szórakoztató zene. 18.30: Hang
zongoraművész játéka. 20.45: A wiesbadeni
versenv. 22: Lemezek.
fürdőzenekar játéka. 23: Sbórakoztató zene.
BUKAREST. 13.45: Könnyű zene. 19: Könnyű
„ r f t D / f S "
A S V 4 N *
V I Z
24: Hárfadalok.
zene. 20.15: Rádiózenekar. 21.15: RádiózeneMILANO. 17.10: Tánczene. 19.30: Tarka zene.
alkalikus és radioaktív 875 m. mélyből fakadó
kar. 22.30: Sibiceanu zongorázik.
20: Hanglemezek. 20.45: A /elveszett asszony
természetes hévvizből készült s?ftRsa*as üdi'-Wz.
DAVENTRI. 18.35: Schubert müvek. 19.30: —
Pietri háromfelvonásos operája, utána táncelsőrangú borvíz, gyomorsavtultengésben szenvezene.
dőknek nélkülözhetetlen. Gyomor-, bél-, epe-, vePRÁGA. 6.00: Ébresztő, torna.
hangverseny.
se- és májbajoknál ajánlatos. Cukorbetegek állanbármilyen rossz, kljavitom jó sütésre, kevés
12.30: Hanglemezek. 18.15: Hanglemezek. ¿2 dó itala Főlerakat: DANNER PÉTER FIA cégnél,
tüzrevalóra átalakítom olcsón, felelősség melóra 15: Cseh tánczene.
Tisza L. körot 12, de kapható minden jobb fűszerlett. BfTg tűzhely lakatos, Attila ucca 6. szám.
R O M A . 17.IS: Tarka zene. » - 1 0 : Hanglemeüzletből,
Ml

Takaréktűzhely,

Szobadalmazoll

F R A N K F U R T . 16: Berlin. 19.30:
Hanglemez.
20.15:
Vidám
apróságak
szóban
és
zenében.
rekamiék, fotelok 6tb.
»MÉZ
24:
Lemezek.
POczi !m*r Mfp'tos *s rilszitftntl.
PRÁGA. 6.00: Ébresztő, torna,
hangverseny.
• » K W H B H B O H
12.30: Déli hangverseny. 18.15: Német zene.
21.30:
A massenzai bazilika
szimfonikus
19.25: Fuvószene. 22.15: Hanglemezek.
hangversenynek közvetitese.
STOCKHOLM. 16: Szórakoztató zene.
17.30:
STOCKHOLM. 18.15: Lemezek. 20:
HintzeLemezek.
18.45:
Régi
tánczene.
20:
KatonaReinhold Bruno zongorázik. 21.25: Lemezek.
zene. 22.30: Tánczene.
22. Szórakoztató zene.
VARSÓ. 12.10: Könnyű zene. 13.05: HanglemeVABSO. 12.10: Szalonzene. 13.15: Hanglemezek
zek. 16 :Zsidózene, énekszámokkal.
17.25:
17.30: Könnyű zene. 18.15: Hangverseny. 19
Szalonzenekar. 18.15: Hanglemezek.
19.10:
óra 15: Lengyel népzene hanglemezeken. 20
Közvetítés Salzburgból. 22.45: Tánczene.
óra 12: Szimfonikus hangverseny. 22.15: Zene Európa kávéházból.
ágyneipiilaríöva! paratlan. Modern

