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Szegedi képek
Az Újszeged! Népkör összegyűjtötte a szegedi képzőművészeket s nivós, sikeres kiállítást rendezett müveikből. A z elmúlt év folyamán a Felsővárosi Kulturegylet rendezte
meg a szegedi képkiállitást, szegedi festők alkotásait mutatva be a — szerencsére — nem
kisszámú érdeklődőknek. M i n d e n hálánk,
elismerésünk és köszönetünk — kevés jutalom volna a komoly elgondolás, termékeny
munka és nemes fáradozás számára, mely
időnkint ilyen — ünnepi napokhoz juttatja
a koldussorba került elárvult szegedi képzőművészeket. S a népkörök fáradozását valójában csak az tudja méltatni, aki tudja, hogy
— ne mondjunk nagy időt — az utolsó
n e g y v e n évben nagyjában miben merültek ki a népköröknek tevékenységei. Rendezték minden évben a márciusi ünnepségeket marhapaprikással és ünnepi beszéddel s
a résztvevők soha nem tudták eldönteni,
hogy a paprikás és a szónoklat közül melyik
volt az élvezhetetlenebb. A paprikások frissek voltak, de a beszédek régnek, voltak kipróbált szónoklatok, melyek é v e l ő b b e k
voltak, mint a lóhere s nemcsak ugyanannak
az évnek márciusi „ünnepein': hangoztak el,
áthúzódtak
körmondatainak
folyondárai
egyik évről a másikra. S ha lett volna a hallgatók közül valaki, akinek töredékes tudása,
vagy kigyulladt fantáziája megsejttetett volna valamit az i g a z i m á r c i u s lényegéből
és jelentőségéből, ezek az időtálló szónoklatok alkalmasak voltak mindig arra, hogv
az igazi március helyett sorszerüen és törvényszerűen kivétel nélkül a márciusi ideálok kelyhéből a muló-vesző politikai pártok
törekvéseinek nem mindig tiszta italát öntse a parádi tótok által fujt kupákba.
Minél távolabb esett a népkörök tevékenységétől a — képkíállitások rendezése, annál
inkább dicsérni kell azt, amit elhatároztak
és megvalósítottak. A népköröknek ez az u j
irányú s dicséretes tevékenysége veti fel
azonban a kérdést: nincs Szegeden m á s társadalmi alakulat, amely nemcsak passzióból,
de hivatásszerűen foglalkozik képzőművészeti kiállítások rendezésével s szegedi képzőművészek összeterelésével? A marhapaprikásos népköröknek akarja átengedni évtizedekre visszatekintő mult után a Szegedi
Képzőművészeti Egyesület a szegedi képzőművészet istápolását s a nyilvánosság megteremtését a szegedi képzőművészek alkotásai számára. Nem tudtuk, hogy ma kik állnak a mélyen alvó egyesület élén s talán ez
a tájékozatlanság, a személyi tekinteteknek
ez a fölszabaditó figyelembe nem vevése teszi bátrabbá szavunkat, amikor megkérdezzük a nem működő egyesület nem működő
vezetőit: n e m s z é g y e l t é k
magukat,
amikor ellátogattak az Ujszegedi Népkör kiállítására, vagy amikor a Felsővárosi KuhuTegylet által rendezett kiállítást nézték meg s
amikor mégis csak k e l l e t t arra gondolniok,
hogy m á s o k teljesitik azokat » feladatokat, melyeknek pozícióit ő k foglalják el. Ó k
az elnökök, titkárok, igazgatóság és választmányi tagok, de a népkörök névtelen katonái
végzik ei azt a munkát, aminek várt, remélt
sőt kötelességgé tett betöltése szerezte meg
számukra a pozíciókat?
A m a i Szeged szellemi élete s ennek a
szellemi életnek színvonala,
eazdaesága,
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igényessége s müvészetszeretete, mely mindezeket a jogcímeket belengi, n e m t ű r i tovább, hogy képzőművészeti
egyesületének
vezetőségében annyi aktivitás se legyen,
amennyi lemondásukhoz szükséges. Ha n e m
e l é g e l t é k m é g m e g az elvállalt, de el
nem végzett feladatoknak, a magukra vett,
de be nem töltött kötelességeknek s z é g y en é t , a város már megelégelte. A város szellemi élete, a város kultúrájának
szolgálata
azt követeli ettől a társulattól, hogy alávesse
magát a megfiatalítás műtétjének, a dolgozni nem tudó, nem funkcionáló, hivatásukat
be nem töltő sejteket el kell távolítani s életerős aktivitást, termékeny munkavégzést kell
átültetni az elmeszesedett erek szervezetébe.
A város kultúrájának szolgálása komoly kötelességet bizott a Szegedi Képzőművészeti
Társulatra, a város szellemi élete jelentős célokat tűzött ki eléje, — bűnös semmittevéssel, vétkes tunyasággal a céltól csak távolodni s a kötelességek teljesítését csak megnehezíteni lehet. A bűntetőtörvenykönyv
csak az anyagi javakon elkövetett hűtlen kezelést ismeri, de amit ez a meglevő és még
sem létező, ez az élő, de mégis halott Szegedi Képzőművészeti Társulat a város rábízott szellemi jószágaival végez, az a szellemi
javak hűtlen kezelésével egyértékü.
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A szegedi képzőművészek „szegény, d e
büszke koldusok csapatja" tele vannak panasszal. Nincs társadalmi egyesület, mely a
művészek panaszait meg tudná szüntetni. De
vannak égbekiáltó panaszaik, vannak művészi kívánságaik, melyek éppolyan jogosak,
mint a mindennapi kenyér követelése. (S talán kivánságaík is azok.) Ezekkel a kívánságokkal szemben vétek a hallgatás s bűn a
tétlenség. Ha van egyesület, amelyik alapszabályaiban azt a k ö t e l e s s é g e t vette
magára, hogy kiállításokat rendez,
nyilvánossághoz juttatja a képzőművészeti alkotásokat, az ízlés nemesítésével, az érdeklődés
felkeltésére olyan igényességet nevel ki. melyet csak képek és szobrok m e g s z e r z é s é v e l lehet kielégíteni, akkor ez a társulat
vagy végezze el kötelességét, vagy pusztuljon el. De az nem élet, amelyik csak címeitben él, de amihez képest a 9 7 éves Wanderbilt tevékenysége — egy marathoni futó teljesítményével ér föl.
Azok, akik a szegedi képek és szobrot sorsát a szivükre vették, de beszélni, tenni, gondoskodni elfelejtettek, s z á l l j a n a k ma-»
g u k b a s mulasztásaikat, miket elkövettelek
ne tetézzék azzal, hogy „a semmittevés lázas
tevékenységéivel másokat is megakadályoz*
zanak a munka végzésében.

Frarico tábornok
megkezdte Madrid ellen
az általános támadást
Végső küzde'emre készülnek a kormány
és a felkelők csapatai
Paris, augusztus 8. Az a körülmény, hogy a
spanyol fronton lényegesebb csapatösszevonások történtek, a végső küzdelem kialakulását
látszik bizonyítani. A harcok váltakozó szerencsével folynak. Franeo tábornok szombaton azt
jelentette, hogy a kormánvcsaoatokat minden
fronton megvejte és az általános támadást
megindította, ezzel szeml>en a kormány Cadix
visszafoglalásáról adoft hirt
Nagy izgalmat okozott Parisban az a hír,
hogy a német kormánv megszakítja a diplomáciai összeköttetést Madriddal. A négv agyonlőtt német állampolgár ügyében hír szerint
már demarsot intézett a spanyol kormánvhoz.
A válaszadásra rövid határidőt szabott a német kormány.
Londoni jelentés szerint Anglia is erélyes tiltakozásra készül, mert a spanvol küzdő felek
sorozatosan megsértették An«lia területi iofjaW.
Paris, augusztus 8. Mint Burgosból jelentik,
a felkelők főhadiszállásán a következő hivatalos közleményt adták ki.
— Északon csapataink több belven győzelmet arattak, azokat a csapatokat, ame'vek
már a kzdelem kezdete óta harcban voltak, legközelebb u j csapatokkal erősítjük meg Burgos
környékéről.
Délen Franeo tábornok átvette a
a déli csapatok főoarancMjoksáiál.
megkezdte Madrid iránvában az
általános támadást.
Badejos és Budacecres közelében igen véres üt-

közet folyt le. Csapataink megfutamodásra
kényszeritették az ellenséget. Igen sok páncélos gépkocsit ejtettnk zsákmányul. Nagyszámú fogoly között van P i u t i n g o 1 a kommunista erzelmeiről ismert ezredes. A vidék polgárőrségének egy része a nemzeti haderőhöz
csatlakozott.

Madrid várla
a Sési ostromot
Madrid, augusztus 8. Madrid felkészülve várr
ja a felkelők légi támadását. Tegnap este tartották meg a légelháritás előkészítő főpróbáját.
Éjszaka 11 órakor a város minden
lámpáját
eloltották, a spanyol fővárosra mély sététsé«
borult. A földalatti vasút forgalma szünetelt,
állomásai azonban nyitva maradtak, hogv légi
támadás esetén a járókelők oda menekülhessenek. Éjszaka tűzoltók Járták be az uccákat,
akik jelezték az ellenséges repülők közeledését.
A lakosságot figyelmeztették arra, hogy légi
támadás esetén a magasan lakók az alsóhb
már a küzdelem kezdete óta harcban voltak, 1
jenek.

Megerősített felkelőcsapc'oH menetelnek
Madrid fe!é
Rabat, augusztus 8. A sevillai rádióállomáson szombaton délután a következő közleménvt
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adták ki; Megerősített telkeié csapatok mene
felnek a főváros leié. F. csapatok főként Ma
rokkóból átszállító!! sorkatonaságból állanak
A katonaság lelkesedósé nem ismer határi. A
médridi kormány már nem képes kezében tartani a milicia csapatait, amely féktelenül .garázdálkodik.
Barcelonából érkező hirek szerint ott is eli merik, hogv Sarngossát a koriflánvesapatok
nem foglalták vlssía. bár s város visszafoglalását a kormány részéről már többszőr jelentetlek.

H felkeiök elvágták
Madrid összeköttetését
nyugat felé
Párfs, augusztus 8. A Lissabonón keresztfii
ideérkezett legújabb jelentések szerint a felk e l i csapatoknak sikerült elvágni az összeköttetést Madrid és a portugál határ között. A
nemzeti csapatok főhadiszállásáról
jelentik,
hogy Astensíon ezredes parancsnoksága alatt
a felkelő csapalok pénteken a koraesti érákban
elfoglalták Merida városát. Merlda, amely 120
kilométernyire keletre fekszik Badajoz városától. fontos vasúti gócpont. Merida elfoglalásának azért van jelentősége, mert ezzel a felkelő
<• a p á t o k elvágták a vaSuti összeköttetést Madrid és a portugAl határom fekvő Badajoz váróin között.

Franco tábornok toboroz.«
Teluan, augusztus 8. A hadvezetőség intézkedése szerint rövidesen megint erős fitemben
megindulnak a csapatsaálhtások Spanyolországba a felkelők bombavető repülőgépeinek
fedezete mellett. F r a n c o tábornok marokkói csapatokon kivül erősen toboroz n felkelők kezén levő területeken és azt hiszi, bogv
ujabb 00.000 főnyi fegyveres sereget állithal
fegyverbe.

Beton

lőszer

RHIsszcl, augusztus 8. Lapjelentések szerint
\ntwerpenből mintegy 50 vagon
lőszerrakománv indult Spanyolország felé. A vagonok
egyresze Liégcből érkezett Antwerpenbe, másik
része pedig Németország felől
A megindított
vizsgálat megállapította, hogy a fegyverek és
lőszerek rendeltetési célja nem Spanyolország,
hanem Amerika A szállítmányt Guatemalába
viszik, a kivivő fel hidla mutatni a kiviteli engedélyt.

Hadak a hóban
Irta StOMLYft ÍOLTAN
Az országban hirtelen eltörpültek a folyók, a
fárosok, a legendás, nagy hegyek
Az ég már
ugy látszott, napról-napra közclébb nyomul a
földhöz, hogy végül agyonlapítsa. Ha felhők keletkeztek, uszályuk már « földön söpört és oly
közelről hullottak le belőle az esőcsöppek, hogy
az esésük nem is volt már érezhető.
Minden talpalattnyi föld buján és kövéren művelve állott. A rengeteg arányokban elszaporodott
emberek részére már alig lehetett házakat építeni. Nem volt hely a kövek részére, de nem férti-k már el az emberek sem. Mindennap gyászistentiszteleteket tartottak az újszülöttek miatt,
akik gyors egymásutánban jöttek a világra. Átok
szakadt az országra, az a legenda járta, hogy az
asszonyokat megbabonázta egy orosz herceg, aki
a télen erre járt; mindannyiba halálosan beleszeretett és most mind-miind ráemlékszik.
Kz ip.-rvállalatok gyárai egy más hegyén-hátán
állottak, a munkásság cilínderkalapban járt és
I kírsonvhajtókás zakkóban. a munkásnők pedig
selyemtunikákat viseltek, derékon ¡brilliáms-csatIokkal fóltüzve. A munka ára vésaesen emelkedett, emellett az áruknak grandióres értékük volt
a külföldi piacon A tőzsdén bacchanáliák folytak,
a folyvást emelkedő árfolyamok örömére és már
hónapok óta nem láttak temetést as necák.
Később már voltak férfiak, akik önszántukból
nemzeti hősökként meghaltak, mert * külföld tutivá sággal és bujasággal vádólt»
a* országot. Az ilyen halottak sirját aztán ffizértánecal
ünnepelték a szüzek és ifjak, akik később már az
uccákoa és mz esrplanádokon tartották meg elletrvzfsűket.
Az ország házában furcsa és ferd* törvényeket
emeltek ki és swntesiiettek. amelyek azonban vé;,iil is célt tévesztett«* Mert a tőrvények közül
mindenki kiválasztotta a neki ler'ikább m»?felelílt; általában a törvények elvesztették jellegüket.
Az abszolút jóllét megnövesztette az emberek

A kikőtőmunkások
szakszervezete hir szerint bojkottálni akarja a hajórakomány!.

Félmillió fontsterling
a soanyol Kormánynak
London, augusztus 8. A Times rigai távirata
arról számol be. bogv a Szovjet részéről 47í>
ezer fontsterling értékű átutalás történt a spanyol kormány számára. A ri£ai lapók rámutatnak arra. a szovjet kormánynak a spanyol kormány érdekében tett lépésiéi egyre mes«zebbmenőek Ie«ztiék.

Francotábornok ultimátuma
a kormányhü halók eltávolításáról

London,
augusztus 8. A Sunday
Dispass tudósítójának jelentése szerint Franco
tábornok ultimátumot küldött a tengerek nemzetkőzi ellenőrző
búotk-ágának, amelyben felkéri azt, hogy 48
órán belül gondoskodjék
a spanyol
kormányhü
hajók eltávolításáról,
mert a tábornok különben
megteszi
azokat az akár erőszakos
intézkedéseit,
amelyek
a kormányhü
flotta távoltartására
alkalmasnak
látszanak.

Az argentin kormány
erélyes tiltakozása
Buenos-Aires,
augusztus 8. A külügyminiszter
megerősíti, hogy a kormány erélyes tiltakozást
emelt Madridban Linaje argentin alattvaló rrMfrgyilkolása miatt.

Argentin hadihajó spanyol
vizeken
Buenos-Aires, augusztus 8. Veiticineo
de Majo
nevű argentin hadihajó elindult Spanyolországba. A hajó, amíg spanyol vizeken tartózkodik,
mindenben Genia Mancüla madridi
argentin
nagykövet parancsainak lesz alávetve. A hatalmashadihajó legénységén kivül szárazföldi csapatokat is szállit. A hajón lévő csapatok létszáma
mintegy ezer "fő. A hajó parancsnokt az elindulás előtt a tengerészeti minisrter és a külügyminiszter utasításokkal látta el.

ágybéli képességeit, testi erejét, bölcsek lettek és
soha annyi művész, költő és szép lélek nem élt
ebben az országban, mint ezidőtájt
Az ország királyát egy napon mélyen lesújtotta az a hir, hogy a keleti tartományok, amelyek
félhold aíakjában terűinek el a birodalomhoz ragasztva, föllázadtak és ellenségeskedni kezdtek. A
gazdag birodalom hadserege ugyanis züllésnek
indnlt. A kitűnően kiképzett, ritka bátorságú katonák fegyelme a jólét miatt fölbomlott és ha
erre valaki figyelmeztette a hadvezetőséget, rendszerint azzal válaszoltak, hogy nem akadna hatalom, amely szembe merne egy ily bőséges ország hadseregével szállani. Az első háborús híreket nem vették komolyan. De később már megkezdődtek a hadfizenetek és ekkor ama ezredek
kaszárnyáiban, amelyek állomáshelye az érdekelt
határhoz közel feküdt, alarmot fnjattak. A fiadót
a kürtös kifújta a levegőbe, utána hangosan fölkacagott. hogy rengett bele a kaszárnya épülete
A katonák ittasan, a kéjtől még mámorosan, kocogtak le a grádicsokon, közben mindenfelé elpotyogtatva az éles-töltényeket, amelyeket az őrmestereik osztottak ki nekik. Az éles-töltények között sűrűn akadtak kis gyémántköves aranvszivecskék, amelyeket a szórakozott katonák kedveseiktől kaptak s amelyeket azok éjjel mámorokban
a tölténytáskájukba gyömöszölték. Lent, * fölállás
helyén, az udvaron, tánclépésekbe botlott a lábuk
és finom, franciás táncformákban állottak föl a
selyemnadrágokba és selyemsapkákha
öltözött
katonák. A generálisók elképedve nézték a dolgot
és másnap elszőrnyüködve tárgyalták a diplomaták a kitörni készülő báboru esélyeit. Nosza, megindult « széleskörű diplomáciai értekezés A háborút legalább ecvelőre él kellett kerttni, ki kellett tolni hosszabb időre.
A riadókat próbaképpen ugvan megismételtették a ma^asabbrangu tisztek, de mindsnnviszor
gyalázattal végződtek. Ilyenkor aztán, egy szigorú parancs foMSn a Ifegrerdetlenehb ezredeket
megtizedelték. De ezt nem lehtUít .1 végletei." e
vinni, belátták, hogy ennél mpg a bábom is jobb.

dyilRonftgok Barcelonában
Li'sabon,
augusztus 8. A felkelőik sevillai főparancsnoka jelenti, hogy a felkelő Csapatok megszállották Lor dél Rk> városát, aűiely nem talált
eUenál'ásre, mert a kommunisták VenescO városkába menekültek. Egyik portugál lap jelentése
Szerint Godad
tábornok feleségét, aki gyakran
megfordult Barcelonában, a város Color-fezáflójában meggyilkol iák. A kommunisták végezték ki.
Dimas Madár ¡aga spanyol jobboldali k é | i v i ^
Iőt, továbbá Birla
és Tanjul
tábornokoké ia
megöl lék.

Alfonz soanvol exHIrály
Berlinbe utazott
Prága, augusztus 8. Mint a Prager Tagbhtt
jelenti: Alfonz volt spanyol király, aki néhány hete
állítólag gyógykezeltetés céljából
Köhigswarte
fürdőhelyen tartózkodik, ma délután
gépkocsin
Berlinbe utazott. Königswartea tartózkodása folyamán sok vendéget
fogadott,
akiknek
kilétét iitkolják.
IWPHRBIPiEaiBllillllW

Rendelei a légvédelmi törvény
végrehajtásáról
Budapest, augusztus 8. A honvédelmi miniszter
rendeletet adott ki a légvédelemről szóló 1935:
XII. te. végrehajtásáról. A tőrvény általában a
a srorosanvett működő hadsereget és annak intézményeit véried mezi, a katonai légvédelmen kivül
eső légvédelem céljait szolgálja. A honi légvédí*
'leni tárgya az elhárító védekezésre (aktív légvédelem), az élet- és vagyonbiztonság oltalmazására
vonatkozó védekezésre (passzív légvédelem) tagozódik. A honi légvédelem szervezete és vezetés*
polgári vonatkozásban is a honvédelmi miniszter
feladata, aki ezt rendszerint az ország»* légvédelmi parancsnok utján teljesíti. A honi légvédelem szervezését, légvédelmi szervek hatáskörét
a külön rendeletben kiadandó légoltalmi
utasítás
szabályozza. A miniszterrendelete,amely a Budapesti Közlöny vasárnapi számában jelenik meg,
részletesen intézkedik arról, hogy milyen polgárt
egyének vehetik igénybe a légi támadás ellen való
védekezést, továbbá a kiépítésről és a légvédelmi
gyakorlatokról, valamint a léevédehni ftfzkőzöfc-,
létesítéséről.