-teie
S z e g e d , Hld n c c a |
17.40: Zongorahangverseny. 19.15: Könnyű
zene énekszámokkal. 21.12: Népszerű hangverseny.
P é n f e k , Julius
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RÉCS. 11.30: Alpesi népzene lemezdken. 17.45:
Lemezek. 19: Népművészeti est. 20.30: Menzl
Margit szoprán enekel. 22.50: RáJiózenekar.
24: M'rek Veber lemezei.
BELGRÁD. 11.20: Rádiózenekar. 13.10: Hanglemezek. 22.45: Rádiózenekar.
BERLIN. 13.15: Vidám lemezek. 16: Kis rádiózenekar: szórakoztató zene. 21—1: Tánczene.
BUKAREST. 14: Könnyű zene. 19: Rádiózenekar. 20.15: Rádiózenekar. 21.15: Kamarazene.
22: Amerikai dalok. 22.30: Seidmann: szaxofonelőadása.
DAVENTRI. 16.30: A Metropole szálló zenekara. 18.30: Mandolinzene tenordalokkal. 20 :
Rádiórevü dalokkal. ( A magyar dalokat Sári Lola énekli. 21.25: Szimfonikus hangverseny
22—24: Harry Rov és tánczenekara.
FRANKFURT.' 17.45: Hangverseny. 23: Wiemann: Nap, hold és csillagok. Hangkép.
MTLANO. 17.10: Szoprán és tenorhangversenv.
20.45: Zenés vígjáték a
stúdióból.
21.30:
Szimfonikus hangverseny..
Utána hanglemezek.
PRÁGA. 6.00: Ébresztő, torna,
hangverseny,
12.30: Szalonzenekar. 15.15: Jazz. 18.05: Hang
lemezek. 19: Tamhurirazenekar. 20.20: Jazz.
22.15: Hanglemezek.
ROMA. 17: Rádiózenekar. 20.10: Hanslemezek.

S z o m b a t ,

fullus

2 8

BÉCS. 12: Lemezek. 16: Mandolinzene. 16.50:
Állástalanok zenekara.19.15: Beethoven: Fidelio, kétfelvonásos opera. 22: Rádiózenekar.
23.10: Bura Sándor cigányzenekarának játéka Budapestről.
BELGRÁD. 11.59. Rádiózenekar. 13: Népdalok
zenekari kiséretel. 19: Hangverseny. 19.30:
Hanglemezek. 20: Rádiózenekar. 22.40: Zene.
közvetítés a Mala Pivarno étteremből. 23.15:
Tá ti c lemezek.
BERLTN. 12: SA. zenekar. 16: Szórakoztató zene. 18.30: Kis kamarazene. 19.10: Rádiójáték
zenével. 18.30: Kis kamarazene.
BUKAREST. 13: Hanglemezek. 14.40: Könnyű
zene. 20: Közvetítés a salzburgi ünnepi játékokról.
DAVENTRI. 16: Tarka délután zenével. 18.45:
Walesi népdalok. 19: Könnyű zene baritondalokkal. 20: Campoli zenekar. Könnvü zene.
21.25: Tarka est zenével. 22.30: A rádió tánczenekara.
olcsó
Arakon
nagy válassztékban

Csípöfüzök, pécsi börkeztyük, melltartók p o n a R T e s i t i M e i

M M M

Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. — Leszállított pensió árak. — Hosszabb
tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. — Teljes penstó összes mellékköltségekkel már napi
11 pengőtől. — Pengőbeflzetés.
Felvilágosítás és siobarende'és Budapesten, az állandó irodában, Carlton s z á l l ó (Te'efon 889—TO.)

?

Hol Tásárolfuiih ! Hol dolgoztassunk
Deimaggarorszag

Kis Címtára

szegedi

hereshedOhrOl es

iparosokról

ANTIQUARIUM:
ffangárla könyveket vesz, elad és cserél

MOSODA:
dattyu-mosóda. Takaréktár-« &

A U T Ó ÉS FELSZERELÉSI CIKKEK:
Hóna Alföldi Gépkeresk^ Váll., Fekotesas-n 22

OLAJ- ÉS MŰSZAKI CIKKEK:
Ruh Vilmos, Mikszáth K. a. I.

F E S T ö ÉS MÁZOLÓ:
Szabó István, Kálvin tér I.

ORA ÉS ÉKSZER:
rteich Mót és Fta Rt- Kelemen-« 11.
t'óth Józseí, Kölcsey-«. 9.

FÉRFIRUHA:
81a« Ignácz, Kclemeu-o. S.

RÁDIÓ ÉS GRAMOFON:
)eulsch Albert, Kárász-ucca t.
Kelemen Márton, Kelemen-« 11.

I L L A 1 SZERTAR:
Gáspár illatszertár, Széchenyi-tér I.

KALYHARAKTAR:
Léderer János, Somogyi-ucca 16

SELYEMARUK:
Holtzer S. és Fiai, a főpostával szember
SZŐNYEG:
Domán Mihály és Fia, Kárász-u. 12.
SZOCS:
ío^mann Dávid. Kárász-«. 8.

KÉPKERETEZÉS:
Freimann Miksa, Kárász-u. 10.

TEXTILÁRU:
Kurucsev Sándor, Széchenyi tér 14

KÉZIMUNKA:
Fiscber „Kézimttnkaház*, Kölcsey n. 18.
Fáy Margit, Kígyó u. 1

ÜVEG ÉS PORCELLAN:
Schillinger Kálmán, Csekonici a. L

IRODABERENDEZÉS:
Wirth és Rengey, Széchenyi-tér S.

KÖTÖTT- és SZÖVÖTTARU:
Fehércégtáblás Boros Miksa. Széchenyi-tér 15.
Lampel és Hegyi, Pispökjazár
Lusztig Imre, Szédienyl-tér ft.

S z e g e d C s e k o n l c s - é s K i s s ucca s a r o k
14 napos nyári vásárunk szenzációs cikkei:
DIVATÁRUK
1.48
Női fehér divat vászonkalap
—.38
1 pár müselymezett férfi zokni
P 1.48
Csipkés színes női kombiné
—.38
Divat női szalma sapka
PAPÍRÁRUK
«—24
10 drb színes szekrénypapir
—.24
50 drb kirándulási papirtányér
i—.24
60 drb papír tálca
300 drb 30x30-as fehér damaszt
—.88
papírszalvéta
H Á Z T A R T Á S I CIKKEK
—.24
70 drb málnaszörp szívószál
—.88
6 drb sima vizes pohár
—.78
6 drb sima boros pohár
RÖVIDÁRUK
18 drb cakkszoritó hullámosait
¡-.24
4 levél 100 drb varrótű
—.24
6 méter köper szalag

SZEGEDI SAKKÉLET

PMACE D0TEL BELLEVUE

\

vr.

O M . M A G ? A R O R S « A G

1934 julius 22.

VILLAMOSSAG:
Oeutsch Albert, K á r á s z - « i.

Rosner József, Tisza Lajos-kömt 39.
VIZVEZETÉKSZERELÖ:
Fekete Nándor, Kossuth Lajos-sugárut 18.

Szegeden szerezzük be minden szükségletűinket!

A Magyar Sakk Szövetség D«S Kerffletémc»í
egyéni bajnoki versenye, amelyet a Szegedi Sakk
Kör rendez, mind nagyobb arányokban bontakozik ki. A verseny díszvédnökségét elvállalta Hóman Bálint kultuszminiszter, Bárányi Tibor főispán, Láng-Miticzky Ernő ítélőtáblai elnök, vitéz Nagyszombathy Miksa altábornagy, vitéz
Shvoy Kálmán altábornagy és Széki Tibor, az
egyelem rektora. Az augusztus 5-i közgyűlés a
kerület összes sakkozóin kivül a főváros és a
vidék kiküldötteit is összegyűjti, úgyhogy a közgyűlés, amelyet a városháza dísztermében tartanak meg, a szokásos kereteken túlnőve, társadalmi eseménnyé váll, mert Szeged szülötte, az
egyetlen magyar nagymester: M a r ó c z y Géza
itt ünnepli 50 éves mesteri j»bileumát,
6-án kezdődik a tulajdonképpeni verseny az
ujszegedi vigadóban. Békéscsaba, Békés, Cegléd,
Csongrád, Gyula,
Gyoma,
Hódmezővásárhely,
Kecskemét, Kitekunhalas, KrskwnfélegyhSfra, Makó, Nagykőrös, Orosháza, Szentes, Szolnok, Tótkomlós és természetesen Szeged legfőbb játékosai
adnak itt egymásnak találkozót, hogy eldöntsék a
bajnokságot. Ez az első nagyobbszabásu sakkverseny, amelyet Szegeden rendeznek, ugy a résztvevők, mint a nézők részéről hatalmas érdeklődés
mutatkozik és a rendezőség legfőbb gondja, hogv
a látogatókat minél kényelmesebben helyezze el
a játékosok körül. A védnökségre felkért előkelőségek adományai lehetővé teszik, hogy a versenyen megfelelő dijakat osszanak ki a helyezettek
között. Dr. Pálfy József polgármester és Villányi
Ármin vezetése mellett a rendező bizottság gondoskodik, hogy a verseny zökkenő nélkül folyjon
le. Mindennemű felvilásjositást a kör főtitkára.
Weisz Imre (Mars-tér 17) ad.
A Szegedi Sakk Kör 27-én, pénteken választmányi ülést tart.