A diplomácia erre a hatalmas szövetség« táfw
sakhoz folyamodott. Ezeknek » segítségével —«
minthogy gazdasági kezdvezméoyekkel nem Ieb*w
tett lekenyerezni az izgága, erkölcsi hatalomra
törekvő felzudult tartományokat —, a diplomácia
kieszközölte, hogy a háborút tavaszig nem kezdilft
meg. Most még csak ősz volt, szép napsugara«
arany-ősz és télig — gondolták — majd csafc
ráncbaszedik a haderőt. A nép az Ő6zi szántás»-',
kon gyűlt össze és a szabad ég alatt lakmározva»
gyűléseket tartott « háború ellen. A* asszonyok!
nyíltan csókolták és becézték férjeiket és azt kW
abálták, hogy minden embert szeretni kell, minden ember vére vér és a vér rossz illatú, fölérnelyedik tőle az ember gyomra. Meg más ilyen bolondságokat.
A kis fölgerjedt népek a határokon, tlsztrfetbei*
tartották a hatalmasság kívánságait és végzését^
de nagyban fegyverkeztek. Már a legkisebb gyerekek is azt gügyögték, hogy az első tavaszi napsugárral megszületik a Szent szabadság és a boldog, saját zsírjába fulladt ország vérbe fog bal1-'
ni. A tavaszt, mint isteni szabaditót várták é s
imádkoztak a tavaszhoz hogy jöjjön el már.
Az ősz sehogy se akart ősz lenni. A fák DCM
tudtak megsárgulni és novemberben a mandula
egyszer csak kivirágzott. A madarak távoli meleg tájakról hazaszállingóztak és mint a részeg
bogarak, ugy szédültek bele a régi fészekbe, ahoí
itthonhagyott késői kis tojáskáik azóta már kikeltek. A vegetáció napról-napra kiserkedt a bar»
ha földből. Újszerű növények nőttek • földeken,
amilyeneket még soha nem láttak itt é» a gabona
njr, érni kezdett Decemberben oly meleg lett
hogy sziate fürödni lehetett volna a folyókba? A
nap irtózatos erővé] égett — az ország egy énnn
l?tba esett
A hadseréget megfeszített nrővel ígyekez^ett
rendbebozni "Külön szigorú törvényeket böztak éa
a hadbíxák majd minden napon hoztak w h á n «
Halálos Ítéletet A katonákat ez sem bozta ki d
tair-.iH'.ihé?, a re*—b* Tiyngalomböl és anukiwí
kint a télen, naptál égő mc/őkön és gyakorló te^
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Vera. Az első hosszban utolsónak far*
dúlt, utána kissé feljött, de visszaesett és m
angol Grunttal együtt utolsónak ért a célba.
\ harmadik előfutamban első Kampel (argenlin) i perc 06.8 mp. A negywfik előfutamban győzött Hveger (dán) 1 perc 09.6 mp.
Az ötödik előfutamban «Iső Lapp (USA) 1
pert- 09 mp, második:
Lenkey Magda
(magyar)
! perc, 09.9 mp. Lenkey az indításnál jöl jött
el, de 50 méternél lemaradt és negyediknek fordult. Utána erősített, jól feljött & Lappon
kivűl
a mezőnyt
megelőzve
másodiknak
ért célba. To\ább jutott minden előfutam minden első
három
helyezettje.
Harsányi

XI. OLIMPIÁSZ
Berlin, augusztus 8. Szombaton megkezdődött
Berlinben az a szóolimpiász, amely felé nagy figyelemmel fordul a magyar közönség. "Ebben a
küzdelemben jutott szerephez a magyar sprintergárda é6 itt fogja összemérni erejét a világbajnok vizipólricsapat,
valamint a 4 X 200 méteres
Ewópabajnok
staféta.
Ebben a sportágban lesz
talán a legnagyobb
küzdelem,
különösein a japánoknak
igér ujabb sikereket ez a verseny.
A 100 méteres gyorsúszás előfutamai
tanár reggel meg' ezdődíék. A versenyzők hét turnusban küzdöttek a továbbjutásért. A magyarok
reménysége, Csik az első előfutamban indult,
ellenfele a világrekorder amerikai Fick volt. Az

C s i k

a

e l ö n t ő b e n

A 100 méteres gyorsúszás középfutamának
eredménye:
I középfutam: I . Tagushi (japán) 57.9 mp.
2. Csiíc (Magyarország)

58.1

előfutamot Firk nyerte, egynegyed
méterrel hamarabb
ütött be a célba, mint a magyar
aszó.
Fick ideje 57.7 másodperc, aini olimpiai
rekord,
Csík 58.3 másodperc
alatt abszolmlta
a távot.
A IV. előfutamban úszott Gróf, aki 61.3 másodperces idejével a harmadik helyen végzett.
Ezt az előfutamot a japán Arai nyerte 57.7 másodperces olimpiai rekorddal, a német Fischsr
57.9 másodpercet wszott és második lett. Az ötödik előfutamot is japán nyerte, Tagushi, aki szintén olimpiai rekordot úszott. A VII. előfutamban
ban sprintelt Abay-Nemes, aki az amerikai Linrdegren mögött 1 :oo.2 perces idővel a másodiknak ütött a célba. Az előfutamok alapján tehát
Csík és Abay-Nemes jutott tovább.

mp.

3. Fick (USA) 58.2 mp.
4. Fischer (német) 58.7 mp.
* A magyarok lelkes huj, huj, hajrával biztatták Csiíket, aki igen jól indult és a táv legnagyobb
részén vezetett és esek az utolsó
métereknél előzte meg a japán.
Csiket lelkes»® megéJjenezte a magyar közönség.
A I I . középfutamban: 1. Yusa (japán) 57. 5
mp.
2. Arai (japán) 57.9 mp.
3. Lindrea. (norvég) 58.7 mp.
A magyar
Abay-Nemes
utolsóelőtti
volt, nem,
jutott
tovább.

A döntőbe jutottak: Tagushi, Csik, Fick, Yusa,
Arai, Lindren és mint legjobb negyedik, Fischer.

Lenkey Magda
tovább jutott az előfutam*
ban
Szombaton délután tartották meg a roo méteres hölgygyorsuszás előfutamait.
Az első előfutamban győzött
Mastenbroeck
(holland) 1 perc 06.4 mp. A második előfutamban szintén holland, Den Ouden győzött 1 perc
08. r másod percoeI. Negyedik
/CÍ;S (magyar)
1
perc 12.7 mp.
A harmadik előfutamban indult a magyar

Un divat és kalapkülönlejfesség-ek

raktára! — Olcsó
Szarvas na^y
Káltav Albert (Hid) ueca.

árak.
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reken nagyobb mozdulatokat kommandiroztak a
generálisok, a nagy csapattestek alig mozdultak
Ilyen gyakorlatokon nem egy tábornok, vagy alacsonyabb tiszt keményen szalutált a följebbvalójának, katonásan bedugta a kardot a hüvelyébe, előrántotta revolverét és ott az arcvonaj előtt aevonlőtte magát.
Valósággal hullolaik az emberek, pedig ínég csak
készülődtek a háborúra. Veszedelmeen közeledett
» naptár szerint való tavasz, a háború ideje és
még nemhogy tél nem volt, de még az ősz előtti
tavasz, sőt a nyár virult teljes pompájában. Egy
héttel az első tavaszi nap előtt, a sok büntetéstől mér felényire olvadt le a hadsereg létszáma.
Az ország rettegve várta a háborút. Sütött a nap,
itt volt már az uj tavasz, a fekete halálitélettavasz.
A diplomácia már tehetetlen volt. Már minden
nappal közelebb jutottak a vészes terminushoz. A
csapatokat már száílitgatták a határra és néhány
kémkedő ellenséges repülőgép kattogott már fenn
a levegőben, hogy a csapatot mozdulatait kilesse.
Az utolsó éjszakán hirtelen csodálatos változás
állott be a katonái közt Példátlan rendben, ment
minden mozdulat Minden közkatona egy-egy hadvezér körültekintésével és lelkiismeretével állt a
helyén és alig lehetett az ágyukhoz állított tüzéreket visszatartani, hogy hajnal előtt ne lőjjék ki
a gyarmatok felé irányított ágyuk lövegeit. Már
homályosan, kicsit derengeni is kezdett a hajnal.
A csapatok nagyszerű fedésekben feküdtek és
várták a z első jelet a tüzelésre. Az első hadtest
•parancsnoka most fellovagolt egy távoli dombra,
"hogy mégegyszer végignézze az ellenséges terrénumot. messzelátójával. Belenézett az üvegbe és
furcsának találta, hogy nem lát semmit, csak
nagy, homályos fehérséget. Közben megrázkódott
néhányszor, ugy érezte, hogy fázik és megtörölte
a távcső üvegjét, hogy újra belenézzen. A távcső
frvegje tele volt finom zúzmarával.
Köröskörül irtózatos sűrűségben, snlyosam iwlftott a hó. A puskájukra borult katonákat már
(•©észen betemette.

A magyar 4x100 méteres
staféta
Szombaton délután a Stadion zsúfolásig megtelt közönséggel. Az idő hűvös volt, a pálya felett
könnyű szellő lengett. A 4-6zer 100 méteres staféta előfutamainak eredményei:
7. előfutamban
első USA: 40 mp,
világrekord
beállítva.
I I . Olaszország 41.1 mp. III. Délafrika
41.7 mp. IV. Japán 41.7 mp. V. Finnország!.
A második
csoportban első Hollandia 41.3
mp. I I . Argentína 41.9 mp. I I I . Magyarország
42 mp. IV. Anglia. V. Franciaország.
A magyar staféta a másik pályát kapta, az
angolok és a franciák között. Az első start netn
sikerült. Másodikra egyszerre ugrott ki a mezőny. A második 100 méternél a magyar csapat az utolsó helyen feküdt. A magyar futó azonban behozta az angol és francia ellenfelének előnyét és harmadik
helyen váltott Sir. ő is kitűnő
jó formában futott és a második
helyre került,
de a célig az argentin
mögött
egy méterrzl lemaradt.
\ magyar staféta kiesett a további küzdelemből.
A harmadik
előfutamban: I. Németország 41.4
mp. II. Kanada 41.5 mp. III. Svédország. IV.
Svájc.
Döntőbe került: USA, Olaszország, Hollandia,
Argentiniia, Németország és Kanada.

Győzelemmel kezdte szerepléséi
a vizipólócsapat
Berlin, augusztus 8. A Magyarország-Jugoszlávia vízipóló mérkőzés a magyar csapat
győzelmét hozta.
A magyar csapat 4:1 (2:0) arányban győzött.
Magyar támadásokkal kezdődött a mérkőzén.
Az első gól a 2-ik percben esett, amikor H a l a s y átadását B ö z s i nyugodtan a bálóba
vágta. Egymásután szabaddobások következtek, a magyar csapat állandóan támadt, azonban a jugoszláv kapus és a kapufa mentett. A
félidő l>efeiezése előtt Halasv átadásából Bözsi
dobta a második gólt.
A második félidő első percében faultolták
Ncniethet. a bíró négvméterest ítélt és Németh
fzt érié' hitette. 3:0. Utána a jugoszláv balszélső, lí o j e leúszott, Sárkányt és Bródyt is
rászedte és bedobta az egyetlen jugoszláv gólt
Két magyar kapufalövés után veszélyes jugoszláv támadás következett, a magyar védelem
azonban a helyén volt. Ezután több erős fault
esett és ezért a biró kiállította Homonnavt és
Belvárosi Mezi

Vasárnap

Budai cukrászda

Perczel, Kabos, Perényi.
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Zsignoncit, majd ismét két játékos julott a kiállítás sorsára és igv mind a kél csapatban
már csak 5—5 játékos játszott Bözsi szép labdát adott TTalasvnak, aki Bozsit játszotta tisztára, lövé^ a negyedik magvar gólt jelenti. A
magyar csapat támadásai közepette ért véget
a mérkőzés.

Vízipóló
A vízipóló előntérkőzéáek során szombaton déJ-*
előtt Ausztria csapata hatalmas rnegl '¡yetést okozott. Svédország ellen 2:1 (1:1) arányban győ-

zött. Az osztrák vízipólózok kitűnő összjátékkal
nyerték meg a mérkőzést.
A némel vizipólócsapal
délután az uszóstadion zsúfolt nézőtere előtt
8:t (5:0) arányban verte Franciaország válogatott csapatát

Palotás sikere
Berlin, augusztus 8. A görög-római BirltÖrfs
során szombaton délelőtt a magyar Palotás mérkőzött. A nagyközépsúly harmadik fordulójában
háromnegyed 1 óra után lépett a szőnyegre. Ellenfele a cseh TribiV volt. Palotás karfelfedéssel
átfordította és 7 perc 12 másodpercében hídját
betörte. Ebben a suí\rsoj>ortban a kövelkező negyedik fordulóra 7 • birkózó kvalifikálta magát,
köztük legkevesebb hibapontja (•egy) Palotásnak
és a svéd Johnsonnak van. A negyedik forduló
sorsolása kedvező, uiert Palotás szabad és igj
az ötödik fordulót .fc ogy hibaponttal Lezdi.

A
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Lőrinc és Móri veresége
A görög—római birkozóversenyben este a
¡magyar versenyzőket nem kísérté a szerencse.
Lőrinez egyhangú pontozással veszteit az eszt
;Sikk ellen, aki pedig győzelme ellenére is kiesett. 1 ilrincznek most 4 hibapont ja van.
Móri tnssverMégrt szenvedett a svéd Karkonföl és kiesett

A 4x400~as staféta
Berlin, augusztus 8. A 4x400 méteres staféta ííutás előfutamainak eredménye:
1. előfutam 1. USA 3:1$ p.
2 .Magyarország 3 perc 17 mp.
Kiesett Lengyelország és Japán. Nem mdult
•Finnország és Ausztria.
11. előfutamban t. Angii* 3 perc 14.4 fnj>.
2. Svódorszí s 3 i>ír<- R t tm\
Ftan
daor*zág.

Kikaplak a gyepliokkizók
A Japán—Magyarország
gyephokkimerkőzés a japán csapat 3:1 (1:0) arányú győzelmével végződött. A japán csapat sikerét elsősorban középcsatárának, valamint kitűnő fedezel sorának köszönheti.

IsoHollo győzött
az akadályfutásban
Síonibaton délután a stadionban rtagyszáWiu
közönség előtyt bonyolították le a 300Ó
méfres
ttkadály futást,
»mely a következő eredménnyel
végződött.
Olimpiai bajnok: IsoHolh
(fiún) 9 perc 03.8
mp. (Olimpini
rekord.)
Második: Tur ifimen
(finn) 9 perc 06.8 mp. Harmadik: Dombért
(német) 9 perc 07.2 mp.

Világrekord
a dekailonban
A tiztusaversenyben a rudugrás. a gerelyvetés, és az 1500 méteres síkfutás lebonyolítása
után a verseny végleges állása a következő:
1. Morris (ÜSA) 7915 pont. világrekord.
12. Bácsalmásy.
Csánvi Zoltán az utolsé versenyszámban az
1500 méteres síkfutásban nem indult.

Futball
•
A lengyel labdarugó csapat rendkívül izgalmas mérkőzésen 5 4 (2:1) arányban verte az
angol válogatottat,
Ausztria—P<rn labdarugó mérkőzés eredménye 2:2 volt. A mérkőzést meg kellett boszszabbítaní, amelvnek során az osztrákok még
két gélt szereztek és igv a mérkőzés végeredménye 4:2 lett Ausztria javára.

Céllövés
Szombaton dőlt el a kisöblű puskaverseny,
ímely a norvég színek gvőzelmét hozta. Willy
R ö g e b e r s , aki délelőtt elérte a legmagasabb
sorozatot, a 300 kórt. biztosan győzött. A írtagyar B e r z s e n y i és a lengyel Kars előtt.
Dr. Berzsenyinek és a lengyel
versenyzőnek
egyformán 296 köre volt.

Olaszország nyerte
a párbajtőr csapatversenyé
Szombaton este vívták az olimpiai párbaitőrverseny döntőjét 1. Olaszország 2 Svédország. 3. Franciaország, 4. NémétrtrSzág.
IIWIIIIIH—•!! I
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Miniszteri bizottság vizsgálja meg
a városi
(A Dflmagyarország
munkatársától.)
Tegnap minden előzetes értesítés nélkül a kereskedelemügyi miniszter megbízásából Szegedre érkezett dr. Desseffy
Aurél miniszteri osztálytanácsos, a közlekaiési ügyosztály vezetője és
Müller
Miklós Máv. igazgató. A miniszteri kiküldöttek a kisvasút, ügyvitelét vizsgálják felül.
A bizottság váratlanul szokta félülvizegálm
a városok közlekedési üzeméit, a kiküldöttek
már több városban jártak és különösén azt
vizsgáltak, hogy deficiteeek-e a városok által
fenntartott üzemek. A vizsgálat eredményéről
a miniszteri megbízottak nem tettek közlést
Szegeden annyit azonban közöltek, hogy az

üzemnél mindent rendben találták és megállapították azt is, hogy a kisvasút üzeme nem
deficites,
hanem az amortizációs költségek terhelik súlyosan az üzem jövedelmét.
A kiküldöttek ezúttal csak a kisvasút (Iramét vizsgálták felül, de értesülésünk
6zerint
rövidesén újból sor kerül a többi városi üzem
felülvizsgálására is. Ezzel a munkával a Közérdekeltségék Felügyelő Hatósága van megbízva. Szegedén hír szerint még ebben a hónapiban megjelenik a bizottság, mée a jövő évi
költségvetés közgyűlési tárgyalás« előtt
el
kell készülni az üzemek vizsgálatával. Á ölbségelőirányzatot az őszi közgyűlés tárervalia.

Kígyó ucca 7. sz. alól a szomszédos házba Ki! "tyé-u. és FeUeíesas-u. sarkára helyez'em él

202

llíílS mmm

Purgly Emil éles beszéde
Csanádmegye közigazgatási bizottságának szombati ülésén
(A Délmagyarország
makói
tudósítójától.)
Ceanádmegye közigazgatási
bizottságának
szombati ülésén vitéz Purgly
Emil ny. miniszter éleshangu támadást intézett, a
kormány
ellen. A támadás a szegedi erdőhivatal vezetőjének jelentése kapcsán hangzott él. Kifogásolta az erdőhivatalnak a magántulajdonban
levő erdők összeírása érdekében tett intézkedéseit, majd amikor Körösi.
János erdőtanáceos
felvilágosította, hogy az Öeszéirás miniszteri
rendeletre történik és pedig azzal a célzattal,
hogv az összeírás alapján állami
felügyelet
alá helyezzék
a magántulajdonban
levó
erdók
kezelését,
a miniszter nemcsak, hogv megismételte támadását, hanem kiiélentette, hogv
meggyőződése szerint, „t teljes totalitás
utján
haladunk
arrafelé,
amely
már nagyon,
közel
jár az idegen
elgondoláshoz".
Kijelentéseinek az indokolásául elmondotta,
hogy a gazda ma már minden tevékenységében
korlátozva va A korlátozó kezet érzi a termelésbe éppen ugy, mint az értékesítésben.
— Attól félék — mondotta, — , hogyha törvény lesz a mostani tervezetből, ugv a fordítottja történk meg annak, amit
terveznek,
nem az erdők fognak megszaporodni, hanem ellenkezőleg, a gazdák még a mostani erdőket
is kiirtják.
Sérelmesnek találja, hogv korlátozni akarják a fák kivágását. A nagyfa árnyékot vet s az árnyékból Származó kárt filéése meg az, aki hem engedi kivágni a fákat. De
nincs is abban a helyzetben a. gazda, hogy a ió
búzatermő földben fát termeljen. Különösen
felháborodott arra gondolatra, hogv a birtokosnak a saját erdeje mellett fát kelljen vásárolni, ha kocsit, vagy más gazdasági eszközt
akar csináltatni.
Beszéde további
folyamán
azt bangóztatta, hógy az ingyen csémetékkel
ée a kilátásba helyezett kedvezményekké! belevitték « gzadákat, a, fásitáeb* anélkül, hogv
egv szóval is figyelmeztették Volna a fásítással járó kötelezettségekre, különösén
arra,
hogv a saját földjén ültetett fával nem fog tetszésé szerint rendflkemi. Tiltakototit áz ellen,
hógy biciklis mérrJBkök irká.litaak a. birtokán
abból a célból, högv korlátozzák tevékenységében. Egyébként élhibázottnak tartja az éírész
fásítást, a kérdést elhanuaaolták
ée, nem igye-

keztek kitermelni olyan fát, amely bírja
a,s
itteni talajt és klimát.
Indítványt terjesztett elő, hogv a megye készíttessen 6zabálvrendelettervezetet
speciális
fásítási érdekeinek a megóvása érdekében s
azt terjessze a kormány elé azzal, hogy a törvény mo6t készülő végrehajtási utasításánál
vegyék ezt figyelembe. A bizottság az indítványt elfogadta., az elnöklő Fáv főispán is
magáévá tette.

Elitéit kémek
Budapest,
augusztus 8. A hónvédtörvényszáfc
idígen államok javára elkövetett hűtlenség, illetve
kémkedés büntette miatt Neumann
Sándor kereskedőt lizévi fegyházra, tízévi hivatal- és jöve«zvesztésre, Budapest és Debrecen területéről és
az egész határsávból való kitiltásra, Kleidinei János munkást ötévi fegyházra, hatévi hivatal- és
jogvesztésre, Budapest területéiről és as egét*
halársávból való kitiltásra, Kovács Péter keresi»«
dőt hároméi'i fegyházra, háromévi hivatal- és jog««
vesztésre, valamint Budapest és Szákasíehérvájj
területéről való kitiltásra itélte.
Valamennyi itélet jogerős.