S s c e r l t e s s c i ö l

U s z e n e í

Egy lakó: A negyedéves felmondás batárideje
augusztus 14-e, déli 12 óra. Eddig a felmondást *
háztulajdonosnak már meg kell kapnia.
Felel«« szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatort a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomda vállalat Rt könyvnyomdájában
Fefcl&a Szemvezető: Klahi Ciado«.

o r r: M A

IC

Apróhirdetések
Kiadó egyszobás magas
földszintes lakás, mellékhelyiséggel. Szillérisugárut 18.

Bútorozott
•sobftt

LAKAS1

gyorsas Ag'i^l kiad
taMI,'haf«104h»!
Tiszta kis bútorozott
szobát keres vidéki leány a
belvárosba „12
pengő" jeligére.
Főfasor 54, Főfasor 26,
Szentgyörgy ucca 18 sz.
különbejárat.
Tiszta magányos aszszonynál lakást keres
egy jobb leány a Belvárosban. „8 pengő" jeligére.
Butorozolt szép szoba,
szuterén lakás
kiadó.
Deák Ferenc u. 18.
Gyermektelen
magányos. középkorú
nőnél
kvártélyt kaphat idősebb nyugdíjas
férfi,
esetleg teljes ellátással.
Balogh Erzsike, Csukaucca 34.
Szép bútorozott
szoba
kiadó 1—2 személynek.
Vitéz u. 15.
Különbejáratu
bútorozott szoba kiadó, esetleg ellátással Tisza L.
körút 45, I. emelet.
Lépcsőházi bejáratú bútorozott szoba kiadó —
Peák Ferenc n. 25a.
(Főbérleti bútorozott —
parkettás lakás elő, fürdőszobával elsejére. —
B á r ó Jósika 14.
Elegánsan
berendezett
kii lön bejáratú necai

3 szobás I. emeleti uccai fürdőszobás lakás
augusztus l-re
kiadó.
Párisi körút 30, házmesternél.
Egyszobás, konyhás lakás kiadó, viz, villany
bent. Liget u. 17a.
Újszeged, Tiszapart 2
szobás lakás augusztus
l-re kiadó, viz, villany,
Kállay ucca 1.
Üzlethelyiség augusztus
elsejére kiadó.
Tisza
Lajos körút 45.
Rőfös vagy
rövidárul
szakma részére alkalmas sarok
üzlethelyiséig azonnal kiadó. Gr.
Apponyi 10, volt Iskola
ucca.
Emeleti
garzonlakás
központi
fűtéssel, fürdővel augusztus elsejére kiadó. Berzsenyi h.
2a.
Háromszobás
emeleti
uccai komfortos
lakás
kiadó. Zerge ucca 25.
Tud. házmesternél.
Kettőszobás lakás, előés fürdőszobával 35 P ért kiadó. Polgár ucca
17.
Kétszobás, összkomfortos legszebb kiritelü lakás kiadó aug. I-re. Kál
vária u. 3. Ugyanott
cserépkályha megvételre kerestetik.
Pékség két
kemencés,
azonnal kiadó. Érd. Valéria tér 12, péküzlet.
2 szobás lakás Újszegeden a hídfőnél (Pozsony
u. 4). aug. l-re kiadó.
Négyszobás modern magánház bérbeadó. Cím:
Párisi körút 21b.'