Cserépkályhák

minden «cinben és méretben kaphatók, átrakások
megrendelhetők LANDESBERG-cementárugyárban.
Ai összes építkezési anyagok legjobb beszerzési
forrása
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ui Öpél-Olympia luxusautója a Hungáriával szemben a garázsban. Vidéki furák kilométerenként 25 ffll. Tel. 1 1 - 1 1
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Perpetuum mobile
és egyéb találmányok
Irta TONELLI SÁNDOR

T.
Hivatali pályafutásom alalt több ízben volt
Szerencsém olyan látogatókhoz, akik azzal állítottak be hozzám, hogy megoldották a perpetuum mobile problémáját. Az ilyen feltalálók a legveszedelmesebb emberek közé tartoznak. Alapjában véve igen ártatlanok, de éppen
olyanok, mint az<>k, akik egyetlen maguktermelte ötlettel az e g é s z gazdasági
váláágot
akarják megoldani. Lehetetlen nekik megmagyarázni, hogy aniit kigondoltak, képtelenség.
Velük szemben csuk kétféle politika lehetséges. Az ember vagv elküldi őket, hogv nincs
ideje, vagy türelmesen végighallgatja,
amit
mondanak és más időpontra ig<ri az érdemlegen választ. Ami nzt illeti, alapjában véve
mindkét elintézési
mód
tökéletesen egyre
megy.
Az első perpetuum mobile feltalálóm hosszú
évek előtt egy borbély volt, aki a szerkezetét
ngy akarta megoldani, hogy kra'¡cárokat dobál
saabálvos időközökben egy fordító korongba
és a krajcárok tart iák a szerkezetet állandó
működésben. Ez volt a legkezdetlegesebb peretuum mobile, amellyel találkoztam. Mint-

Eogy láttam, hogy hiába

magyarázom, hogy
nem örökmozgó az olyan gép, amelyet mindig
kívülről kell mo/gásba hozni, azt a ravasz
kérdést vetettem frl. hogy mi történik, ha elalszik az, akinek feladata, hogv a krajcárokat
bajigálja a gépbe, vagv ha elfogynak a krajcárok? A szerkezei jóságába vetett ellenvetéseimet a látogatóm nem fogadta el. de ez a
kettős kérdés megdöbbentette. Megígérte, hogy
gondolkozni fog a kérdéseimen és ha megoldotta őket, újra meglátogat. Még ma is várom
9 látogatását.
A második feltaláló egv mérnök volt. Találmányának lényegét nem tudom
elmondani,
inert tömérdek vázlatot, rajzot, keresztmetszetet, oldalnézetet és magasabb geometriai számítást teregetett elém. Ennek a találmányáról
Is elismeréssel nyilatkoztam és elküldtem Tordav Imréhez, aki annakidején a felsőipariskola igazgatója volt Szegeden. Utólag bocsánatot
kértem tőle ezért az ajánlásért. A mérnökről
azt tudom, hogy szegény évek multával egy
orvosi vezetés alatt álló intézetben fejezte be
pályafutását.
A harmadik feltaláló nem jutott el találmán y á n a k ismertetéséig. Éppen mikor belefogott
a7. előadásába, belépett szobámba
Körmendv
Mátyás és a feltaláló, mintha nvilból lőtték
volna ki, a másik ajtón hirtelen megugrott. Az
eset ugyanis azokban a zavaros időkben történt, mikor a háborús fém-rekvirálósok után
nagy értékük volt mindenféle réztárgyaknak.
j!A perpetuum mohilén kívül az emberemnek
az volt a speciálitása, hogv az ajtókról és kapukról éjszakánkint leszedte a rézkilincseket
es az őcskapiacon értékesítette őket. E működéséből kifolyólag a rendőrséggel is volt némi
nézeteltérése. Körmendv Mátvás, ha jól emlékszem, mint tanú szerepelt az egyik tárgyaláson és az emberem nem óhajtván az ismeretséget feleleveníteni, sietve távozott. A fából
szerkesztett örökmozgó, melynek
működését
senki se tudta kitalálni, az asztalomon
maradt. Minthogy a gazdája nem jelentkezett érte, odaadtam játszani a gyerekeknek; a ravasz szerkezetet idővel ők szedték szét alkotó
elemeire.
A negyedik feltaláló Kiskundorozsmáról jött
be hozzám. Olyan falusi ezermester volt, aki
házat tapaszt, órát javit, ekét csinál, madárkalickát készit és bicskával kifaragja a lokomotivot és cséplőgépet. Egész kofferre való
mindenféle alkatrészt hozott magával. Azt kérte tőlem, hogy alkatrészekből a gépet a kis
ülésteremben összeállíthassa és bemutathassa.
Megengedtem és hagvtam dolgozni egy egész
délelőtt. Akkor bejött hozzám és kérte, hogy
szólítsam be a hivatalt a nagy bemutatóra. Az
asztalon állt egy méter magasságú szörnyűségesen komplikált alkotmány, amelynek rendeltetését, azt hiszem, Edison és Maratni együtt
nem tudták volna kitalálni. A magyarázat
nagyszerűen sikerült, igaz. hogy sokat nem értettünk belőle. A gépnek csak egy hibá ja volt:
a világ minden kincséért nein akart működésbe jönni. A dorozsmai ember igazgatott, pisz-

Filteres hal®
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mogott és szöszmötölt egy darabig, de hiába.
Végül lemondóan legyintett a kezével:
— Pedig tessék elhinni, Dorozsmán
még
egészen jól működött.
Egyebet nem cselekedhetett, leszerelte a gépet és visszavitte Dorozsmára. Elmenőben megegyeztünk. hogy Dorozsmán u.yra felállítja és
ha megindult, biztonságból nem szedi széjjel,
hanem híradással lesz és én megyek ki hozzá,
hogy megtekintsem működésben levő találmányát.
Volt egy géplakatosom, akinek
perpetuum
mobiléjéről csak közvetve tudok. Nagyon derék, rendes iparosnak ismertem a kerülete®
egyik nagy községében. Az egyik budapesti
mezőgazdasági gépgyár akkoriban azzal a tervvel foglalkozott, hogy azokon a helyeken, ahol
már több gépet adott el, javitómühellvel egyesitett képviseletet szervez és hozzám fordult,
hogy neki megfelelő iparosokat ajánljak, akik
ezt az állandó javító munkát
elvállalhatnák.
Létrehoztam az összeköttetést s a gyárnak
e^yik igazgatója és mérnöke kiutazott a közsegbe. Visszajövet Szegeden át mentek Budapestre és mikor meglátogattak, közölték, hogy
az ajánlottammal a megállapodást n e m kötötték meg A kérdésemre, hogy miért nem, a
mérnök adta meg a feleletet:
— Méltóztatik tudni, nekünk gyári mérnököknek az a praxisunk, hogy ha bármelvik üzletfelünk a perpetuum moibile megoldásával
foglalkozik, azzal megszakítjuk az összeköttetést. A tapasztalás azt mutatja, hogv az ilyen
ember elveszett az ipar számára. Az őn emberének is ez volt az esete. Mikor megjelentünk nála, azon kezdte, hogy nagyon örül az
összeköttetésnek, mert reméli, hogy m i fogjuk
az ő örökmozgóját szabadalmaztatni és forgalomba hozni. C s e r e - k é p v i s e l e t e t ajánlott fel nekünk. M i a mezőgazdasági gépeket,
ö az örökmozgót. Más válaszunk nem lehetett,
minthogy ott hagytuk a találmányával együtt.
Azért nem lehetek hálátlan a perpetuum
mobilés emberekkel szemben. Volt olyan közöttük, akitől tanultam is. Igaz. töb tanulság
volt az elméleteiben, mint a masinájában. Pedig a szerkezetre se mondhatnám, amelyei
bemutatott, hogy nem volt eredeti és ötletes.
Egy víztartóban olyanforma szerkezetet helyezett el, mint a vízimalmok kereke. A kerék
lapátjai üres bádogdobozokhoz hasonlítottak
és minthogy belül üresek voltak, könnyebbek
voltak a viznél. Az elgondolás az volt, hogy
ilyenformán a szelencéket a rájuk
íehezedő
viz lenyomja és kerekről lévén szó, egyúttal
örök mozgásban is tartja őket. A tárgyalásunkat hosszadalmas volna elmondom, nem
is fontos. A beszélgetésünk ott kezdett érdekessé válni, ahol már végeztünk az örökmozgóval. Megmondtam, hogy sok a dolgom,
nincs időm foglalkozni a találmánnyal. Az
emberem szemrehányóan nézett rám:
— Ne tessék annyit dolgozni.
— De h a muszáj.
— Fenét muszáj. A k i s o k a t d o l g o z i k
annak nincs ideje keresni.
Megvillant bennem valami, hogv a feltaláló
ezzel a megállapítással
ráhibázott
valami
nagy és örökérvényű igazságra. Kezdtem egy
kicsik"! faggatni és a faggatás nyomán egész
közgazdasági filozófia bontakozott ki belőle.
— Tetszik tudni, azért, hogy ón csak egyszerű ember vagvok, sok mindent meglátok
én is- Nem mindig az az igaz, amit a nagyemberek, a politikusok,
miniszterek, meg
bankigazgatók mondanak. S o h a s e
nekik
v a n i g a z u k , h a n e m m i n d i g a z ál-

oda-vissza

12.80

20:

Neu Ernő banköz,e<
Utazási

Irodája.

I á s u k n a k. Lássa, bukott bankigazgatót még
sohase kérdezlek meg, hogv mit kellene a mostani állapotban csinálni, pedig nem ő lett butább, mint a másik, csak a bankja bukott meg.
O l y a n o k a t kell megkérdezni, aki t
a z ö r ö k m o z g á s á l l a p o t á b a n lévőnek n é z i k a v i l á g o t .
Ez olyan szépen volt mondva, hogy meg
kellett kérdeznem, mit értsek alatta.
— Ezt ugy tessék megérteni, hogy én láttam. hogy a v i l á g o n m i n d e n e g y d a r a b i g f ö l f e l é megy, a z u l á n lefelé.
Erről jöttem én arra a gondolatra is. hogy ami
a világon megvan, azt gépben is meg lehel
szerkeszteni. A gépről meg rájöttem, hogv a
világot is igv kellene igazgatni. Mért nincs
most ára a búzának, meg mért nincs most keresete az iparosnak, meg a kereskedőnek? Azt
mondják azért, mert nincs elég pénz. Dehogy
azért. A pénz nem lett kevesebb, megvan most
is, de ülnek rajta. Azt olvastam az ú jságban,
hogy hetven milliárd van a francia bankban.
Hát van annak haszna, ha ott tartják azt a
tömérdek pénzt kamatozatlanul? Azt is mondják, hogy ma már nincsenek gazdag emberek.
Dehogy nincsenek, csak nem merik mutatni,
hogy gazdagok. Van olyan, aki még borotválkozni se mer. mert azt hiszi, hogy meglátják,
hogy pénze van. Még a szive is beszörösödik.
nemcsak az ábrázata. Itt akadt meg a dolog,
uram. Ha az országok vásárolnának egymástól, ha a gazdag emberek forgásba hoznák a
pénzt, amijük van, mindjárt más volna minden. Nekik is jobb volna, mert igv ők is elszegényednek. Tgy az
állam szedi el tőlük
adóba, anélkül, hogy hasznát látnák. Amugv
meg mások is élnének a pénzből, de végül
megint csak visszakerülne hozzájuk, mert a
pénz is csak oda szeret menni, ahol már sok
van belőle. O l y a n a p é n z , m i n a z ö r ö k mozgó,
mindig
visszagurul
oda,
a h o n n é t e l i n d u l t , de h a valahol megreked, akkor megette az egész találmányt a
fene.
A szavakat talán nem adtam vissza betűszerinti hűséggel, de a közgazdasági elmefuttatásnak ez volt a lényege. A fenére történt
másodszori hivatkozás után végét szakítottam
a tárgyalásnak. Ismereteim gyarapítására elég
volt ennyi is. Megtudtam, hogy a perpetuum
mobile tapasztalatait miként lehet applikálni
a gazdasági életre és felhasználni a válságból
való kibontakozásra.
Mikor ez a látogató nálam járt, akkoriban
voltunk körülbelül a gazdasági válság legközepében. Nem emlékszem, hogy addig már
hány olvan tervet olvastam, amely csalhatatlan biztonsággal magának követelte a válság
megoldásának dicsőségét. Némi gondolkodás
után rájöttem, hogy amit ez a primitív ember
mondott nekem, h a néhány közgazdaság]
szakkifejezéssel megspékeltem és megfelelő
formáira öltöztettem volna, egy cseppet se lett
volna jobb, vagy rosszabb annál, amit miniszterek. bankvezérek és egyéb közgazdasági kapacitások szájából hallottam, vagy irásrtikből
olvastam. Volt benne még olyan elfogadható
mag is, amit helyesléssel fogadhatott volna
minden kereskedő és iparos. Akinek van mi-
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augusztus 30-töl s z e p t e m b e r 3-lg
6 0 % n ' a z á s i k e d v e z m é n y a némctbirodalmi vonalakon.
Mindennemű felvilágosítást nvujt a tiszteletbeli képviselő:
G u h r n u e r Ottó m é r n ö k Budapest, Teréz-körut 46. Telefon 1 239-81 és a

LEIPZIGER MESSAMT (Leipz.g)

A Magyarország és Németország között létrejött utazási egyezmény m i n "
den Németországba utazónak lehetővé teszi 500 márkának meerszerzését osekk stb. alakjában.

a

Dfl.

bői, az vásároljon Hozza forgásba a pcnzt.
mert a p é n z m i n é l g y o r s a b b a n f o r o g , a n n á l t ö b b e m b e r t u d m e g é In i
h e i ó l ' \ Irving Flscher, akit az amerikai
közgazdaság egyik legnagyuhb tekintélyének
'ártanák. hosszú évek munká ja és ezer statisztikai adat összegyűjtése alapján egy testes k ő .
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letben állapította meg ezt az igazságot. Szerinte a pénz cirkulációs sebességének fokozása
a válságok megoldása A szegedi perpetuum
mobilés ember magától is rájött erre az igazságra.
(Folytatás jóvó v m r n » p )
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kérdezték szüleik viszonyai felől, a bemondott
adatokat lenyomozzák és ha szükséges, akkor
gondoskodnak
a gyermekekről.
A cél az, hogy
eltiltják
a gyermekkoldusokat
az
ueeákról.
mert, ez az idegenforgalmat ie érinti.

Magyaros formaruhák, középiskolák által előirt egyenruhák Vasárnap délután
ulságiro-uylilés
lecszotidabb Arakon Dr. Vaitáné IFonyó Piri Tisza Lajos körút 3*, II. em
a városházán

liifetöiött (írottal tűzkövet hamisított
egQ nepper-társaság
(A Déhnaguarország
munkatársától.)
Érdeket- ügyben fejezte be a nyomozást a szegedi
rendőrség. Kézrekeritett ogv „nepper" társaságot. amely hetek óta hamis tűzkővel
árasztotta cl a várost és igen sok órabért megkárosított. A tűzkőárusitás jövedelmező
foglalkozása a nincsteleneknek. A drága tűzkövet csempész uton hozzák be az országim és az uccákon árusítják. Az utóbbi
időben
többször
előfordult, hogy a tüzkőváeárlókat, főleg a
tanyai parasztokat otthon kellemetlen meglepetés érte, mort a vásárolt „tűzkő" sehogvsem akart szikrát vetni. Ahogv
alaposabbon
megvizsgálták a követ, kiderült, hogy az nem
esvéh egv darabka, tűzkőformára levágott
drótnál,
amelyet ogy kissé beezüstöztek. A
kriroíJultak nem mertek feljelentést tenni. mert.
hiszen tiltott uton nein szabad vásárolni tűzkövet sem. A hamisítók pedig önnek tudatában
yipan i vártották a hamisítványokat és szép
üzleteket csinállak, micr most a rendőrségnek

A felí»/óra J ó l v i g y á s i ! E

A szegedi ujságirónap keretében vasárnap délután 5 óralcor a városháza
közgyűlési
termében
tartják m«g azt az újságíró gyűlést, amelyre a
fővárosból és az össza> vidéki városokból közel
100 ujságiró
jelentette
be
részvételét.
tudomására jutott, a dolog
Közöltük már, hogy a gyűlésen résztves®
Kiderült, hogy egész társaság foglalkozik a
Márlcus
Miksa udvari főtanácsossal, a Magyar
hamisításai
Tegnap délben
rajtaütöttek
Újságírók Egyesületének elnökével az élén az
Varga László rovottmultu napszámos Jókaiegyesület elnöksége és szánioe ismert ujságiró,
ucca 1. szám alatti lakásán ós ott
megtalálták
akik erre az alkalomra vasárnap délelőtt érkeza hamisító
műhelyt.
Varga lakásán nagvesoraó, a hamisításhoz szükséges acéldrótot, tőrt, nek Szegedre.
A délutáni gyűlés tárgysorozata a kővetkező:
sósavat, ezüstport és körülbelül
600—700
i . Megnyitó (Pás:tor
József, a szegedi ó6ztály
kész „tűzkövet" találtak. Varga László a detektívek előtt elmondotta, hogy az acéldrótot
elnöke). 2. A« újságírók társadalmi és szociális
az egyik vaskereskedésben vásárolta rendszeproblémái (Márkus Miksa udvari tanácsos előresen. Készített egy gépezetet, amelv egyenlő
adása).
3. IJjságirókedvezmények, visszaélések
darabokat vágott le a megedzett drótból. A
(előadó Gálfy
Eudre). 4. Az Újságírók Kórházdrótdarabkákat azután sósavba
helyezte, l e
és Szanatórium-Egyesület osztályainak megszermaratta, majd ezitstport
dörgölt
a
felületére.
vezése valamennyi sajlóoent rumban (előadó Lung
miáltal a drotdarahka megtévesztésig hasonlíMihály). 5. Az újságírók és kiadók jogviszonyátott a tűzkőhöz, Az igv preparált drót darabnak szabályozása (előadó Iván Mihály). Mindját, 3 5 fillérért árulta. Társai is voltak. Czeaegyik tárgy sorozati ponttal kapcsolatban határolédi Károlv napszámos és Hufnagel
József
zati javaslatot terjes/temek elő. A gyűlés után a
aaztalossegéd. A rendőrség Vargál
őrizetbevwte.
Bizánc szabadtéri előadását tekintik meg a vendégek.
l s ő B4R4CS-D1V4THAZ
Hétfőn délelőtt a mezőgazdasági kiállítás, »
képzőművészeti kiállítás megtekintése van műsoron, majd orgonahangverseny lesz a fogadalmi templomban, utáua aütocarokon körséta H városban- Délben díszebéd lesz a Hungáriában.;

Megtisztítják a szegedi uccát
a gyermekkoldusoktól
(A Délmagyarorszig
munkatársitól.)
A az»
gedt uccákon lépten-nyomon összeakadtunk a
rongyos ruháju, véznatestü apróságokkal, akik
valósággal megszállva tartották a járdákat.
Szinte minden ö t méteren egy másik gyerek
állta el az utat ós alig lehetett őket elriasztani.
A helyzet ebből a szempontból kezdett hasonlítani a keleti illapotokhoi. A ki« maszatosképű gyerek odaáll az ember elé és siró hangon
s»ól:
— Tewók adni két f i l l é r t . . . Ma még nem
ettem!...
A z elutasító válaszra a nyerek vidámabban
mondja:
— De tudok ám csinálni cigánykereket!
fts a következő pillanatban már hányja ie a
cigánykerekeket. Aztán feltápászkodik, megint
odalép és most már szinte követelőleg kéri a
kél fillért.
A Dugonics-tér közönségét például két rongyosrnháin apróság (szórakoztatta alkonyattájban. Mindenfél« akrobata ruulátványokat produkállak, ecrvmáson k e r e t ü l
bukfenceztek,
tornásztak. Aztán abbahagyták a mutatványokat és végigjárták a padsorokat. Odamentek a
padokon ülőkhöz és nem lehetett, őket elkergclni. kénytelen volt mindönki belenyúlni a

[Divatos

uövetek.

Héttőn ette garden parly Újszegeden

zsebébe é» megfizetni a kéretlen produkciót.
De nemcsak fiuk, hanem mozitlábas kisleányok is tömegesen vannak a koldulók k ö t ö t t . A
lányok inkább virágokat árulnak és azzal ostromolják a publikumot. Ezek már veszedelmesebbek, mert nem lehetett egy, vagy két fillérrel kielégíteni éket, hanem legalább ti® fillért, kellett adni.
Természetes, hogy • ryermekkoldulMi rendszer ellen egyre többen szólaltak fel. Már csak
azért is, mert, ezeket az apró koldusokat erkölcsilep is megmételyezi a pénzszerzésnek 02 a
formája. A társadalom szempontjából is kívánatos, hogy ne nevelkedjenek fel ilyen viszonyok között a szegénvsoreu gyermekeit.
A rendőrség eréllyel feküdt, bele a rendcsinálás munkájába, azzal a célkitűzéssel, hogy
eltávolítják
az utcákról
a kolduló
gyermekeket.
A rendőrségi tisztitómuka
megkezdődött,
még pedig sikerrel, ami onnan is látszik, hogy
néhány nap óta egyre kevesebh koldusgyerekkel találkozunk az uccákon.
A rendőrséggel párhuzamosan a nemrég fel
állított, gyermekvédelmi iroda is hathatósnak
Ígérkező tervet dolgozott ki. hogv a gvermekkoldusoktól megtisztítsa, a repedi
nccákat. A kolduló gyermekeket összefogdosták. ki
Modern szahAs, elogin« BltSaySV, felSltfllc, ras-lánok

K R I E R-itól,' Klauzál tér 5.

É r i e » H e m nb. megrendelőimet, hogy

vas-, fém- és alumíniumöntödémet

Cserzy Mihály u. 4. sz. alól Cserzy Mihály u. 18» sz, alá
(Mté< HA«) Helye etem ó t
Öntödémet m o d e m ü l felszereltem- Jutányosán v á l l a l ó t m m d ' n n e m ü ^as-, fémén káregöntvénvt f-atát és hozótt minták.után — Nb. megrendeléseiket 'ovábbra
is kérem R I C R W E I S T V*NO*
w
. fém. é* a l u m í n i u m
tfné&Oe.
Csenj
Mihály
ucca
48. Telefon
~ 8t.

Kerti ünnepély
az újszeged! ligetben
A szegedi újságírók hétfő esti garden-paityja
qgyik eseménye lesz a »«gedi ujságirónapiiak.
A nagysikerűnek Ígérkező kertiünnepáyen a szabadtéri játékok több főszereplője működik közre.
A műsort két helyen bonyolítják le: a Vígadóban
és a Virágh-kioszkban- A Vigadóban kabarésjájnok kerülnek előadásra, Mezty
Mária,
Solti
György, Bordáét
Rózsa, Sarhy
Imre,
Kábák
Győző és a rendező: Ihász Aladár lépnek fel, végül a lápéi Gyöngyös
bokréta eredeti magyar táncokat, lakodalmas jeleneteket mutat be.
A Kioszkban Tőkés Anna, Olthy Magda, Honi
Erzsébet, Táray
Femje és az operaházi
balétíkar lépnek fel. Konferál Vér György, a zenés
műsorszámokat zongorán Kcttcr
Ernő kíséri. A
műsor kezdete pontosan fél 10 óra.
A vállozatos műsor mellett természetesen még
sok kedves szórakozási lehetőségről gondoskodót*
a rendezőség. Műsor ü1án 11. órától fél 13 óráig
a játék sátorban a szereplő művészek autogramot
osztanak. ÉjféJ után a közönség részére táncverseny lesz értékes jutalmakkal A pompás kerti ünnepélyt mind a két helyen reggelig tartó táno
fejezi be.
i
I •
A garden-party belépőjegyeit agypengős árot*
a szabdatéri jegyirodák árusítják, hétfőn aste <5
órától pedig a körülzárt ujszegedi liget b e j á r j
tainál felállított pénztáraknál kaphatók. A kert*»
űnp«pély tiszta bevételét an Ujeágirók Kórház- é^
Szanatórium-Egyesülete javára fordítják. HéM
főn este fél 8 órától fél ! o óráig az uutóbus»állomásról é» a főposta elől külön autóbusz*
¡áratok viszik ki a vendégeket Uisaegedre, éj fái
után rövid időközökben ugyancsak autóbtwzjaUM
tok indulnak viasza UjswíedrSI.

Elsőrendű

U r p R a i m u a M k , mod«ca fot»iok, r»e*«i41c, ««tbVra—, p-n»-»? Mwi-flt!.
Saab» N t a d w .
u^
kai pito. megter, Oroszlán uoca 8i|
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Befőzéshez

A BIZÁNC

A DÓM-TEREN

Jó hőálló üveget legolcsóbban

Tisza Lajos-körut 38. Tel.: 17—82.
TelefoDrendeléseket gyorsan és pontosan hazaszállítunk

A Dóm-téren feszült csend. Bizánci pompa
körvonalai sejtelmesen világi tanaik a sötét színpadról. Halk zene szól. Most egy dördülés csap
fel, egy villanás huz el a nézőtér f ö l ö t t . . . A
színek lassan megelevenednek Konstantin császár
tróntermében...
A hatalmas színpad szép. Aranykapuk, bíborkárpitok, a bizánci császár pompája káprázatos
szinorgiát teremtenek a templom körül. Stílusosan olvad egybe minden és a templom homlokzata, mint főszereplő, nagy magasságba emeli
a játékteret.
Élmény a kép. Mese, amelyen a történelem
lapjai elevenednek. Kacaj hangzik, testőrök, zord
katonák hosszú sora kígyózik. Levegője van a
színpadnak. A bizánci pompa itt nemcsak üres
páthosz, ezt dicséretére kell mondanunk
Varga
Mátyásnak és Fery Antalnak, hanem ritmusa és
stílusa az egésznek.
. I
A zene hulláma elkap. Különös, idegekbe, marifcoló atooalitása van. Beleszövődik a cselekménybe és mégis idegenül áll tőle. Benne van a joni
és doni hangzatok fegyelmezett tisztasága, a népek kataklizmájának zűrzavarát jelző fájdalom,
•mely nem oldódik melódiába, súrolja a dallamba
való feloldást, hogy ismét végnélküli monotoniában folytatódjon. Ránky Györgynek, a fiatal zeneszerzőnek érdekes müve ez, amely megmaradt
színes aláfestésnek, éppen ezért lett szerves része
a játéknak, eleme a drámának és mint muzsika,
újszerű, különálló mű.
*

Herczeg Ferenc látnoki erővel idézett a múltból. Mondatok hangzanak el, amelyek évezredekig élhetnének mindég ujabb aktualitások ércfedezete gyanánt, amelyek együtt lélegzenek az
alapjában örökké változatlan emberrel. Költészet szól hozzánk, amely ihletetten közelíti meg
1» világ igazi mivoltát.
A história tornyosuló eseményeinek forgatagában mindég voltak és mindég lesznek Irénék és
¡Hermák. Ök ott találkoznak, ahol letiprott haitelmak és elbukott hősök vérezik fel a történelem
¡lapjait; a hűség és hűtlenség árnyai suhannak.
Herczeg Ferenc tul van időn és aktualitáson.
' A Bizáncban az emberiség irója, az ideák költője.
A rendezés kiaknázott sok szabadtéri lehetőBéget. Hangulatos volt az alakok csoportosítása
,és sikerült egyik-másik apró, úgynevezett szinjpadi hatás. Arról azonban, hogy helyes volt-e

Szegedi emléktárgyak
Iparművész szegedi könyvjelző
24 fill.
Faragott szegedi pirog paprika
24 fill.
Talpas szegedi piros paprika,
faragott
78 fill.
Iparművész bonbonier
24 fill.
Égetett és festett váza, v. fogvájótartó
10 fill.
Vásárhelyi kis váza
24 fill.
Fonott karikás ostor
78 fill.
Szegedi emlékkulacs
28 fill.
KERÉKPÁRALKATRÉSZEK
Kerékpárcsengő
43 fill.
Csomagtartó kerékpárra
98 fill.
Patent fékcsavar 2 drb
12 fill.
Fafogantyu 1 pár
48 fill.
Gumifogantyu 1 pár
38 fill.
Lapos pedál gumi
06 fill.
Kerékpár Ta belső gumi
P 1.18
Kerékpár l a külső köpeny.
6 havi garanciával
P 3.98
PAPÍRÁRUK
5 drb. v. 4 drb szegedi képed Vvelezőlap 24 f.
5 iv barna, v. fehér csomó z ó ;>apir 24 fill.

PÁRISI
HAGY ÁRUHÁZ RT.
» e C E D . U£KONICS é l KISS UCCA SAROK

a csata terepét a vegytani intézet tetejére tenni,
vitatkozni lehet. Van az elgondolásnak jogosultsága, de akkor a kivitelnek ebben a részében
nagyobb stilünek kellett volna lenni. Vannak a
rendezésnek olyan hibái, amelyeket csak azért
emiitünk meg, mert szerintünk kiküszöbölhetők.
Groteszkül hat, ha van is a darab szerint jogosultsága, hogy a színfalak mögött teljes csend
van, amikor bejelentik a császári párt és a nép
csak akkor kezd kint éljenezni, amikor be'.éplek
a színpadra. Az éljenzésnek valamivel előbb kellene kezdődni és ebben az esetben folytatódhat
azután is, amikor már nem látja a nép a császárt, mert bent van a trónteremben. A színdarabban nem jelentik be Mohamed követeit.
A szabadtéri darabban bejelentik. A bejelentésre
Konstantin azt válaszolja, hogy lépjenek
be és
erre hátulról, a vegytani intézet felől lópaták zaja üti meg a néző fülét, mert csak akkor indulnak meg onnan a küldöttek, akik először — és
ezt szóról szóra kell venni — lóhátról beszélnek Konstantinnal. Ha a rendező ragaszkodik ehhez az elgondoláshoz, altkor a bejelentésre a császár nem mondhatja azt, hogy lépjenek be a követek. Amikor a magárahagyott császár behívja a
népet a trónterembe, az aránylag kis embertömeg ugyanolyan módon jön be, mint ahogy
ftejött az imponálóan hatalmasss tömeg Az ember tragédiája francia jelenetében. Ez csak helyi okok miatt hat rosszul azon a színpadon,
amelyen nem egósszen egy hét előtt még a Tragédiát játszották. Az általános kép azonban, ismételjük, sikerült és hangulatos, amiben Janovics Jenő mellett Imre Sándornak van elismerést
érdemlő része.
*

Tőkés Anna, immár negyedik éve egyik legkiválóbb erőssége a szegedi játékoknak,
ismét
szépségéhez és művészetéhez méltó szereit kapott. Irénét játszotta. A nagyravágyó, gyönyörű
asszony, a büszke császárnő, akiből a lápvirág
mérges illata árad, nem volt egyedüli regisztere.
Tőkés Anna a titokzatos asszony, az ösztönök
hatalomtól hajtott káprázatos császárnét adta ragyogóan.
Táray
Ferenc alakítása beteljesítette az iró
szándekát. Dekadens előkelőség volt egész megjelenésében. Megrendítő az összeomlásban, szelíd és nagy a bánat terhe alatt. Kiss Ferenc zsoldos lovagja nagyszabású színészi alkotás, arlisztíkusan és erővel formálta meg alakját, amely élt,
uralkodott ós diadalmaskodott a színpadon. Sollhy
György karakterisztikus játéka kimagaslott. Fekete Mihály hóbortos Demeterje, Mezey Mária
kecses kacér hölgye, Olfhy Magda megható Hermája, Főidényi
László sötét tónusu Ahmed kánja, Kiirthy
József művészi szereplése, Sar!ai Imre
heves Iobogásu játéka, Vészi Rózsi kedvessége,
Bartos Gyula stílusos alakítása, Ihász,
Oláh,
Zemplényi,
Ránky,
Rubinyi
és a szene])lök valamennyien hozzájárutak aiz előadás sikeréhez.
Szerepelt a balett, amelynek karában most
nem találtuk meg azt a költői lendifetet, izlésl
és formai, mozdulati szépséget, amelyhez hozzá
vagyunk szokva. A tánc kompozíciójában volt
a hiba.
*
Jelen volt a bemutató előadáson \f<irkus Emília, aki egyik legnagyobb sikerét aratta Trene császárnő szerepében a Nemzeti Színházban. Megjelent az előadáson a világhírű magyar filmszínésznő, Gál Franciska, aki férjével,
Dajkovich Istvánnal érkezett. Megjelent továbbá Bárányi Zoltán külügyminisztériumi tanácsos, Salusinszky Imre főszerkesztő,'Stella Adorján, Fóthy
János író, Farkas Imre és dr. Beiecz Sándor
szerkesztő,
'

*

Vasárnap reggel 10 óra 46 perckor mintegy
2000 utassal filléres vonat érkezik Szegedre Bu-

dapestről. A filléres ünnepi vonat 10 perocel 1
ór a előtt indul vissza Szegedről. Az előadások
pontosan 8 óra után 10 perccel kezdődnek.
Féláru igazolványokat
a
Délmagyarország
jegyirodájában, a Dóm-téri pénztáraknál és a
központi irodában (Korzó Mozi) bélyegzik le a
belépőjegy felmutatása mellett.
A vizumigazolványokat a Korzó Moziban felállított utlevélkirendeltség láttamozza
vasárnap
délelőtt is 9—1 óráig. A láttamozási dij 2.50 pengő
A rendezőség a filléres vonatok utasai részére
uj rendszert léptetett életbe, amely szerint az ünnepi vonatok jegyeihez mellékelt 1.50 pengős részvételi igazolványt kívánságra becserélik ülőhelyre érvényes jegyre oly módon, hogy a több kedvezményre jogosító igazolvány árából 50 fillért,
az állóhely árát beszámítják a megváltanló ülőhely árába, illetve ha már Budapesten, vagy vidéken megváltották az ülőhelyet, akkor 50 fillért
visszatérítenek. A részvételi igazolványok, illetve belépőjegyek lebélyegzése és becserélése a Délmagyarország jegyirodájában, a Dóm-téri pénztáraknál és a központi irodában, történik

Sz olasz trónörökös
Salzburgban találkozik
Schuschniggal
Bécs, augusztus 8. Umberto
olasz trónörökös ausztriai látogatásának jelentőségét politikai körök abban látják, hogv a trónörökös
berlini tartózkodása alatt Hütlemél
tett látogatása során kifejezésre juttatta Olaszországnak a németekkel szemben érzett rokonszenvét
és most Salzburgban
megragadja az alkalmat
arra, hogy Schuschnigg
kancellárral való találkozása során Ausztriával
szemben
is kifér
jezésre juttassa
Olaszország
baráti
érzelmeit.

BUTOR

olcsó
és i ó

Szeadr«nyl G«s*
és Tár»«

;

ASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA,
felefon 19—82.
Szeged, Dusfonios-tér 11.

BUDAPESTED
•

legolcsóbb és a pályaudvarokhoz l e g k ö z e l e b b fekszik a

HUNGÁRIA

gőz,kádfürdő,6svizgyógyintéze!
(VII., Dohány-uoca 44. szám)
N y i t á s : r e g g e l S ő r e k o r . — Góa- é s k t d «
'Urdő á r a P 1

K i s z o l g á l á s i d l j csak 1 0 MII.

ANYAROZSOT
és az összes gyógynövényeket
a l e g m a g a s a b b napi áron
vásárolunk.

»DRGGUNIQ«

Budapest, Király ucea 3.

Te!. 1-451-8?.

B«
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D É L M A G y A R Ü R S Z A G

í é g t . Csányl Mlh&fy
Feketesas a. 22. Telefon
19—42. Készít elsőrendű
kivitelben
szobafestést,
eimfestést mázoUet és
h nto rfénynéiti

'eslcinarva

A szegedi operettől
a debreceni színházig
Horváth Árpád magyar, francia, angol, német ősbemutatókkal, irodalmi prograipmal, Hevesi Sándor, Csathó Kálmán,
Bajor Gizi és Odry Árpád vendégszereplésével nyílja meg
a debreceni színház uj korszakát
(A
munkatársától.) Isme
retes, hogy H o r v á t h Arp id, a Nemzeti Színház volt főrendezője, akit heves harcok után
nemrégiben
a debreceni Csokonai
Színház
igazgatójává választottak, páratlanul
gazdag
és értékes program bejelentésével kezdte meg
debreseni munkáját. Az a program, amelyet
bejelentett, egészen u j utakat nyit meg a vidéki sziné6zet számára — Debrecenben és Szeged számára is a legnagyobb figyelmet érdemli
Az u j debreceni színigazgató munkáját bevezető nyilatkozatában a következőket mondotta:
— Az átalakítási munkálataik már ezen a héten meigkezidödnek — mondta Horváth Árpád. Saját költségemre kifestetem a nézőteret, éppen most
tárgyalok róla a vállalkozóval
Felbontatom »
•»fitté padlózatát én mozaik burkolattal eseréítetem ki. Természetesen a bűffé fala is uj festést
kap és októberben H közönséget már egy teljesen
európai mértékkel mérhető dohányzó és társalgó
várja a büffében. Khhez már megkaptam a város
engedélyét és ettől azt remélem, hogy előadások
előtt és felvonásközökben itt fog lefolyni a közönség időtöltése. A bűffé vezetése is másképpen történik majd, mindenki cigarettáj« mellé csésze feketét, vagy pohár vermuthot Fogyaszthat.
— Forgószínpad pedig feltétlenül lesz — mondta a színigazgató. — a jóváhagyás csak azért
késett, mert a közgyűlési határozat aktája meg
fordult a kultuszban-, a belügy-, iparügyi- és a
pénzügyminisztériumban. — Forgószínpad nélkül
elképzelhetetlen egy modern színház. E tekintetben Zöld József helyettes polgármester úrtól éppen tegnap kaptam megnyugtató kijelentést s a
sürgetés már napokon belül eredményes lesz.
A művészi előkészületekre ezeket mondotta:
— Szeptember elsejéig véglegesítem a műsortervet és azt a közeljövőben
kiadandó bérleti
propaganda füzetben fogom publikálni. A műsor
programról már most elárulhatom. hottv
érdekességében vtrMnjMlii fog hár.
melyik fővárosi színház műsorával.
Darab oimeket osa/k azért nem tudok még közölni,
mert folyamatban vannak a formális szerzői jogi
biztosítékok és szerződések megkötése és igen
keserű tapasztalataim vannak a konkurenciáról
ezen a téren. Mert például kiástam a külföldön
élő magyar származású Franz Theodor C s o k o r
,1918 november 3." cimü darabját, amely a háború utáni lelkiválságnak
megrendítő drámai
rajza és amikor tudomást szereztek erről a darabról, három fővárosi szinház kezdett veszekednl érte. Ezért a darabok cimét majd csak akkor közölhetem, amikor a jogérvényeis és pönálés szerződések a kezemben lesznek.
— Annyit előre közölhetek, hnsy
a« égés/, orswíg leriiletén magyar
nyelven először a debreceni Csokonaiszínház fog bemutatni egy olasz, egy
német, egy osztrák, egy angol és egy
francia darabot. Frckeni kivfll * kiváló mxgyar Íróval folytatok tárgyalásokat. ni darabjaiknak
debreceni
ősbemutatóiéra vonatkozólas.
Fzek közül négy már fővárosi színpadokon is régen arreditált, különben is euröpai márka, kettő
pedig a legbiztatóbb fiatal t-hetség
Az utóbbi
kettővel a Csokonai színház a msga külön irodalmi programját igyekszik szolgálni, nevezetesen,
hogy minden üzleti mentalitástól függetlenül az
irodalmi és színpadi értékeikben kitűnő szerzők
müvét ismertesse meg a kőzónseggel és bemutatásuk áltál támogassa a fiatal magyar irói teihe'-

A« operai és klxsszikns program
Ekkor már egészen nekímelegedv e, lelkesedéssel
beszél tovább Horváth Árpád a közelgő szezon
egész nwűvészri programjáról
— Hat operai előadás van tervbe véve, esik
közül az egyiknek különös érdekessége az lesz,
hogy a Csokonai-színház társulata úgyszólván 95
százalékban a maga erejéből fogja szinrehozni
ugy rendezés, mint zenei betanítás és szereplők
tekintetében. — Négy nagy klasszikus röprizt vettem tervbe az idén. Februárra Az ember tragédiájának toljesen uj színre alkalmazását, rendezését
és színbőlikus beállítását, amely igyekszik korszerűen tovább fejleszteni Az ember tragédiájának színpadi továbbfejlesztését és azt a koncep
ciót, amelyet Paíjlay Ede és Hevesi Sándor elkezdtek és megalapoztak Termeszetes, hogy ez a
rendezés teljesen uj csapáson halad majd.
— Legalább két Shakespeare remekmű kerül
színre az év folyamán. Az egyik a Szentivánéji
álom, a másik a Vízkereszt című örök shaikespearei komédia. Az ember tragédiáját és « ¡«zenfivánéji álinot magam rendezem, n Vi/.keresztet
Hevesi Nándor,
Operett ősbemntntók
— Operettek tekintetében eddic bárom ősbemutató van lekötve és most éppen Newyorkbóll hozott uj operettanyag librettóit és zongorakivonatait nézzem át. Természetes, hogy módot fogok találni a régi nagy klasszikus operettek egv-egy
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őrök értékének felújítására is. Azt hiszem, hogy
egy ilyen változatos műsorban Debrecen város
kultur közönsége olyan szellemi táplálékot fog
találni amely értékével és szórakoztató erejévei
kétségtelenül sikert aratott njdonságokat és remélem, hogy ki fogom egészíthetni műsortervezetemet egy-két valóban irodalmi színvonalon alló
helyi szerző darabjával is.
— Szeptember elején bevonul az nj társalat. A«
a oél vezetett a tagok összeválogatásánál, hogy
minden baráti, vagy hatalmi protekciótól mentesen kizárólag tehetségeket és fejlődésképes művészi erőket
gyűjtsek össze.
akik elasztikusak lesznek arra, hogy ezt a rendkívül változatos repertoárt minden vonatkozásában és a legkényesebb ízlés szemszögéből nézve
tökéletesen tudják a színpadon megvalósítani. Hetékig tartó izzó és komoly munka fogja megelőzni
a* október elején tartandó megnyitó előadást,
amelyen mindjárt páratlan szenzációban lesz része Debrecen kulturközönségének, amennyiben
Bajor Gizi tiszteli meg a színházat
azzal, hogy * legnagyobb élő magvai
írónak, Herrzeg Ferencnek Szendrey
Tulia rimfi darabjában eljátsz« a. fő— Budapesten várakozáson felüli «agy érdeklődés kiséri törekvéseimet a Csokonai-színház szellemi újjáépítése terén, ezt mutatja az a tény i»,
hogy minden propaganda, sőt a legrzekélyebb hiradás nélkül eddig 270 érdeklődő jelentette be részvételét az október elsejei bemutatóra.
— Tegnap kaptam - mondta még Horváth Árpád _ O d r y Árpád barátomtél, a színművészeti akadémia igazgatójától és a Kereseti Színház örökó« tagjától levelet, amelyben közli, hogy
boldogan tér vissza Debrecenbe, dicsőséges művészi pályájának kiinduló állomására és nemcsak
egyik híres régi szerepét, hanem a legteljesebb
művészi áldozatkészséggel a* egyik ősbemutató
főszerepét is el fogja játszani.
— Ma Délben érkezik az a szakértő, aki a színház uj világítási berendezésének elkészítését vezetni fogja. Merem állitanl, hogy világítási fel.
szerelés dolgában az állami színházak gazdagságát kivéve, bármelyik fővárosi színházzal vetekedni fog a Csokonai-színház minden scenikai
fényhatásra alkalmas uj világítási berendezése.
Csak az Istenért azt pe kérdezze, hogy mibe került, mert a hátam is borsódzik a rettenetes öszszeg kimondásától.