Mindenes, aki főzni tud
és gyermekszerető azon
nalra felvétetik. Feldheim, Margit u. 22a.
Jóravaló, gyermektelen
házaspár elmenne szolgának vagy házmesternek, jó bizonyítvánnyal,
lehet iskolai
kórházi,
irodai vagy banki szolgának, vagy magányosan is elmennék. Somogyitelep 3. ucca 70. B.
Szűcs Antal.
Háztartásban s e g é k e s ö
l e á n y t gyermekek me'lé
és egy m i n d e n e s f ő «
z ő n ö t el sej ere felveszek.
Újszeged, Főfasor 17 18.
Helyi ismeretséggel ren
delkező intelligens, komolyabb urak elhelyezkedést nyerhetnek. „Jövő" jeligére levelet kérünk a kiadóba.

¿üiaílügyni

tüzelőanyag
eladására
kerestetik, ajánlat „Tüzelőanyag" jeligére kéretik a kiadóba.

Wienerin
unterichtet
Deutsch in den Mittagsstunden gegen kost. Unter konversation.

Jómegjelenésii, szorgalmas fiatalember,
ki nagyobb ismeretséggel
rendelkezik, B z l e t s z e r z ö n e k felvétetik régi jóhirnevü órás- és ékszerész
céghez. Szakmát ismerők
előnyben.
Ajánlatokat:
»Évtizedes állás" jeligére
a kiadóba.
Ügynököt,
ügynöknőt,
ki házlartásokaí látogat
nélkülözhetetlen
cikk,
terjesztésére keres. —
Konta, Tisza Lajos körút 58, földszint 5.
Legjobb házmestereket
háztulajdonosoknak teljesen díjmentesen kőzve
tit. Belvárosi Lakásügy
nökség, Dugonics tér 11
Telefon 25—47.

fürdőszoba használattal
kiiidó. Kölcsey ucca 8,
9 em. 15, ajtó.

Nagymosást, nagytakarítást házaknál vállalok
kisebb házba
házmesternek ajánlkozom jóbizonyitvánnyal. Kálvária ű. 13., trafik.

Lakás - Üzlet

Oktatás

bútorozott szoba

Lakás kiadó, udvari szo
ba és fáskamra augusz' W r -Jtm.m—m i
u
w
i
—
'
—
— tus 1-ére.
iKeresek szerény bútoTágas, világos üzletherozott szobát fürdőszolyiség irodának, műbával, esetleg ellátáshelynek alkalmas. Horsal. Valéria tér közeléthy Miklós h. 4. olcsón
ban. „Ármegjelölés" jel
kiadó.
igére a kiadóba.
3 szobás
fürdőszoba,
villany, viz bent és mellékhelyiségekből
álló
lakás aug. l - r e kiadó.
2 és3 szobás
Szűcs ucca 4.
renovált, újonnan fenteit ítlrflflszobáa lAHASoK
egy
Hucihclylseg ölesd bétok mellett, aaonoatra
fta^uwi
Ins 1-ro Somogyj n. 11. kladrtk.
— Tudakozódhatni i> haimeB

lemdl.

IH

Berzsenyi u. l a sz. házban 3 szobás komfortos
i
L A K
A
augusztusra kiadó. Tudakozódni a házmesterOél.
152
Augusztus l-re
kiadó
a Gróf-palotában

i garzon lakás,

mely áll 1 szoba, előszoba
és fürdőszoba,
bútor nélkül. Érdeklődni lehet ugyanott, vagy
telefonon: 15-43.

Mars tér fia alatt kétszobás földszintes uccai
Jókni ucca 7. alatt különálló
máksodemeleti
négyszobás és több kisebb komfortos lakás
novemberre kiadó. É r deklődni a házfelügyelőnél.

wmmm
Férfi kalapok h
tisztítását javítását, alakítását 1 penpőtől vállalom. limpaucr Géza kalapos mester, Szűcs u. 11.

Tiszta, rendszerető, iól
főző középkorú mindenest keresek aug. l-re.
Cím megtudható Aradi
u. 8, a kiadóhivatalba.