DOH-TERI JÁTÉKOK IDEIEN

jól, olcsón lakhat, étkezhet és szórakozhat
„Kis Vigadó"

P ^ f eteken a helyeken: ——

ÍZ ujszegedi parkban, évszázados fák tövében.
A legkitűnőbb italok, cigányzene.

HUNGARIA Nagyszálloda,
Minden szobában hideg-meleg ivóvíz. Tiszai
Halászcsárda. Világvárosi terraszán a szabad
téri előadások

napjain délután és este tánc.

Fülöp halászcsárda,

Rudolf-tér
A Dóm tér közelébenHalászlé. Sülthal.

Ujszegedi r,Liget"~yendég!ő
helyiség, zene.

•j

h Dóm-tér mellett, Kölcsey-ucca I 80 modern
szoba. Polgári árak.

Hági étterem,

Kelemen ucc» 3. Árnyas kert. Halpaprikás, tu
rós csusza és jó italok Kitűnő polgári ven
déglő. Cigányzene.

Olasz söröző,

Horvát-Étkezde
Gizella-tér 5. Háziétkezés legolcsóbban.

„Tiszacsárda"
Rudolf-tér 6, a híd mellett Halászlé, rántatthal, puszlamérgesi fajborok.

Aranybika Vendéglő

Tisza Lajos körút 59.
hijfő baloldalán .Halászcsárda, terrasz, kert-

Royal szálloda,

Saéheanyi tér

Virágh-Kioszk
az ujszegedi park legszebb helyén. Zene. tánc,
hangulatos ozsennák.

A legjobb »ér és étkeaé?

Próféta étterem,

a Kárász-uccában. Kellemes, árnyas hely. Esténként kabaré. Belépődíj nincz.

Baross Étterem és Sörcsarnok
Vár-u 2. Kitűnő menürendszer.
Turóscsusza

Halpaprikás.

Pusztaszeri (flnoz*) halászcsárda
SfeatbároffiE-ig voc« S All*®4ó»n irts* balászlé, rántott haresa és turéscsíjsta.
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Telivó

A szekták pusztító mákonya
egy csanádmegyei községben

(Kárász-ucca

14., Központi Egy etemmel
szemben)
közismert elsőrendű uri étkezőhely

Szombatosok, éneklő apostolok, bibliamagyarázók, nazarénusok és őrjöngök
Pitvaros életében
(A Délmagyarország
makói
tudósítójától,.)
Pitvaros.
Tiszta tót falu a nagy magyar tenderben. Szűk a határa, sürü a népe és szike*
a talaja. Pitvaros a csanádmegvei proletárok
földje. Közéjük tartozik Prisztavok
András
is, aki nem zúgolódik a mások gazdaságán és
nem lázadozik a maga szegénysége miatt. A
pitvaxosiak, csendesek, dolgosak és béketűrők.
A gazdák így mondják: olyan jámborak az istenadták. mintha barátok
lennének. Persze
minden bölcsességnek van forrása, ahonnan
ered ÓH van talaja, ahonnan táplálkozik.

missziók volnuluak fel a község uccáin. Ahány
szekta, annyi énekkar.
S amis: kezdetben csak
a, szegény tótok kerestek és találtak vigasztalást a szektákban, addig ma a vagyonosabbak kerülnek az élre.
Ondrusz Pál, a, község legvagyonosabb
polgára áll az egyik szekta élén. Csendes, szerény és halk szavú ember lett az egykor vagyonára oly büszke emberből. Csendes és halk
szavú, aki nemcsak szivét és házának kapuit
nyitja meg a szektás atyafiak előtt, hanem a
magtárait is.

A forrás

Llres a templom
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Szeszes ital nincs.

Kellemes terrasz

aléltan pihennek az asztalon ós ismét mások
soha nem hallott nyelven értelmetlen szóáradattal fokozzák a percek, vagv félórák rémségeit. Azután ismét elcsendesül minden. Az arcok merevsége bágyadt, derűben olvad fel,
alább száll a testek merevsége és elcsendesül
az értelem nélküli hangorkán. Egv-egv sóhaj
tör még fel a fáradt telkekből és néhány könnycsepp a lassan nviló szemekből, mint szellő a
vihar után ós esillogó eső az orkán rvoniáhan
Azután elcsendesedik minden. Hazamenmk az
atyafiak, hogy holnap a határ más részében,
más atyafi tanyáján folvtassák ott. ahol ma
elhagyták.

ErdéhH Józseffel, pitvarosi bérautóssal beszélgetek arról, honnan ertd a pitvarosiak mozAz ember itt — természetesen — a faíyak
galma.. Erdélyi a forráshoz vezet. S ez a forrás
békességének ée bölerősségének ősforrására, a
s ami még ennél is több: az elhatemplomra gondol. Talán a templom? De nem. a szegénység
gyatottság.
A munkát kereső szegény tótok
A pitvarosi evangélikus tót-templom üres.
Az egyik pitvarosi előljárósági tag azt már a háború előtti években is bejárták az
mondja: mákony
kell ennek a névnek. Mákonv, egész országot, sőt munkakeresés céljából megRettentő riusztitások jelzik a zivatar nyoamelv magyarázatát adja hányt-yetett életé- fordultak Franciaországban is. Munka akadt
mát a mag var pusztaságban. íme néhány eset.
ott is, de a legnehezebb munka: kőfejtés a bánek. És ez a mákonv a szekta.
Dovál János szegény tót munkás. Nincs semnyák mélyén. Olvan munka, amire a francia
Nem egv és nem kettő, hanem sok. Olyan
mije, csak a bibliája és két gyermeke. Az egyik
bányász
nem
vállalkozott.
És
körülöttük
idesok. hogv Pitvaroson senki sem tudja
neggen volt minden. Nem értették a nvelvet, ame- 5 éves, 7 a másik. A felesége akkor halt meg,
mondani.
hogy hány szekta
működik.
lyen szóltak hozzájuk és nem találtak lelki- amikor a második gyerek született. És Dovál
Ugv szaporodnak, mint nvári eső után a
azóta elmerült a bibliában. Az írás azt mondkaipesolatot azokkal, akik körülöttük éltek.
föld gombája. A
meglevők kettéhasadnak,
ja: aki pedig követni akar engem, az tagadja
Idegen környezetben, idegenek maradtak. Egv
ujak keletkeznek, vagv a régiek felszívódnak
meg apját, anyját és igy tovább ós Dovál Jákapcsolatuk
volt
csupán:
az
Istennel.
Azután
az ujakba. Állandóan buzgó, forrásban levő
nos megtagadta a gyermekeit. A bibliából megminden
este
összejöttek
a
nehéz
levegőjű,
doerők hajtják a pitvarosi lelket. A bíró az uj; hoe tárnák mélyén 6 egyszer az egyik atyafi- állapította, hogy uj özönvíz előtt állunk, uj
ján számolja:
nak felakadt a szeme, megmerevedtek a tagjai, borzalmak szakadoznak a bűnbe merült embe- Vannak kérem szombatosok,
éneklő
aposfenér
hab jelent meg a száján ós idegen nvel- riségre s az uj borzalmakból csak a földnek az
tolok. bibliamagyarázók,
nazarénusok,
őrjönven
kezdett
beszélni. Idegen hatalmak száll- a párányi része szabadul, ahol a .lézus szülegök. baptisták
és még mit tudom én milyenek
tett. És Dovál elindult erre a földre. Magával
ták
meg.
mondották
a tót atyafiak s ettől
fis persze szaporodnak. A hullám, amelv háItt,
egyedül.
Minden este vitte két gvermekét is, de csak Athénig.
tukra kapta őket. egyre dagad ós vi6zi, sodorja , kezdve már nem voltak
elhagyta őket. Kis cédulát találtak az athéni
felcsendült
az
ének.
öreg
bibliák
keltek
útra
őket. ki tudja merre.
uccán hagyott gyermekek kezében, rajta ezzel
Magyarországról a francia bánivákba s konakar engem, az
zolét szülte erők feszítették az öreg, nehéz le- az írással: aki pedig követni
tagadja
meg övéit. Dovál eltűnt, talán haióra
vegőjű tárnák falait. Igy kezdődött,
mélyen
idegen föld n^+t hn<rv azután ereiében betel- szállt. A két gyermeket a követség visszahozta
jesedve lombjaival betakarja a csanádmegvei
Pitvarosra.
Természetesen nem kell azt hinni, hogv a
tót
községet,
Pitvarost.
Más: Prisztavok
János bibliakutató a múlt
pitvarosi lelkész ós a község összetett kézzel
hónapban erőnek erejével le akart szállni az
nézi a veszedelmes erők dagadozását. A szellemi
ásott- kútba hogy felhozza onnan a hold képét,
és erkölcsi elet minden fegyverét sorompóba álmert a bibliából tudja, hogy az Isten a vizek
lítják a szektások ellen, de hiába. A szektások
mélyére rejtette el az örök világosságot. Ő
e maguk meggyőződésében harccal
válaszolnak
A fórrá«- tehát francia. bányákból ered ós a
megtalálta a kut mélyén s most fel akarta
a
harcra.
magyar Alföld kellős közepén terebélyesedik
hozni az emberiség használatára.
Valaki kioktatta őket arra, hogv legjobb
ki hatalmas folyóvá. Sőt, pusztitó folvóvá. Az
Ramo János szerint a húsevés bűn. Az állar
védekezés a támadás.
Nincs még egy községe
őrjöngök
szektáját évek óta üldözi a hatóság,
tot irtani kell, hogv a húsevés csábításai alól
az országnak, ahol annyi
biblia
fogyjon
el. (le eredmény nélkül. Nincs imaházuk ós nincs
szabaduljon az ember. Ebben a felfogásban
mint. ebben a községben.
Csendes szavú, szelid
állandó helvieégük. Ma itt jönnek össze, hol- kutyákra vadászik s az elfogott kutyákat feltekintetű munkást szólitok meg az uceán és
nap amott. Leginkább a tanvák között. Egyen- köti ós csóvával meggyújtja . . .
kérdésemre máris a biblia szavával
válaszol.
ként jönnek az atyafiak és este petróleumfíohár Juliannát a múlt hónapban ruha nélSőt, egy-két mondat után már előkerül a
lámpa sárga világánál csendes imába merülhililia a zsebből t5s a bütykös ujjak a legtelje- nek. Halk fohászok szakadoznak fel és rejté- kül találták tiszta szobájában az ingaóra ©lőtt.
Szemét mereven az óra indájára szögezte és
sebb biztonsággal mutatják a citátumot: igy
lyes evők sulva alatt, álom borul a szemekre.
testével követte az inga járását. Egv ós félnavan írva, uram, ebből nincs mit engedni...
Lassanként azonban hörgéssé dagadnak a csenpig végezte ezt a mozgást, akkor beszállítotBiblia van a zsebben, az asztalon, a tariszdes sóhajok és a halál merevsége ül az imában
ták a makói kórházba.
nyában a munkás nvakában még akkor is, ha
átszellemült arcokra. Értelmetlen hangfoszláA pusztulásról dr. Krecsék
Gvörgv. a köza tarisznyából hiányzik a kenyér ós szalonna. nyok szálldosnak a szobában, amelvek később
ség fáradhatatlan orvosa, tud olvan beszámorettentő hangorkánná dagadnak. Merev görcslót tartani, amitől megborzad a lélek. S a
ben vergődik az egyik atyafi, mint. élettelen
pusztitó ár tovább hömpölyög. Akik a gáton
test zuhan a földre a másik s ismeretlen erők
állanak: a község fiatal lelkésze, tanitók, iegvhatásán őrjítő forgásba kezd a harmadik Borző ós az orvos, fáradhatatlanul végzik a munAmerre léptünk, mindenütt velük találkozalom az. ami a pitvarosi
kis
tannaházakbav
zunk Pitvaroson. Csinos templom homlokzatán
történik.
A fokozódó őrületben a földre zu- kájukat. De mit ói- néhány ember lelkes mnukája. egy orkánnal szemben.
égő piros hetük hirdetik, hogv itt a
baptisták
hannak a görcsökben fetrengő testek, mások
H. Szabó
Imre.
tartják az imaóráikat hetenként háromszor.
Felírások, fényreklám, virágdíszek a mozgalom
szolgálatában. Másutt gyomnőtt© udvar hátulián húzódik meg n hófehér imaház és ismét
másutt az egyszobát, pitvart és kamrát ¿zakiA főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, n csendes és központi fekvésű
lot.ták egybe, hogv helvet szorítsanak a szektás atyafiaknak. Szekták
mindenütt.
Pedig a
felvilágosítás fegyvereivel dolgozó
egyházon
kívül a hatóság sem nézi összetett kezekkel a
szekták burjánzását s a törvény által rendelkezésre bocsátott mindon eszközzel küzd
a
szekták továbbterjedése ellen. De hiába. Ma itt
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 2 0
százalékos
gyűlnek össze, holnap amott. A kihágást megkedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem komforttal (hideer-melee folyóvíz, közfizetik, vagy leülik s a martiromságból ui erők
fakadoznak, amelyek uj rügveket hajtanak.
ponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáid — A százalékos kedF-sténként, az apró házak ablakai mögül imavezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagydrország kiadóhivatalé
sóhaiok szálldosnak ós énekszavas, harsonás
állit ki a jelentkező olvasók részére.

A zivatar nyomán

A harc

~raoédiák

Szekták mindenütt

paranan

ftemMnu

a oaimagvarerszag oiuasOfnah!
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Nyári utazás Deszken,
ahol elfelegtették a Gerliczy-birtokot
(A Délma>Y irorszig munkatársától.) Hét kilómé ternyire járok Szegedtől: Deszkm, ebben a
csanádmegya községben, ajmely sok-sok éven át
a Gerliczy-bárók ősi fészke volt. A széles, fával
sűrűn benéjiesitett főuccán megyek befelé a templom irányába, egy öregasszony jön szembe:
— Dobár dan!
í g y köszön. Szerbül mondja, jó napot kíván.
A legnagyobb alföldi várostól egy köhajilásnyira
szerbül köszön lik a járókelőt.
— Háromszáz és egynéhány szerb lakik Deszkán — moséli a kísérőm. Külön templomuk, papjuk, i kolájuk és tanítójuk van. Megőrizhették zavartalanul nemzetiségi szoká alkat. Nyugodtan beszálhetnek szerbül ós élnek is ezzel, vannak sokan, különösen az idősebbek között,, akik egyáltalán nem tudnak magyarul: 3 0 — 4 0 éve itt
laknak Magyaioi-já^on, de nam tanultak még
meg magyarul. Ezulán már nem is tanulnak meg.
A szerb gyermekek is csak törik a magyar nyelvet, kevés alkalmuk van ezt megtanulni Otthon
nem hallanak mást, mint szerb beszédet, « iskolában is szerbül tanítanak. \ deszki szerb
elemi iskolába 27-en járnak, egy tanítónő látja
el az oktatást. Hetenkint egyszer van magyar
óra ás ez bizony édeskevés arra, hogy jól elsa játítsák a magyar nyelvet.
De egyet meg kell hagyni: a deszki szerbek
— j ó magy arok, szertlik Magyarországot. Ebben
• nagyközségben soha nem fordult elő nemzetiségi villongás. Még a legcsekélyebb nézeteltérésre
mm került sor a magyarok. 06 a szerb lakosság
között. Pár hete, hogy leleplez lék Deszken a világháború hősi halottjainak emlékszobrát Nyohvanhárom hősi halottja van a községnek, a 83 nevet rávéstél: az emlckmiire. A nyoicvanhái-om név
közül fele szerb. A deszki szerbek magyaroknak
vallják magukat, talán nem is egészen az ő hibájuk, hogy nyelvűnket nem tanulták meg.
Deszk körül csupa
apró parcellák
sorakoznak egymás mellé. Ez volt valamikor a
Gerliczy-uradalom földje. Nem is ojvan valamikor még, 1928-ban parcellázták az uradalmi földeket Nyolc esztendeje Szegedről, Budapestről,
Félegyházáról, Makóról, Kiszomborból tömegeden
jöttek ide földet vásárolni. A Félix báró, az
¡utolsó dctzki földesúr eladósodott, parcelláztatni volt kénytelen az ősi birtokot A szántóföldért 2400 pengőt adtak katasztrális holdankint, a réti földek, legelők 600 pengőért keltek f i . Vagy háromszáz vevő között oszlott meg
a deszki uradalom, egy nagy ur helyett 300 kisember lett az ur.
De van még itt agy kis földbirtokuk a Gerficzyeknek is. Félix báró két húgáé, gróf Degenfeta Kristófné és báró Tislyar Ivómé a tulajdonosa. Most még ezt a földet akarják eladni,
de a parcellázás eddig nem sikerűit Ha ezt a
földdarabkát is eladják,
semmi sem marad itt a Gerlíezreknek,
csak a> ősök csontja. A Gerlicxy ősök a deszki
kápolna kriptájában vannak eltemetve. Az öreg
Garliczy, Félix apja valóban cizelláltan szép kápolnát építtetett a kastély mellé Ez még a (jerQczyek birodalma . . .
A kastfly is neveoefaeMáge Dasrknek Gyönyörű
park közepén, árayatadó hársfák kőzött emelkedik
a cioiaszép bárói kastély, amely nyolc, esztendő

óta

gycrmekszanalórtum,

de azért, talán kegyeletképen, rajta hagyták még
a homlokzatán a Gerliczyek ősi címerét.
A népjóléti minisztérium vette meg ezt a palotát ás a hatalmas parkot gyermekszanatóriumnak randeaték be. Állandóan 50—60 gyermek
keres itt gyógyulást beteg tüdejére.
A kastéllyal jól járlak, eddig már vágy félezernyi szegény gyermeknek adták itt vissza a
legdrágább kincset: az eg'_ séget. De bizony a
deszki földekkel rengeteg baj van. Az újdonsült
földtulajdonosok többnyire bankkölcsönből vásárolták a parcellákat, közben lement a föld ára,
nehézséggel járt a termés értékesítése, a legfőbbje
bajba jutott Harmadik-negyedik gazda kezén
'van már a föld.
A parcellázás dolga foglalkoztatja a szegedi
birófcágol ifi. Félix báró két huga az ők«t illető
résznek valoriráltan való kifizetése iránt.

NfcPERSYőK

pert indítottak fivérük ellen,
aki a Kehtensteini nagyhercegség állampolgára.
A szegedi törvényieknél elfekvő iratokból láttuk, hogy Gerliczy Félix báró a deszki földbirlc' áért 6,422.703 pengőt, a gazdasági felszerelésekért pedig kűlőn 162 700 pengőt kapott,
tehát az egész uradalom összesen 6,585.412 pengőért kell el. A hosszú ideig elhúzódó parcellázás
költségei 1,106-339 pengőt emésztetlek fel, vagyis ezek levonása után a báró 5,479 073 pengőt
kapotl kézhez. A parcellázási költségek közt szerepri egy összegben egy 500.000 pengős tétel, amelyet — mint megtudtuk — egv budapesti ingatlanközvetítőnek,
Rrvnaí Sándornak fizetett ki
Gei'i—y báró a sikeres üzletszerzésekért. A mérnöki ü'oték 30.640 pengőt tett ki a p. rcellázasnál.
Milliók, százezrek. Ilyen nagy összegek teremtek a deszki földekből. Mosl D&xkeu bizonyára nagyon sok házba kellene bekopogtatni,
amíg sikerülne egy százpengőst valahol felváltani.
II. N.

esernyők nairy vA'aaztékban, íúzflk, melltartók ipen olosó úrban.
megrendelésre hozott anyagból is. Minden szakmába v á j ó munkát, valamint javítást pontosan elvégzek VecyesdandárparaöcBTioksAp
Kfileaey u- |2- 'Tieza L.-

rnhizati osztályának szállítója. Hermes és Kalász szelvények érvényesek 1

I k. sarok). Alapítva 1913.

Tanárok, orvosok, jogászok
céltáblát állítanak a versenyen
Szegedi állástalan diplomások az ÁOOB-Otihonban
(A Délmagyarország munkatársától.) Évek óta
működik Budapesten az állástalan diplomások
országos biaottsága, az ÁDOB,
amelynek a célja
az állástalan diplomások elhelyezése. Az ADOBnak — sajnoö — igen sok tagja van, akik arra
várnak, bógy elhelyezzék őket A szegedi egyetem
végzett hallgatói, ha már Szegeden végkép elhervadtak minden reményeik, akkor útra kelnek
ás az ADOB-Ötthonban kötnek ki, ahol legalább élelmezésük ás lakásuk biztosítva van és
néha még a zsebpénzüket is megkereshetik. Az
ADOB valósággal földi paradicsom sók-eok nélkülöző diplomásnak. Vannak olyanok, kik már
esztoidők óta ülnek az Otthonban ós még mindig nincs semmi reményük az elhelyezkedésre.
Ha sikerül is állást kapniok, 7 0 — 8 0 pengős állásnál többre nem számiihatnak. Aki ilyen állást
elcsip, azt foglalkoztatott dipárnásnak nevezik
és csak annyiban különbözik a nem foglalkoztatott diplomástól, hogy mégis van néhány pengője, amiből lerongyolódott ruhatárát kiegészítheti.
Szegedről sok végzett jogász, tanár él az otthon falai között. Az Aréna-uti von.", konyában
van ez az otthon. Az állástalan díp • iiásök legénységi kosztot és legénységi lakást kapnak.
Husj-huszcuikét diplomás k^rül egy terembe. A
felvétel azonban nem könnyű dó.óg, méri kérvényezni kell és jó, ha valakit felvesznek, mert
a jelentkezik száma nembogy csöki enne, hanem mindig emelkedik és amellett a I v e k e t sem
lehet kitenni onnan. Van olyan diplomás, aki
már esztendeje lakik az otthonban és jóllehet, már
állása van, mégsem költözik ki, mert jövedelméből nam tudna megélni Nemr% sző volt arról,
hryv «7 öttnún lakóit, láto'.epiíik. Az állástalanok
erre küldöttségileg mentek
a kabinetirodába
ét elérték azt, hogy októberig kegyelmet kaptak.
Egy szegedi ADOB-ista, ala hónapokig lakolt
az otthonban, a kővetkező szomorú képet festi
az állástalan dip'omások otthonbeli életéről.
— Jó legény é?i ko-/,!ol kaptunk, amivel min-

denki meg volt elégedve. A lakás ellen sincs panaszunk. ?7)ege<lii k együtt laktunk egy nagy ten
rémben ée ott szőttük terveinket napról-napra,
éjszakáról-éjszakára. Reggel akkor keltünk, ami-«;
kor akartunk és este akkor tértönk haza, amikor
jól esett. De már kilenc órakor rendszerint mindannyian együtt voltunk, mert az egész napi reménytelen lótás-futás mindannyiunkat elgyötörte. Én például a környékbeli nagy vállalatokat
jártam állásért. Mindennap gyalog mentem Ú j pestre, Kispestre, a cipő leszakadt a lábamról*
ruhám «¿rongyolódott és minél rongyosabb voltam, annál kevesebb volt az esélyem arra, hogy
alkalmaznak. De mentem, mert egyébként megőrültem volna. Minden reggel ulrakelt az egész
lábór, kezünkben a diplomával nekiindultunk a
városnak, hogy szerezzünk magunknak valami kis
állást. Néha sikerült mellékesre szert tenni. Legutóbb például a nemzetközi céllövőversenyre mentünk ki céltáblát tartani...
Csupa tanár, orvos,
jogász, gazdász, mérnök tartotta a céltáblát a versenyzőknek . . . Kaptunk az egészért fejenként három p e n g ő t . . . De ilyen alkalmi munka havonta
csak kétszer-háromszor a k a d t . . .
Igv élnek a szegediek az otthonban. Sok
^helyezkedett már közülök, mint Toglafikoztatott
diplomás, de továbbra is bent lakik, mert a keresőiéből először ki kell ruházkodnia. Mert. például a közigazgatási bírósághoz beosztott diplomás mégsem mehet hivatalba ugy, hogy a lába
kint van a cá»A>íx>l . .
•

m a i citromos k^ziimínyeli.
a r c . u í T , Wétnek, olajok, púderen
Szepiö' elleni fényvédő swrek.

ae'ier Gszkárné m m

Szeged. Dugonics-tér 1 U I. am. Te-

lefon 26—02. Arcápolás. Széoséehv
bák, szemölcsök, szőrszálak végié
ges eltávolítás«. Fénykezelés.

ranltványok k!két>2ése. Olcsó bériét- . „ L h w l
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— A tiszántúli ipari vásár Debrecenben. A
Tiszántuli Ipari Vásárt Debrecenben nagy előkészületek előzik meg. A vásár augusztus 29-én nyílik meg, eddig 350-nél több kiállító jelentkezett a
kiállításon való részvételre, amely a kiállítás kezdő napjáig 400-at jóval meg fogja haladni. A kiállítás egységes területén lesz légvédelmi kiállítás, baromfi- és eyümölcskiállitás is. Szeptember 6-án délután Debrecen idegenforgalmi hivat;*.
la nagyszabású Hortobágyi Napot rendez, amelyre Debrecenből 50 százalékos kedvezményű kulturvonat indul. Debrecenbe augusztus 25-től szeptember 8-ig féláron lehet utazni.

SZABADTÉR! IECYEK

#

— Orvosi hir. Dr. Nussbaum Sándor orvos rendelőjét Somogyi-ucca 22. szám I. em. bal, helyezte
át. Rendel d. u. fél
fél 4-ig.

valamennnyi előadásra a

A városi gőzfürdőben belső tatarozásoK
miatt a külön
uszoda
augusztus io-től megszűnik. A gőzosztály és az ezzel kapcsolatos uszoda nők részére hétfőn, szerdán, pénteken, fér-<
fiak részére kedden, csütörtökön, szombaton és
vasárnap áll rendelkezésre. Az iszaposztály üzeme
a gőzével teljefan a.'onos. Hirle?gvógy-, szénsavas
ós villanyfürdők délelőtt férfi, k, dűhilán nők részei e. Kádfürdő nők, férfiak részéi* mindennap.
A gőzfürdő teljes fizeme augusztus 30-án k»>!
dödik.

DÉLMAGYIRORSZÍG

Aradí*uccai kiadóhivatalában.

Telefon: 13—Q6.

Hir&R
Az idő
A

Szegedi

Cian-ivoda

— Mindazon mérgezési esetek leküzdéséné! meMeteorolagiaj

Obszervatórium

jelenti. Szegeden 4 kőnjérő legmagasabb állá63 233, a legalacsonyabb 146 C. A barojneter
adata nullfolra és tengerszintre redukálva
reggel 762.9, este 762.0 mm A levegő páratartalma reggel 70, délben 47 százalék. A szél
iránya északkeleti, erőssége 1—2.
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Mérsékelt szél, néhány helyen,
kivált a déli és a délutáni órákban záporeső,
vagy zivatar, a hőmérséklet kissé emelkedik.

— A vidéki kereskedelmi testületek szegedi
kongresszusa. A kereskedelmi testületek szegedi értekezletét szervező bizottság előkészítő
munkálatait befejezte. A jelentkezesek számából az nyert megállapítást, hogy a Szegedre
érkező kiküldöttek száma a 300-at jóval meghaladja. Az értekezlet megnyitó ülése a városháza Közgyűlési termében szombaton délután
3 órakor lesz. A szegedi idegenforgalmi hivatal a rendelkezésre álló szabadidőt gazdag programmal töltötte meg A kiküldöttek beieleníései nyomán őrömmel állapította meg a szervező bízottság, hogy milyen érdeklődés nyilvánul Szeged látnivalói iránt. Ezért jelentős Szeged város szempontjából ez az értekezlet, mert
a résztvevők bizonyára lelkes barátaivá válnak
a városnak.

lyeket romlott ételek okoznak — tehát főleg* husmérgezés vagy gombamérgezés előfordulásakor
— a gyorsan ható természetes ».Ferenc József"
keserűvíz azonnali használata rendkívül fontos
segédeszköz. Híres arvoüidományj könyvekben
felemlítik ajt, hogy a Feresc József viz ólommérgezésnél, mint specifikus ellenszer, teljes mértékben beválik. Az orvosok ajánlják.
153
Ha s a j t o t v e s s ,
ügyeljen a Stauffer névre

— A Gyermekvédelmi Iroda szociális munkája. Hetek óta csendben, de annál eredményesebben dolgozik a Gyermekvedelmi Iroda
Szegeden. Az iroda az eléie kerülő eseteknek
mindenekelőtt a szociális hátterét vizsgálja.
Az iroda nemcsak arra törekszik, hogy az
adakozásokat, segélyezéseket növelje, hanem
arra is, hogy a szociális munka szakszerűségével és céltudatosságával egyénesitse és a
dolgozók soraiból kiszorultakat uira öntudatossá, dolgozni tudó emberré segitse. Az Iroda
szociális munkájával nemcsak a gyermeket
igyekszik védeni és támogatni, hanem a gvermeken keresztül védi. irányitla a családot is.
Az iroda a Mérey-uccában, a Püspök-bazárban
működik.
— Műkedvelőelöadás Kisteleken.
Dr. Körösi
Pál községi jegyző, a kisteleki műkedvelő ifjúság
vezetője humoros kabaré estet rendez tánccal
egybekötve 15-én este 8 órakor az ipartestület
székházában.

szavatossággal oiánoz.
Szened, Tisza Lafos-Kftrut 58. Telefon

1

»

: 31-77

„ ANYAKÖNYVI HÍREK- Az elmúlt héten
született 18 fiu, 9 leány. Házasságot
kötötteka[
Luszlig Andor és Moskovitz Mária, Tóth Kálmán és Bodvai Valéria, Bortyik Béla és HerzI
Livia, Székesey Tckés Béla és Künzl Eleonora,
vitéz Kocsis Ferenc és Görög Erzsébet, Nagy
János és Csatlós Piroska, Majoros János és Abhám Margit, Fehér Károly és dr. Berényi Anna,
Keszeg Ferenc és Komlósi Julinnna, E>obó István és Lippai Erzsébet, Cserép Dániel és Lehotzky Ilona, Krisch Ferenc és Bus Julianna,
Légrády Lajos és Domonkos Jolán. Brágya FJ k
és Csűri Erzsébet. Elhaltak:
Tóth János 72,
Czirner Károly 55 éves, Kondász Irén 9 hó,
Kovács István 1 nap, Simon Anna 4 hó, Hegedűs János 54, Bodnár Zsigmond né 25, Gombár János 72, Szabó Károly 71, Szabó Veronika
74, Bónai Lajos 41 éves, Nagygéczi Mária t
nap, Weisz Ernő 81 éves, Barta József ! 1 hó,
Gondi Gézáné 39. Eperjessy István 6 éves, Borsos Irma 5 hó, Kovács István 9 hó, özv. Bindisch Istvánné 78, Vári Erzsébet 37 éves, Ravasz Mária 1 hó, Aczél Alfrédná 42 éves, T&rök István 4 nap, Fehér Béla 20 hó, Spang Erzsébet 7 hó, Prágai Ferenc 16 éves korában.
x Bndapestre érve a Park szállodában a keletipályaudvar mellett megtaiáíja kényelmét, legjobb
ellátását olesó árakért E lap előfizetőinek 20 százalék engedményt nyújtunk-

— Eljegyzés. Szőke L i l l y és Haiuer Lajos gabo-

nakereskedő (Szeged) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Az első gyakorló középiskola — Debrecenben. Debrecenből jelentik: A vidéki városok
között elsőnek Debrecenben állit fel a kultuszminiszter gyakorló középiskolát- A tervek szerint
szeptemberben már meg is kezdi működését
az u j iskola, ahol a legkiválóbb intézetekből
összeválogatott tanári kar vezetése mellett, a
modern pedagógia feilődését állandóan figyelemmel kísérő módszerek felhasználásával történik a tanítás. A felállítandó iskolának I.—V.
osztályát nyitják meg szeptemberben, utána
évenkint két osztályt nyitnak meg. Az osztályokba legfeljebb husz növendéket vesznek
fel, hogy a tanároknak módjukban legyen a
növendékekkel egvénenkint foglalkozni.
— Munkásgyülések. A Magyarországi Építőmunkások Szövetségének szegedi
csoportja
. 11-én, kedden este 6 órakor az Épitőmunkásotthonban CFodor-ucca 10.) szakértekezletet
tart, melyen a bértárgvalások megvitatása kerül napirendre, előadó L a d v á n s z k i József. — A cipész-, csizmadia- és papuc«osit>ari
munkátság 10-én, hétfőn este fél 7 órakor a
Munkásotthonban összmühelvértekezletet tart,
axrtelyec ismertetik a 4$ órás. munkaidő egységet beosztását és a bérek rendezésére irányuló tárgyalások eredményét.

V Vigyúzat!

Vigyázat! |

I Szezonvégi kiárusitási árak! S
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Tropical öltönyök
Vászon öltönvök
Divat öltönyök
Kasha nadrágok
Vászon nadrágok
Női crep de chin esőkabátok
Tropical öltönyök mérlék ulán

Részletfizetésre
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Is készpénjároiü.

Blau I nac
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A a Kelemen 1

£ 50 év óia fennálló női, térti és gyerraekruha

áruházában. Ü
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kUCrleiel! Ardeme«.

4 szegedi vörössapkások
Ott állnak a szegcdi vörössapkások csoportjai a Klauzál-téren. Alinak, álldogálnak és várják a jószerencsét, ami igen ritkán keresi tel
likét. Annyira ritkán, hogy az egyikük már elunta
a várást s hogy valami hasznosabb dolgot cselokedjék üres óráiban, — megtanult hálót kötni
Igen, megtanult hálót kötni s most ott ül a
posztján és a lámpaoszlophoz kötve hálóját, serényen dolgozik. Munkaköziben pedig bizonyosan
elábrándozik a régi jó időkről, amikor még bőven volt kereset. Rájuk volt akkor bizv a minden
titok s ők hűségesen és tapintatosan elvégeztek
minden megbízatást. Aztán változtak az idők s
velük együtt HZ emberek is és főleg a pénztárcák.
Az embereknek nem volt pénzük, hogy mindenért hordárt fogadjanak. De aziért egy ideig még
volt egy kis munka. A zálogházi szállítások munkája volt ez, de hamarosan ez is megszűnt. Kevesebb* I kaptak a holmikért, nem fizette ki magát a hordár, meg aztán lassan a holmik is elfogytak . . .
Egyéb munka pedig mi lenne. A szerelmesek
pénztárcája azelőtt is szűken adta, hát még most!
Inkább a dolgok szóbeli, a bátortalanok
pedig
telefonon való elintézését választják a dolgoknak
Az utasok pedig nvóg a fél városon is keresztül
cipelik bőröndjeiket, nehogy hordárra kelljen költeni.
Tehát minden ilyen kereseti forrás bedugulván,
nem volt más és nem maradt más dolog, mint
nz. hogy egy-egv hurcolkodásra, vagy szállításra
hivják őket. Ez pedig szintén egyre ritkábban történik. Jelenleg azzal foglalkoznak, hogy érdeklődve nézik társuk hálókötőmunkáját. Nézik, nézik^ mikor állnak be ők is a hálókötők rendjébe. S akkor majd Szegednek egy ujabb színfoltja lesz. lámpaoszlop a Kárász-uccán, körülötte osilagformán öt-hat vörössapkás, amint a
hálókötés hasznos és nemes sportjának hódolva,
egymással versenyt köt s a jövő olimpiászon talár. már meg is fognak jelenni, hogy ezzel az uj
sporttal a szegedi vörössapkásoknak kivivja az
elismerés pálmaágát.
(S.-ny L.-Ó)

Már 30 pengőért
is lehet kapni

ÍOOO darab falcos cserepet
jó I I r. minőségben. — A III. oszt. ára P 2500
ezrenkint a gyártelepen átvéve.
ÍM
KFRTÉSZ-TrtOLAGYAR.
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m m i n aayafMl M M M w M .
•ltelbea, U|«lwH>b árbea. —
Terrek ta kMMgreMe dl>a—
'teaea. »Snyía HjwtWI talUSUla*
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Szutyok pipáddal bajlódhatsz te jámbor
sárgitbatod naphosszat lapátfogaid,
acsargó átkokat koholva mellé:
csak lesd, hogy egyszer majd dűlőre jutsz igy!

STSáSIS
Gaspar otvos - " i f e j r S f f i s : .
szemben ÖroMl&B noo»
Óra, ékaíerjarltAs olcsón. Teflyea

M

Kerékpárosok!

Önkorholó hegyi ének

Zálogfegyét,
brlllláns és a r a n y

T936 augusztus 9 :

ban részletre adom.

¡SÍK« Szántó
Sándor.*.
Szeged,
K i s s u. 2 .
10

Ha intelek, hogy emberedj meg végre
te válaszolsz s nem épp szelid szavakkal,
vagy nyelvet öltve jelzed válaszod.

CIAN

Az Isten napját mondd csak, mire nézed?
Belőled hasznos ember nein válik soha?
Gondold csak el, hogy élsz te itt magadban!

b te ülsz csak itt és magad elé bámulsz;
itt ülsz és töprengsz sok hasztalan dolgon
s estére nincs, hol a fejed lehajtsad!
Hogy rázzalak föl, hajad hogy eibáljam?
Kaparjam arcod véresre körömmel
vagy itt e sziklán verjem szét fejed?!
S tán jobb is volna úgyl Mit érsz te a világnak
s a világ néked mondd, mit ér, ha igy élsz:
magadbazuhant, tanácstalan ember! — —
Szavamat hallod e látom, eszed másfelé jár.
Hol kószál szemed, míg hozzád beszélek?
A Folyót nézed s kongó szókat mormolsz:
„Mint nyája göndör bárányoknak, halk kolompszó mellett,
legelésznek lent kicsinyke hnllámok a vizén."
Ezt mormolod s tatárfejed lehorgad.
A nagy hajót is ott lenn, fürdő vadkacsának
néznéd
s még mosolyognál is talán fölötte,
ha én nem ülnék itt, szigorú arccal I

. . . Mégegyszer intlek: szállj tehát magadba,
míg késő nem lesz! Sirhatsz akkor aztán,
ba éveid már a fejedre nőttek
és arcodon ránc ráncra roskad rútul!
(Gellérthegy, 1935 nyarán.)
PERKATAI LÁSZLÓ.

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Hatósági Munkaközvetítőben: 4 kovács, 2 késes-köszörűs, 6 kádár, 3 bognár, 10 kosárfonó, 2 szőnyegcsomózó, 1 kárpitos. 3 szabó vegyes munkára vidéken, 3 cipész, l ' cipőfelsőrésztüzőnő, t
hölgyfodrásznő, 1 téglagyári kemencemester, 1
hadigondozott téglaverő, 1 fiatal füszerkereskedő,
t kiszolgálónő vidéken, 3 rőfös- és vaskereskedő,
2 kifutó. 1 kifutóleány, 1 fiatal bútorasztalos.

Kdrasz-ucca ia.
oei-Ka meneti.
40

A SZEGEDI PIAC ARAI: A szombati hetipiac nagyforgalmu volt. Jószág: Az állatvásárra
felhajtottak 76 darab borjut, t t juhot, 116 hizott és
297 sovány sertést. Az árak a következőképen alakultak: borjú kilója 70—80, juh 56—62, bizott sertés 74—84 fillér, éves sovány sertés darabja 10—
50, féléves 20—30, választási malac párja 14—34
pengő. Hus : Marhahús kilója I. r. 140—160. II. r.
120—140, III. r. 100—140, borjú comb 180—240. eleje 120—220, pörköltnek 100—14o, sertéskaraj 160
—200, comb 140—170, oldalas 120—140, zsirszalonna 150—160, zsir 16o—180 fillér. Baromfi. Csirke
párja 140—380, kiló>a 115—125. tyúk párja 320—
480 kilója 105—115, sovány kacsa párja 200 -400,
hizótt kilója 100-120, sovány lud párja 6.00—
10.00, hizott kilója 120—140, tojás kilója 135-160
fillér. Gyümölcs. Alma uj 6—56, őszi 20—80, körte
6—56, narancs 100—140, citrom darabja 10—16 fillér. Zöldség: borsó zöld hüvelyes kilója 40-70.
fejtett literje 80—120, zöldibab kilója 30 40, burgonya uj 4—9, vöröshagyma kilója 6—12. fokhagyma ki jója 20 —35, petrezselyem csomója 2—8, sárgarépa csomója 2—8, zeller darabja 2—8, fejes káposzta 3—5, kelkáposzta 10—15, karalábé csomója 3—5, tök főzni kilója 3—5. ugorka kilója 5—15,
zöldpaprika hegyes 10 darab 2—4, tölteni 6—10,
torma kilója 30 -80, spenót 12—20, sósika 25-35,
őrölt paprika kilója 80—270 fillér. Gabona: buzsa
mázsája 14.00—14.80, rozs 11.30-11.50, árpa 10.30
—10 80, tengeri 13.00—13.5o, Takarmány: réti széna mázsája 3.50—4.50, lucerna 5.00-6.00, szalma
1.50-1.60 P.

Javíthatatlan vagy te, már azt látom
S hogy mire mész így, majd magad is látod:
a mélység vonzza, kit a csúcs nem csábít!...
Mint este a sötétség kúszik föl a hegyre,
úgy kúszik lassan lelkemre a bánat,
ha rád s jövődre gondolok te balga!

(Kiss D palotai

— Zarándokvonat Máriagyftdre. Az alsóvárosi
plébánia vezetésével augusztus 22-én zarándoklat
indul különvonattal a Pécs melletti Máriagyűdre.
Részvételi díj 7 pengő. Jelentkezéseket az alsóvárosi plébánia fogad el. A különvorwt iránt nagy
érdeklődés nyilvánul meg.

E rossz, hazug világba szétterülsz te lomhán,
mint lábadnál a bő tolyó terül szét;
e hízva nyúló puffá tag nagy állat.

Százhetven centire lám, hogy töltestesedtél,
kilóid "zárna hatvankettő bőven
éveid lassan a fejedre nőnek

Gumikat i s alkatrészéét

Jégszekrények

fcmtaootott Ttitartilly»] Fekeie nandornai
résilotr* la legolcsóbb»!]