Alsó és felső lakás ki«dú. Kettő szoba, előszoba. Villany bent. —
Házmester kisebb bér¡Vasasszentpéter u. 12. házba szép lakással aug
elsejére felvétetik, az
asszonynak
háztartásKétszobás lakás, viz,
ban segiteni kell. Ajánrillannval stb. helyisélatot „Megbízható
8"
gek olcsón kiadó azonsaira Kormányos u. 1. jeligére a kiadóha.

Er,y u é p
masszív
K é z i m u n k a
e b é d l ő

modern, bárok stilben, alkalmi áron eladó. Esetleg
részletfizetésre is. Megtekinthető Hegedűs asztalosnál, Maros ucca. g i z
Ház eladó egészben —
vag yelosztva is, tehermentesen. ügynök nem.
Csongrádi sugárut 25,
Tudakozódni Gém ucca
17, hátul az udvarban.
Használt boroshordókat
keresek.
cimbejelentések fiókkiadóba, Valéria tér 11.
Egy hálószoba és konyhaberendezés olcsón eladó. Petőfi S. sugárut
66. sz. földszint.
Eladó ágy sodronnyal
és éjjeli szekrénnyel —
Kormányos ucca 15b.
Használt könyveket veszek és eladok Mikszáth
Kálmán u. 21.

Költözkődők
figyelmébe!

kisebb szobákból bútort
úgyszintén zongorát —
bármikor
felelősséggel
szállit J. Árpád 26. sz.
hordár, a Boyal száll«
előtt, Kölcsey n. 10.

Izzadás ellen

egy biztos szer van a

„PERPEDES"
évek óta bevált szer,
hónalj, kéz és lábizzadás ellen kapható a készítőnél,GERGELY gyógy
szerés znél, Kossuth I.
s.-ut és nasrykörut sarok
Saegeden, Zákány n. 7. száma
emelete« ház előnyős feltételekkel 150t0-ért és Aigner telepen
800 ölee h á z h e l y e l a d A
Tárgyal G o j d l c i s M r t o l c é i h a z é r l e K e M l ő Budapest.
A l k o t * »
u .
71». T e l e f o n
5 1 9 - 8 5 .

Nőorvosi műszerek, orvosi könyvek,
könyvszekrény, szekrény, con
soltükör, tábori ágy,
Zsolnai vázák,
képek,
goblinképek,
eladók.
Zongora bérbeadó. Tisza Lajos körút 33,1. 4.

Fűszer va^y italmérést
átvennék magas
áron.
Fűszer és csemege szak
mában jártas fiatal se- Özvegy Móra Miklósné
Feketesas ucca.
gédet felveszek: írásbeli ajánlat fizetés megjeEladó egy háló, ebédlő,
löléssel: Hajász, Szents egyéb Dutorok. BerGyörgy u. 4.
csényi u. 15 udvar jobb.

Sottflrkepzés

e'eiösaég mellett, a legjntá"
nyosabb Áron Mnrfca és Társa
autó javítóműhely ében. Vadász
n. 1. Tel. 18-40

ADÁS-VÉTEL

Házai

1 egkäanyobben elvngy vehet,
ha meghirdeti a
Délmagyarország
a^J^irdetéaei köaött

Jókarban levő használt

jégszekrény

lutányos áron eladó —
Kossuth Lajos
sugárut 18.
Betonos pince azonnal
kiadó. Tisza Lajos körút 45.
Jégszekrény,
konyhaszekrény eladó. Tud.
Sándor ucca 19.

1934 julius 27.

n y A B P R ^ x n

Jókarban lévő használt
3—4 méteres

tivegpultot

és keményfatetejü pultot megvételre

keresünk.

Izsák rt., Tisza
körút 42.

Lajos
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Eladó egy 200-as elsőrendű gyártmálnyu baromfikeltető gép. Újszeged, Lövölde ut 72, Piroska.

LEVELEZES
Csinosnak mondott intelligen leány
megismerkedne katona vagy
zenészaltiszttel szórako
zás céljából. Leveleket
a kiadóba
„Napsugár"
jeligére.
Melyik szép, csinos leány kisérne el 2 heti
szabadságára.
Balatoni fürdőre egy 30 éves
éves magas barna fiatal embprt. levelet a kiadóba hétfőn délig .Kellemes nyaralás' jeligére
ké-rem.