KoeaathL. a.-n»8
Telefon 20-TS. T*

x Siesta Szanatórium, Budapest, I., Rátb
György.ucca 5., a főváros egyik legideállsabban
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőgyógyászat, urnlogia, stb. Röntgen.
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardiograph (sziwizsgáló) Krogh féle alapanyagcserevizsgáló készülék. Enterocleaner
(bélfürdőV Modern vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 970«
négyszögöles park! Olcsó árak!

Építkezési kölcsönt *
kaphatmk bankSsszeköttetésünk révén azon építtetők,
akiknek az építkezéshez nincs meg teljesen a szükséges
tőke. Mindenfajta tégla és cser'p kiváló minőségben a
legolcsóbb árak mellett. — Kiváló járdatégla is kaphat*.
KERTÉSZ-TÉGLAGYÁR.

NYARALJUNK ITTHON!

Cserepes

Teljes.—»» p i m l i 8.3»—« oe

sor.

- ö ktfsStt!

Utazási kedvezmény 150 km-en fe&iili utazásnál • • » • • ^ • • • • • • i
200 nyaralásra alkalmas beszervezett községről díjtalan f e l v i l á g o s í t á s t
országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség helyi képviselete:

DELMAGYARORSZAG U 7 A Z A / I

n y ú j t az

IRODAJA

Dtl
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Az állatok nyári kérelme:

Vizet! Vizet! " Vizet!
MAKÓ I H I R EK

.

Százszázalékos lesz * jövő év| pétadó. A gazdasági, pénzügyi és takarékossági bizottságok ma
reggel 8 órakor megkezdték és a délelőtt folyamán
letárgyalták a város jövő évi
költségvetésének
tervezetét, amelyet V á r v Lajos főszámvevő terjesztett be. A főszámvevő 114 százalékos pótadót
és 6 százalékos kereseti adót javasolt, a bizottságok azonban a költségvetéstervezeten olyan módosításokat eszközöltekf amelyek révén a pótadókulcs megmaradhat az eddigi 100 százalékos nivón.
Elkésett indítvány a szegény emberek sertései-

nek ingyenes oltására. A közigazgatási bizottság
szombaton tartott ülésén P u r g 1 y Emil ny. miniszter kévetelte, bogy a vármegye találja meg a
módját annak, hogy a szegény emberek sertéseit
az állategészségügyi ebadóalap terhére ingyenes
oltásokkal lássák el a sertéspestis ellen. Az előterjesztett indítványra Tarnay alispán válaszolt,
aki kijelentette, hogy a megye vezetősége a Purgly által előterjesztett indítványt már megvalósította. Az ebadóalapba befolyt pénzekből már eddig sok szegény embernek a disznóját szimultánozták be. Énben az évben egyedül Makón 500 szegény ember részesült a kedvezménybea.
Kétezer cipő készült a csanádmegyei szegények
számára. A megye egész területére kiható téli cipŐakciót indított a megye, amelynek eddigi eredményeiről ma számolt be az alispán. Eszerint eddig 1837 pár cipőre adtak rendelést. A cipők mind
elsőrendű anyagbél készülnek és főleg gyermekcipőkről gondoskodnak A munkálatokat megosztották a megye területén levő cipésziparosok között. Feltűnő azonban — mondja az alispáni jelenté« —, bogy araig az eleki cipészek 1.60 pengőért vállalják a cipők párjának elkészítését, addig a mezőkovácsházaiak 4 pengőt kémek ugyanezért a munkáért s így a kovácsháziakat —• ba
nem engednek — kihagyják a munkálatokból.
Orvosi hir. Dr. F r i e d Ármin szabadságáról
visszatért és fogorvosi rendelését újból megkezdte.
Forma í ^ C J y \ S k l í O K
K a ^ n k á n á l

UgOmMm

Rádiók

kiárusítás a
3+1 lánspés hálóítU rádió .
2+1 Philips kiskombináeió .
3+1 Standard 3 »1
3+1 hálózati rádió
3+1 Telefunken hálózati
2+1 beépített Unió rádió
2+1 Standard

. .
. .
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24.—
38«*
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40—
35.—
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RÁDIÓK

Kelemen Márton

írógép-, kerékpár-, esillárüzletében.
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Szeged, Hetemen ucca 11. sz.

KERTÉSZ ERZSIDET

kozmetikai intézete
Teljesen

modern

felszerelés.

A kozmetika minden
H i g i é n i k u s

kezelés.

üllDAPESI
SCT'Ktt ül'T

1 3

Vérhasjárvány. Csanádmegye közigazgatási bizottságának szombaton tartott ülésén dr.
Joó
Imre vármegyei tiszti főorvos terjedelmes jelentésben számolt be a váraegye területén uralkodó
fertőző és járványos jellegű betegségekről. Különösen veszedelmes »értékben lépett fel a kanyaró, amelyben 112 gyermek szenvedett A betegség
kimenetele nem súlyos. Haláleset egy történt vörhenyben 17 beteget kezeltek, roncsoló toroklob 14
esetben fordult elő, szamárköhögés 36, hastífusz
37, egy paratifusz és 48 vérhas, amelyből hét balállal végződött. Különösen Makón és a környéken garázdálkodik a vét&as. A haláleset is mind
Makóra esik, A betegség veszedelmes terjedésére
,és fertőzések nagy lehetőségeire különösen felhívta a bizottság figyelmét a vármegyei főorvos. ftrdekes része volt még a jelentésnek az, amelyben
a lépfenés megbetegedésekkel foglalkozva megállapította, hogy a megye területén előfordult hat
lépfenés eset egyetlen közös esetre vezethető viszsza és pedig egy ambrózfalvai állati megbetegedésre. A lépfenében megbetegedett állat nvuzáw
alkalmával egy karcolásból szerezte betegségét
az első beteg a többiek viszont annak köszönhetik betegségüket, hogy az elhullott állat busát
olyan felületesen ásták el, bogy a kutyák kikaparták és széjjelhordták a 'környékben. Á lépfenés
húsról a legyeik ezrei hordták széjjel a betegséget és szinte csodával határos, hogy csak hat ember kapta meg e rendkívül súlyos és veszedelmes
betegséget.
Szemüveget szakszerűen készit Klein látszerész.
Ingatlanforgalom Makón. Gáspár János és neje megvették Mercse Vilmo 392 négyszögöl szentlőrinci földjét 480 pengőért, Somodi Gergely és
neje Labdás Ferencné 375 négyszögöl tömpösi
földjét 350 pengőért, ifj. Szemes János Széli Ferenc 2 hold 800 négyszögöl igási tanyaföldjét két
ezer pengőért, Kiss István és neje Kiss Mihályné
Lendvay-ucca 17. számú házát 600 pengőért, Fodor József és neje özv. Varga Imréné Gróf PáLffyucca 43. számú házát 2500 pengőért. Fekete Mihály és neje Papp Károlyné 960 négyszögöl rákos! ugarját 600 pengőért, kk. Cs Kiss Trén ifj.
Szemes János egy hold dáli ugarját 1400 pengőért Csertns Jáöos és neje ifj. Szemes Jáno6 egy
hold 465 négyszögöl dáli ugarját 1807 pengőért,
Katona Mihály és neje Bagaméri Mihály 3 hold 70
négyszögöl bogárzói földjét 1500 pengőért, Tóth
József és neje Erdei Lajos Huszár-ucca 18. számú házát 3200 pengőért, Suli Józsefné és társa a
Makói Takarékpénztár Andrássy-u. 24. sz. házát
3900 pengőért. Dobsa János és neje Borka Ferenc
és társai 3 hold 1110 négyszögöl bogárzói földjét
3300 pengőért, Oláh János és n<5je ajándékba kapták Oláh István flarmat-ucea a. spámu félházát
500 pengfl értékben, kk. Király Rozália megvette
Gálgóejj István Lehel-ueea 10. száma házát 1600
pengőért. Kádár János és neje Bíró Sándor Bée&jueea 84. számú házát «30 pengéért, ifj. Bajusz PáJ
seje 6 n . Mosrverési Józsefné Har*ítta-ueea 15.
számú házát 1887 pengőért. Kis J4ne>s és neje
Johenyák Pál Vertán Endre-oeea 32. számú házit
1904 pengőért, B Nagy Ferencné B- Nagy Erzsébet i beid etókásj földjét 4 eí*r pengőért, dr, Naess Mih^lv Seres Kálmánné egy hold dáli tanyaföldjét 1000 pengőért, Bíró Sándor és neje Kis Ja.
kab Sándorné Luther-ucca 32. számú házát 2100
pengőért, Kis Jakab Sándor és neje Fodor József
Gróf Pálffy-ueea 94. számú házát 1600 pengőért,
Balázs Imre 06 neje B. Szües Etelka és társai
Kálvária 58. számú házát 2400 pensrőért. Kis Etelka Diós Andrásné 1126 négyszögöl mikoesal járandóját 1000 pengőért, Karácsonyi János és neje
kk. Harcsás Ferenc és társai egy hold 800 négy.
szógöl csókási földjét 1125 pengőért. Mészáros
Sándorné Siket Sándor Vágóhid 24. számú házát
900 pengőért. Török Imréné özv Takács Pálné
Lónyai-ucca 11. számú házát 1500 pengőért
Kíszombor

batáriban

szentmíklóv.

országút

mentén egy újonnan épült h á j italmérési engedély,
lyel haszonbérbe kiadó. Ugyanott 15 kat hold
hngyma alá kiadó. Értekezni lehet: Makó, Paradicsom-ucca 7.
Jómeneteia MszeröZIet italmérésj
köves ut és ártézi kut mellett eladó
elfoglalható. Makó, Tulípán-neca 39.

engedéllyel
és azonnal

Amatőrök!

Olcsó, megbízható!
A világhírű olasz

CAPEILI
filmek

KapöatóK
Uixárólag
:
Gaál
drogéria,
Klánzil tér.
KutUaiiotószalcUxlet,
illatszertár,
Kárász uooa 13.
Barios
Illatszertár.
Gróf Apponyi A.
63
ucca 23.

Ttfxsáfe
Zürichi devizazárlat Páris 20203 háromnyolcad London 15.43, Newyork 306 ötnyolcad, Brüszszeí 51.70, Milánó 24.125, Amszterdam 20835, Ber-

lin 123.35, Schilling 57D0, Prága 12.67, Varsó 57.60,
Belgrád 7-00, Athén 2.90, Bukarest 2.50.
Bndapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:

Buza tiszai 77 kg-os 14.70—14 90, 78 kg-os 14.85—
15.05 79 kg-os 15.00-15.20 80 kg-a> 15.10—15.30,
felsőtiszai 77 kg-os 14 65-14-80, 78 kg-os

11.

i.

13

— A Hungária-szálló vendégei. A bétejj a Hungária-szállóban eddig a következők laktak: gróf
Széchenyi Viktor főispán, Fleissig József. Fleissig
Sándor az Angol-Magyar Bank elnökének fia, az
Angol-Magyar Bank igazgatója, dr. Angval Pál
egyetemi tanár a ewládiával, Bornemisza Géz*
iparügyi miniszter családja. 5-én kilenc tagú belga kiránduló csoport érkezett autón a* előre megrendelt ebéd elfogyasztása után. a várost megtekintették és tovább utaztak

1480-

14.95, 79 kg-os 14.95-15.10, 80 kg-os 15.05—15.20.
dunatiszai, fejénnegyei dunántuli 77 kg-os 14.75—
14.85, 78 kg-os 14.90-15.00, 79 kg-os 15.06-15.15,
80 kg-os 15.15-15.25. Pestvidéki rozs 12.15-12.30,
egyéb 12.40—12.60, takarmányárpa I. 12.10—12.25,
zab I. 13.50—13.70, tengeri 12.60-12.75,
C*ikágói terménytőzsde zárlat Irányzat tartott. Buza szept. 112.25—egynyolcad (111.5—háromnyolcad), dec. 11 hétnyolcad—háromnegyed
(110.75—hétnyolcad). Tengeri szept. 104.75 (104.75)
dec. 93.25 (93). máj. 90.25 (90). Zab szept. 42 egynyolcad (41.75), dec. 42 hétnyolcad (43 egynyolcad)
máj. 43.75 (48 ötnyolcad). Rozs szept. 79 háromnyolcad (79), dec. 78.75 (78.25). máj. 77.25.
b n n ' M Á t r a f U r e d e n " II „ T a n í t ó k h á z a
ín depead&noal NvürAno« «it'lod» peiuiA é» étteram BOTFALVAT
rViokl Ptl reietésével. A tölsrT«t»rd« kSiepín, modern 43 .«obe,
minden uabában folyA vi j. ElnArardU m»sry»r-tr»nol» koayh*. Nipnjó twrui. Előzékeny klMoleHlih. Tel««
peneio u el6sie-i
7<Mban 5 P., MSldésyben A penoríMI'
: MntfaVal Pá.1
Mttr»iflred. TsnUrtW h&za
"4

Gyermekei ruháiára p a s z o m á n y t fkikStéstl ne házilag készíttessék, mert nálam o l c s ó b b a n és J o b b
kivitelben szerethetik be.
FRANKÉI TERI
M
Kelemen-n. 12. (Ha-Ha mellett)

Árverési hirdetmény
A szegedi kir. járásbíróság 1936. évi 5Í6Í. számú végzése következtében dr. Bokor Gyula ügyvéd áJUJ képviselt Freimaan Mik&» javára 48 pengő ét járulék« erejéig 1936. é n július hó 4-én foaamatositott kielégítési véeretoaitás ujján felülfogl.alt és 1684.50 pengőre becsült következő ingóságok, u. m.: házibutorok, képek, szőnyegek, drágaságok és egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak.
E?en árverésnek Szeged, Koron a-ucca 15. sz.
leendő foganatosítására 1936. évi augusztus hó 11.
napjának délelőtti háromnegyed 10 órája határidőül kitűzött és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. tc. 107., 108. §-ai értfilmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség
esetén a becsáron alul is, de legfeljebb a becsérték
kéíharmadáért el fognak adatni.
Kelt Szeged, 1936. évi julius hó 20. papján.
Vitéz Gál, kir. bir. végrehajtó.
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versenyzenekar Kleiiber vezényletével.
E nagyszabású zenei esemenyek bizonyára
megszerzik a szegedi művészet iránt lelkesülő
közönség érdeklődését. A bérleti felhívás szeptember elején bocsátja ki a Harmónia igazgatósága, addig is készséggel ad felvilágosítást
ugy a Kárász-ulla 14 alatti igazgatóság, mint
a Délmagyarország jegyirodája és Neu Ernő
utazási irodája.

es
Világhírű művészek az idei
hangversenyszezonban
Most jelent meg a szegedi hangversenyrendezo vállalat előzetes jelentése a következő
évad zenei eseményeiről, amely biztosíték arra, hogy Szeged zenei élete újra kimagaslik
a
magyar
városok
hangversenyéletéböl.
Hajmonia
régi
bevált
rendszerét
követve
u.jra
a
világhirességek
soraiból
hívta
meg
szereplőit.
Mint
mindig,
ugy most is nagy gonddal állította a szegedi
pódiumra a művészeket, ugy a vokális, mint
az instrumentális művészek legelőkelőbb lágyai szereplendenek a Harmónia Mesterbérle«ében. A folytonos fejlődést tartva szem előtt
a Harmónia a közönség nagy rétegének kívánságára a világvárosok mintájára külön úgynevezett zongorabérletet is beállít a programba. amelyen a legk iválóbb zongoraművészek
szerepelneík a tervek szerint, rendkívül méltányos feltételek mellett.
A szereplők kőzött az énekesek sorában megjelennek a szegedi pódiumon: Gina Cigna, a
legkiválóbb operaénekesnő, a világ legelső énekmővésznője, Mercedes Caspir, a Scala első lírai
szopránja. Adele Kern, a bécsi és berlinj operák koloraturénekesnője. Zongoristák: Károlyi
Gyula, a magvar fiatal művészek legtehetségesebbje. Josepb Lhevin, amerikai zongora virtuóz. — hegedűsök: Thistabe Cuila. Zino Francescattí a mult szezon legnagvobl) szenzációi
és Jae ffues Thíbaud. a francia művészet kiválósága. Gregor Piatigorsky, a
csellómüvészet
legkiválóbb ja és a világszerte ismert magvar
Roth-rjuartett.
A zongorabérletben, a n v l v 4—20 pengőért a
Mesterbérlettel együtt vagv külön is jegyezhető. nem kisebb nevek szerepelnek, mint Alfréd Cortot. a ma élő legkiválóbb művész,
Magda Tagfíefero. a brazilai zongramüvésznő,
a világsajtó szerint legnagyszerűbb női zongorista. Julius Issserlis, a bécsi orosz zongoraművész. Chopin leghivatottabb interpretáló ja és
Szatmári Tibor, a magyar zongoristák között
technikájával és muzikalitásával egelső rangot
elért nagyszerű művész.
A Harmónia bérleti hangversenyein
kívül
tervez néhánv bérleten kívüli hangversenyt
is, ezek között számításba jöhetnek: Biörlíng
•Tussy, a bécsi Operában szenzációs sikerrel
1 termit átkozott svód tenorista. Bokor Margit, a
salzburgi játékok során is nagv sikert aratott
bécsi magyar énekművésznő. íves Tinavre,
francia^ tenor. Földesi
Arnold gordonkaművész. Kresz Géza hegedűművész.
Calimachos
T.ambros Demetrio görög fuvolaművész, stb.
Szerepel a tervel? Vörött P Rnrimecti Unnsr-

R á d i ó ™ ^
Vasárnap:
Budapest L 9.30: Hirek. 10: Egyházi aene és
szentbeszéd a budavári koronázó templomból. 11
óra 15: Evangélikus istentisztelet.
12.20: Pontos
időjelzés. 12.30: Budapesti Hangverseny Zenekar.
Vezényel Law Mirsky. 13.45: Rádiókrónika. Elmondja Papp Jenő. 14: Hanglemezek. 15: A földmivelésügyi min isztérium
rádióelőadássorozata.
15.50: Rácz Zsiga és cigányzenekara. 16.30: Az
iparművészeti tuuzeum látványosságai.
Laver
Károly előadása. 17: A. rádió szalonzenekara. Vezényel Bertha István. 18: Beszélgetés a képzőművészetről. Aba-Novák Vilmos és Tihanyi János Lajos beszélgetése. 18.30: Edmond Defrancosco fuvolázíik, zongorán kiséri Maggy GayrhosDefrancosoo. 18.55: Első tengeri utam. Karinthy
Frigyes csevegés. 19.25: Hangjátékelőadás a
Stúdióban. Cirkusz. Zenés hangrevü két réseben.
21: Olimpiai híradás. Beszélő Pluhár István. 21
óra 30: Közvetítés a budai Kis-Royal étterem!»«!.
Pertis Jenő és cigányzenekara muzsikál. 22: Hirek, sporteredmények. 22.20: Solymos Péter zongorázik. 23.15: Közvetítés a Royal-szálló étterméből. A Smiling Boys jazz zenekar műsora. 0.05:
Hirek.
Budapest I I 11: Hanglemezek. 15: Verdi áriák.
Hanglemezek. 17/(5: Rokokó a magyar irodalomban. Baróti Dezső előadása. (Felolvasás.) 18: Ar.
Angol-parki ,.The Rhylhmieans jazz zenekar műsora Csillag Béla énekszámaival. 20.30: Hirek,
sport- és lóversenyeredmények.
22.30: Olimpiai
híradás. Beszélő Pl uh ár István. (V^ isztemezfelvétel.)
Külföld. Deutsohlansender es Berlin. Egész nap
olimpiai műsor — Róma 20.15: Refice: Cecília,
vallásos zenés színmű.
Hétfő:
Budapest. T. 11.10: Nemzetközi vízjel zőszolgálat.
12: Déli harangszó. 12.05: Az Egyetemi Énekkarok
énekné.'yese. 12.40. Hirek. 13: Komor Géza szalonzenekara. 16.15: Kazinczy ébredése. Gaál István előadása. 17: K. Votisky Alice magyar nótákat énekel, kiser Rácz Béla és cigányzenekara.
17.10: Halász Gyula előadása. 18.10: Weíngarten
József zongorázik. 18.50: Felolvasás. 19.20: Hanglemezek. 20.10: Olimpiai hiradás. Beszél« Pluhár
István. 20.35: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Pohnányi Ernő dr. Közreműködik
Csuka Béla (gordonka). 21.45: Hirek. időjárásjolentés. 22.0f>: Közvetítés a margitszigeti Palatínus

?

Hol vd soroltunk : iíoi űolgoztassnnlf
A Dtlmatiiiarorszaa itis emudra szegedi hereshedohrai es marosohro«
ANTIQUARIUM;

Hungária könyveket vess. etaé ét OMréL
FÉRFIRUHA:

iMaa Ignácz, Kelemen-«. *.
ILLATbZElt I AR:
Gáspár illatszertár. Széchenyi-»ér f.
I R O D A B E R K N I ) K7.ÉS:

\Vlrth és Rengev SzérhenvMét 1
KALYHAJAVITAS

ÉS

TISZTÍTÁS:

l.éderer János, Somogyi-ucca

lá

KÉPKERETEZÉS:

Kreimann Miksa. Kárásiro t®
KÉZIMUNKA:
Fischer „Kézimunkaház" Kárász-n. 11
KÖTÖTT- és SZÖVŐ 1TARU:
.iipct és Hegyi, PüspoK lázár
uusztig Imi«, Széchenyi-tér t.