Középkorú asszony vagyok. Melyik független
férfi szórakoztatna kevés szabad időmben, az
írjon „Csöpnyi boldogság" jeligére.

Vizesuborka
eltevését
télire felelősség mellett
vállalom, esetleg beszer
zését. Zenkéné, Polgár,
ucca 5.

Sárga liliom! fir szeretne megismerkedni vasárnap délelőtt
tizkor
szobor előtt.

Írógép

T T T T E * * * *
HÁZASSiGOr
biztos s i k e r r e l valláskülönbség nélkül a legnagyobb
titoktartás mellett rövid időn
belül közvetít a 25 év éta lenn
álló Kövest ügynökség. Szeged
Kölosey n.n 5. Válaazbélyeg262

Házasságokat

szolid

alapon,

sikerrel

közvetít „Merfcor" iroda.

Szűcs 11. 19. (Párisi korút
sarok.) U j helyiség! Válaszbélyeg!
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KÜLÖNFÉLÉK
Ú t l e v e l e k r e
szerb, román, cseh stb.
vizumot 2 P 5 0 f-ért, 24
óra alatt garancia mellett megszerzem, vidékit
is vállalok.
LÁZÁR
iroda, Attila n. 5.
52

É r t e s í t e m

t. vendégeimet, hogy lakásomat Báró Jósika u.
30, fdsz. helyeztem át,
1 » u 1 y o r ti n é
hideggyógykezelő, pedicüröző és maszirozónő.
Hiváshoz
házhoz megye^
265

Egy jókarban lévő

eladó. Grunvald könyvkereskedés, Horthy Miklós ucca 2.
254

| tóakói hirdetések (
Mumkaszerető fiatal házaspár gondviselést vál
lalna. Cim: Makón, Ti*«
lipán ucca 34. sz.
Eladó ház: Közvetlen a
Kossuth ucca szomszédságában, közel a Főtérhez eladó 4 ucc:.i -zabából és
mellékhelyiségekből álló ház. Á r a :
2600 R
Kiadó föld. 32 kat. hold
szántóföld, tanya és gaz
dasági épületekkel egy
vagy több évre, egy
vagy több tagban gabona alá. Továbbá mellette 2 kat. hold szántóföld hagyma vagy gabona alá. Bővebbet Makón, Kossuth u. 66. sz. a.

Társat keresek
Belvárosban levő
szabóságomhoz, jó munkás legyen. „Biztos jövő" jeligére.

Kiadó föld. A várostól
5 km.-re
Gacsibában,
Mandl Zsigmond szomszédságában 48 kishold
föld a rajta lévő tanya;
épületekkel együtt, haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet ÖZJV. Batkay
Mihálynéval Makó Kört
u. 11. szám.

Elveszett szombaton a
reggeli órákban egy női
aranykarkötő óra sötétkék dísszel Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül Margit
ucca 3, földszint 4.

Kiacló föld. Özv. Borbás
Józsefné
tulajdonát
képező 19 kat. hold föld
haszonbérbe kiadó. É r tekezni lehet Makó, Vásárhelyi ucca 46. sz. patika mellett.

K á r p á í h y N. IsJván
m o d e r n cimffestészete

Mikszáth Kálmán u. 12. sz. alatt. Vállalja cégtáblák, jelzőtáblák, favédőrácsok stb. festését
eredeti tervek szerint és minták alapián legszebb kivitelben, olcsó áron. Hirdetéseket saját
favédőrácsára felvesz.
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Elsőrendű

tűzifa és szén
26i

minden
mennyiségben
házho z szállítva kapható

Szemesi Ferenc??'.'^0.'!

Szeüad az ut a fiagyuigba,
b a angolul, franci-

áulbeszél. Könnyen,
gyorsan, o i c s A n
tanulhat tökéletes
Ireitéssei, törhetetlen

DURIUM

gramofon lemszrfil.
A
világhírű

Beszélő könyv
k a p h a t ó

a

D5sL$4AGYA$ORfZAG

K I A D Ó H I V A T A L Á É *

AN.