OLA.I- ÉS MŰSZAKI C I K K E K :
Huh Vilmos, Mikszáth K a.».
KADIÓ ÉS GRAMOFON:
•eut<ch Albert KárásR-ooca f.
Kelemen Márton Kelemen-» 11
SELYEMARliK:
tloltzer S. és («'tat, a főpostávat «zeniben
SZŐNYEG:
Domán Mihály 6s Fia. Kárász-n. 1SL
SZŰCS:

'o>mann Dávid. Kárász-n. fli
ÜVEG ÉS PORCELLAN:
Kálin'•«. Oeikonic

a. t

VILLAMOSSAG:
Jeutscb Albert, Kárész-« V.
Rosner Jó»et. llsza L,ajos-k6rut • •
VÍZVEZETÉK SZERELŐ:
Fekete Nándor. Kossuth Lajos-sugárut 18.

Szegeden szerezzük be minden szükségletünket!

1 9 3 6 augusztus 9 .
szállóból. A Bohrandt—Weidinger jazz zenekar
műsora. 22.50:
Pukánszky Béla dr. németnyelvű
előadása. 23.15: Közvetítés a Metropol szállóból.
Farkas Béla és cigányzenekara muzsikál. 0.05:
Hirek.
Budapest II. 17.50: Rácz Béla és cigányzenekara. 18.20: A presztízs. Monavek Endre dr. előadása. 19.25: Mecseteik és fürdők. Genthon István dr.
előadása. 20.40: Hirek. 21.05: Tánclemezek. 22.30:
Olimpiai hiradás. Beszélő Pluhár István.
Külföld. Zagreb. 20: Puccini: Tosca, opera. —
Belgrád 20.30: Rossini: A sevillai borbély, opera, — Stockholm. 20: Offenhach: Hoffmann meséi,
operaközvetítés.

KOZMETIKA
4

szépség

titkairól

A rossz kedv, a harag a női arc legnagyobb ellensége. Nincs a világnak az a krémje és az a
festéke, amely ezeknek az indulatoknak kártékony
nyomait eltűnteti a« arcról. Sohasem szabad a
temperamentumot szabadjára engedni, akármilyen
nehéz helyzetbe kerülünk is az élet során, őrizzük meg lelki egyensúlyunkat, hogy szépségűnket megtarthassuk.
*

A szépség elképzelhetetlen egészség nélkül. AB
egészség nem kizárólag a fizikai kultúrától függ
Az élelem, az ital és az általános aktivitás legalább olyan fontos a szépség szempontjából. Minden nőnek kötelessége megtanulnia a mérsékleteit
és azt mondani: elég, akár munkáról, akár sportról, akár evésről vagy szórakozásról van szó.
Mindezekben a dolgokban a túlzás tönkreteszi a
szépséget, tisztátalanná a bőrt és időelőtti ráncokat okozhat.
Aki szép akar maradni annak egyensúlyozott
életet kell folytatnia. legalább olyan gyakran
kell gondolnunk erre az elvre, mint amilyen snrün a puderpufnit használjuk.
*

A sport a szépség legfőbb ápolója. A rendszeres és észszerű sport annyit jelent, mint szerződést kötni az egészséggel és a hosszai élettel. A»
u.szás . egyik legnagyobbszerü testgyakorlat, a
legid álisabb sport, mert a test izmai egyidejűleg
dolgoznak és ebből az egyidejűségből nem fakadhat egyéb, mint harmónia és szépség.
*

Manapság az az aszony, aki nem használ rúzst,
olyan, mintha beteg volna. Szépnek lenni — ez a
színek kérdése. Az emberek első pillanatra ítélnek és a legtöbb nőnek nyert ügye van, ha az
els« impresszió kedvező. A festék helyes alkalmazása ebben az első impresszióban nagy szerepet játszik.
*

A szép nőnek alkalmazkodni kell az évszak
színeihez is. Az évszakok változásával a rohaszinek is változnak és a ruha színére tekintettel
kell lenni aiz arcfestékek árnyalatának megválasztásánál is.
Nem tulmenni a mértéken, fokozni a természetes előnyök hatását és elkerülni a túlzásokat,
amelyektől betegesnek látszik a női arc: ez a tea.
| tik kezelésének a művészete.
Reiter
Oszkárné.
KOZMETIKAI ÜZENETEK
Szőke asszony: Hajhullása annyira elhanyagolt
és krónikus, hogy házikezeléssel eredményt elérni nem fog sikerülni
K. Li.-né: Nem szabad arcát tulzsírozni a, mert
azzal árt arcbőrének. Megfelelő arcszeszt és krémpótló szert használjon.
Fiatal leány: Arcolajjal mossa le esténként.
H. M.: Valószínűleg csalánkiütés, aminek az
okát másban kell keresni, mint a miit ir. Forduljon orvosához.
Aggódó anyának: Serdülő korham kell az arc
| ápolását elkezdeni, mert akkor dől el, hogy milyen lesz később az arcbőre. Házilag a megfelel«
tanácsadás előtt ne kísérletezzen.
Régi előfizető nejfc: Nincs a kettő között összefüggés. Mindenesetre jól teszi, ha háziorvosával
előbb megvizsgáltatja magát.
Magda: Ismételje meg kérdéseit és válaszibélyeggel ellátottan közölje cimét.
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FC

Róhamlépésekben közeledik a futball szezon.
Ma még az olimpiász köti 1« a sportközönség
figyelmét, de 16-ika után már minden sportember érdeklődése a meginduló uj futballbajnokság felé fordul. A Szeged FC újra stárthoz áll, hogy Szeged városát méltóan képviselj« A futbaJlküzde] mekbeü. A csapat megszervezése az uj vezetőség áltál már hetek óta
tart Egyes pontokon javítani szeretnének az
együttesen, bér a most befejezett túra jól öszszekovácsolta a csapatot és olyan előnyös stilusváltözáson ment az együttes keresztül az
északi országokban játszott sok mérkőzés
alatt, hogy — a turavezetők bemondása szerint
— „vétek lenne a csapatnak bármely pontján
•változtatni".
Például a sokat támadott szegedi csatársor
— klasszisokkal javult fel és ma már a csapat legjob része. N a g y a balszélen annyira
feljavult, hogy az utolsó
6 mérkőzésen a
mezőny legjobb embere volt A legutolsó turameeesen, amikor a bécsi Flóridsdorfot Rigában
legyőzték, Nagy a mezőny legjobb embere volt,
pedig igen kemény ellenféllel állott szemben.
Vastag, mint balösszekötő kitűnőnek bizonyult, G y u r c s ó és A l b e r t a centerben jó
irányitókká fejlődték. Szórégi is feltűnő fejlődében ment keresztül. Ez a tehetséges játékos
az elmúlt szezónban kondícióban nem ütötte
meg a, mértéket, ma azonban már végig birja
a tempót és K o r á n y i v a l
a jobbszárnyon,
igen jól megértik egymást.
A halfsörhan B a r ó t i mint oentérhalf —
hir szerint — a legjobb centérhalfokra emlé-

őszi csapata
keztetett G y u r c s ó és Bertók a régi kipróbált jó erők. A védelemben R a f f a i és M i k l ó s i é jobb. de S z o j k a is megfelel
Mint együttes jól fejlődött esapai
Olyan
okos és szép passz iá tékkal viszik előre a támadásokat, ahogy Szegedén még nem látták
őket játszani. Valósággal u j csapatot fog látfti a szegedi közönség, matatják az északi túrén szerzett jelek.
Egyelőre tehát nincs komoly játékosgondja
a Szeged FC-nek, csupán egy olyan jó kvalitású góllövő centerre van szűkség, aki a mai
játékosokat felülmúlja. Mert
Gyurcsót
vissza kell tenni a halfsorba, A l b e r t pedig
a SzAK játékosa. T-h ét csak a centerben uj
akvizícióval kell javítani a Szeged FC- ősz!
együttesén. Erre pedig már folynak a tárgyalások és minden valószínűség szerint ezt a
kérdést is megoldják.

vók, a céllövők, utazásukra nincsen anyagi!
fedezet
A KEAC-hoz hasonló szomorn helyzetbe«.,
van a SzAK, amelynek ügyvezető-elnöke,
Kardos Mihály
a következőképpen nyilatkozott:
— A SzAK anyagi" helyzete, különösen aal
utóbbi években katasztrofálisan romlott Ennek elsősorban az az oka, hogy az amatőrmeccsek üánt csekély az érdeklődés; a mérkőzéseken állandó a deficit és vidéki meccsekre
kell uta&ni minden ellenszolgáltatás nélkül
Ezt csak ideig-óráig lehet birni, ameddig a
mecénások bírják, lassankint ők is kidőlnek a
sorból és akkor nem tudom, mi lesz a sporttal, amely annvi embernek ad lehetőséget testének edzésére és nyújt szórakozást a legsze
genyebb néprétegnek is.
— A Szeged FC sulvos helyzetét — folytatta a Kardos — mi is megérezzük, mert pálvabér-szerzŐdé<-fi nk van a klubbal. Esetlen reménvünk abban van, hogv tngiaínk száma
emelkedni fos. Nem is tndom elképzelni m í
les* *rzal a klubbal, amelv *7 éve Ali a sport
szo calatában, ha ebben a számitásu kban is
csalódunk.
A Vasutas, amelv az elmúlt szezonban minden sportágban kitűnően szerepelt, súlyos
helyzetbe került a pályaépítés miatt.
Bokor Ferenc,

a kuTb futhallij^Mgatóia kiielentette. hogy igRödalommM ri*r a* elkövetkezendő szezon elé,
mert a pálvaénilés minden tartalékolt pénzüket felemésztette. Mégis hozzá kellett kezdeni
a pályaépítéséhez, mert ellenkező esetben a
meglévő Pénzkészletet — pálvabérre kellett
A bajnoki küzdelmek megkezdése előtt a vólna fordítani.
szegedi közönségnek alkalma lesz meglátni és
— A pályaépítéssel kapcsólatban — folytatmegbírálni a Szeged FC u j csapatát Most va- ta Bokor — sok kellemetlen meglepetés ér
sárnap egy szegedi egyesületi kombinált el- bennünket » város részéről Is; olvan követelélen fog tréningmérkőzést játszani, augusztus seket támaszt, amelyekre, amikor a pályaépí15-én már komoly mérkőzésben fog kiállani a téshez hözákezdtünk. nem is gondoltunk
.Balatoni válogatott" ellen. A balatöni válóga- I| — Aki kívülről nézi egv klub működését -»
tott mindén tagja amatőrválogatóttja a kerü- fejezte be Bokor —. nem is tudja elképzelni;
letének és igen jó játékerőt képvisel. Ennék a hogv a vezetőkre miiven feladat hárul a spormérkőzésnek még az is érdekességet ad, hógy tolók megfelelő foglalkoztatása miatt és mégis mindenütt a legnagyobb közönnyel találják
ennek a válogatottnak valamennyi tagja , haj- .magukat szemben.
landó profiszerződést kötni és nem lehetetlen,
hógy 1—5 jól szereplő játékossal a Szeged FC
Ábrahám Szilveszternek,
szerzŐdtetési tárgyalásokat indít
a Mőraváros elnökének minden szavából VfAr
zik, milyen aggodalommal néz a közelgő SZÍ
zon elé.
— HóZzákezdtünk az u j pálya építésébe«
— mondotta —r és most — nincsen pályánk.
Mindenütt támogatást ígértek és a végén —
az Ígéretekkel maradtunk. Most fizethetünk
Pálvabéft Is, pedig még rendes felszerelése
sincsen a csapatnak. Az ígéreteknek eddig az
az eredménye, hogy televagvunk — adósságRővídesen megkezdődnek az amatőrök baj- ködik a klub, mert az egyetemi hallgatók lét- gal. Egyelőre nem is gondolhatunk az adósnóki küzdelmei, a funkcionáriusok mindent száma évről-évre csökken, a KEAC-ot pedig ság kifizetésére, hiszen nem ját'zhatunk saját
pályánkon, abol a lelkes drukkerek 20- 30
elkövetnek, hogy csapatuk sikeresen vegye ezek tartják él. És itt van az épülő pálya. Ez
fel a harcot a sportdicsőségért Amig azonban okozza a legnagyobb gondot a vezetőségnek, filléreiből mégis számíthattunk bevételre. Mi
a sportpályán megkezdődnek a küzdelmek, amely képtelen az építkezési munkálatokat sportolási és szórakozási lehetőséget akármik
addig a vezetők a z anyagiak előteremtéséért befejeztetni, mert nincsen pénze és ahelyett, nyújtani a móravárosi népnek, amelynek ninharcolnak. A pályákon már javában treníroz- hogy támogatásban részesülné, ujabb és ujabb csen másban örSfne, mint abban, ha vasárnap
nak a fultballisták, a legtöbbnek szegényes a terheket rónak rá. Megépítettük a kerítést, a kimegy a meccsre. Az az egyesület, amely
felszerelése, mert az egyesületek Szegények és tribünt, a salakpályát az atléták maguk épí- ilvéft nehéz hélvzétben is sportolási lehetőséegyelőre nincsen remény arra, hogy jóbb hely- tették fel és nem tudjuk, mikor lesz kész a get nyújt, megérdemli az illetékesek támogatását .A móraváfóSi közönség alig Vária, hogy
zetbe kerül jenek. Az a néhány lelkes vezető, futballpálya.
hazulról
hozott „sámliján" és a padokon ülve
akinek még módjában áll a támogatás, ren— Ebbéft a helvzetbén a város különböző
delkezésére áll a klubjának, dé —- ezeknek a térhékét ró rártk, kihá«ási perekkel fenyeget, biztassa győzelemre futballistáit. Csak a pásráma az utóbbi időben i.jéSZtően csőkkent: ha biZónvófc hiánvókat sürgősen nem egészi- lya legyen egyszer már készért . . .
wncsen reményük az egyesületeknek, hogy türtk ki. Hógy ki összés szükséges dolgokat
Gyarmathv Mihály,
az elkövetkezendő szezontól sorSuk jobbrafor- félépítsük és á Város kívánságainak eleget tedulását várják Mindegyik egyesülétnek egy- gyünk, légalább 10—15 ezer pengőre vólna
az SzTK futballszakosztályának vezetője ezeforma a panasza: nincsen pénz. A mérkőzések szüksérrünk.
állandó deficittel járnak, sok a vidéki meccs,
— Még az á kelléüietlen meglepétés is ért ket fnóndóttá:
amely a meglévő — adósságból előteremtett bennnükét, hogy ázt a területét, amélvet be— Hiába panaszkodunk, kérésünket ugv
kis pénzkészlétet is felemészti. Nincsen ólvan építettünk és nfhelvet még be fogunk építeni, sém hallgatja még senki. Egv sportklub éleegyesület, amelyik ne panaszkodna. hogy a nem nevezhet ifik egyetemi stadionnak Ennek te a futballszakosztállyal áll. vagy bukik és
város nem támogatja őket megfelelően, sőt a sporttelepnek hivatalos neve: dr. Pfilfv Jó- ma igen csékélv az amatőrmecc^k látogatóisokszor méltánvtalanul jár el velük szemben. Zsef Levente sporttelep. Ezért a Szerződést is nak a száma; állandó a deficit. ElképzelhetetAt egyesületek szómoru helyzete kitűnik meg kell változtatni, rrtéft igf>Zán nerrt kíván- lenül sókba kerfllfiék a viŐéki méécsek.
azokból a nyilatkozatokból is. amelvekét egves hatja tőlfint senM. >>oív «"Sérfté'e^ürtkftefc né Egyetlen mód v&n a futballsport megmentésére. ha bebózák a hármas Csoportot, amélvet
funkcionáriusok tettek a Üélmagvarorzság* lelvén eöveté*" '¿l'éíté. F a a
étvénvVn m a t M *VVMr a Sr>ór»»cíéóért a leg- a szegediek már aniiviszof kértek, de hiába,
nak.
bi#ónvós szempontok miatt mindig elbukott
kevesrhh
trt.»
e* a tefv. Ha sürsősefi nem segítenek k baióaflV*»' ÍÓítMt k i ^ * * * * 1 « ' » ^
ÚSacfy Pál,
fölvtí-tta öő*<-rv *»ál — és fterti tndiiik. hSíív ken, ftagy baj lesz a szegedi sport körül.
A ftVilátkózatókból látni, hógy toilvéfi SHa KfcAfi alelnöke k klub helykétéíól a kővet- fűit höz a vöVŐ. ÜgV ért. ín int á többi Veíétő
élkeíVétléttfedétt a mttfiMtól, látva a lök si- lyós helyzetben vannák a szegedi élsőoszlálvu
kezőket toAódotta:
Mindenki" azt hiszi, hogy az egyetemi kettéiéfttóget Neín tudjuk megfelelőén foglal- ősapátok, amelyek lassankint felőrlődnek kx
klub jó anyagi helyzetben van, íöért hivatalos koztatói a nagyszerért szereplő kisebb szak- anyági harcban, pedig pályájuk is Van. leghelyen támogatják. Sajnos oem így van. a le- óSZtálvökát mert nincs pénz, nem tudnak vér- alább is épülő sporttelepük... Az elsőOsztá hető legrosszabb anyagi viszonyok között mű- sényekre járni az atléták, a birkózók, Ókölvi- lyuaknál szomorúbb a helyzetük a második

flz amafffrcsapatok küzdelme a sportért
a közönnyel és az anyagi nehézségekkel
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osztályban küzdő kluboknak, amelyek közül
csak áz UTC és SzFIE rendelkezik pályával és
a SzATE részes az épülő móravárosi sporttelepben. A Postás, a Sylvánia és a SzEATC
egyik pályáról a másikra vándorol és nincs is
reménye arra. hogy valaha is otthonában készüljön a küzdelmekre. A SzKIE felőrlődött a
nagy harcban és visszalépett a szövetségi díjért folyó küzdelmektől.

Vasárnap: az első futballmeccs
Vasárnap lesz az idei első barátságos mérkőzés Szegeden. Az u j szegedi sporttelepen
rendezik meg a Szeged FC—SzAK barátságos
találkozót, amelv bevezetője lesz a jövő héten
eldöntésre kerülő Szeged—Balaton-válogatott
mérkőzésnek. A Szeged FC vezetősége igyekezni fog erre a meccsre azt a csapatot kiállítani. amollvel a szezonban startolni akar. A játék előtt, amelv délután fél 6 órakor kezdődik,
háromnegyed 4 órakor az UTC—SzAK II. barátságos küzdelem kerül eldöntésre.
A mérkőzésen a Szeged FC tagjai már igénybe vehetik igazolványaikat.

Bukósísakos és fleyerek
a Hunyadi-téren
Az utóbbi években elhanyagolt szegedi motorossport kezd éledni; rövid idő alatt két
nagyszabású versenyt rendeztek Szegeden, vasárnap motorzngástól lesz hangos a Hunyaditéri sporttelep, ahol a kerékpárossport legérdekesebb ágát, a motorvezetéses, az úgynevezett bukósisakos küzdelmet bonvolitja le az
MKSz déli kerülete. Ebben a versenyszámban
ország legjobb versenyzői vesznek részt.
Itt lesz többek között B o d a v é s B é c s . a
többszőrös magyar bajnok, felvonul a versenyre az ország első gárda ¡a, akikel szemben
a legíobb szegediek veszik fel a küzdelmet.
Érdekesség szempontiából nem marad alul
a bukósisakos küzdelemmel egyidejűleg megrendezendő
kerékpárosverseny.
amelven
ii£vanc*ak az ország legjobb gárdája áll starthoz, ebben a számban azonban a szegediek is
komoly ellenfelek lösznek. Starthoz áll az or
szág legjobb fleyerezóie, Szűcs (MTK) ás klubtársa Nagv. A pénteki tréningen látottak alapián a szegediek ezeket a verscnvzőket is megszoríthatják.
A Hunyadi-téri sporttelep programja délután fél 4 órakor kezdődik.
Délelőtt országos országúti
kerékpárosverseny lesz Budapest és Szeged között a déli kerület rendelésében. A versenvzők. mintegy
százan reggel fél 6 órakor startolnak Pesterzsébeten. Szegedre való érkezésüket, a tüzoltóInManva előtti célba délelőtt egynegyed tt óra
körül várják.
•

A kerékpáros pálvaversenv és a bukósísakos
küzdelem 'egveit 20 százalékos elövéte" kedvezménnvel va*árn«n délig árusítja a Délmagvarország jegyiroda ín.
Szeged—Kecskemét uszómeccs. Vasárnanra
volt kitűzve a Szeged—Kecskemét—Kiskunfélegyháza városot- közötti uszómérkőzés. a program azonban Szeged—Kecskemét találkozóra
/•íngorodott össze. Tgaz, hogy a kiskunfélegvházaíak nem játszottak volna komolv szerepet
rí találkozón. Az érdekesnek Ígérkező találkozó
délutón 4 órakor kezdődik az ujszegedi versenyuszodában.
A Szeged FC rendkívüli körrviilÓK« Nagv érdeklődés előzi meg a Szeged FC rendkívüli közgvfllését, amelyet vasárnap délelőtt 10 órakor,
határozatképtelenség esetéii 11 órakor tartanak
»neg a Tisza-szálló emeleti helyiségében. A közgvfi lésen fog döntfn' a Szeged FC további sorsa
föleit. tárgvalni fognak az n] veretők bevonásáról. szerződtetésekről és futbaWistaeladásokról i«.
Somogvi. VaMa«?. Miklósi. Riesz ismét leszerződött a Szeged FC-hez. Szombaton megkezdte
a Szeged FC vezetősége a szerződtetés! tárgyalásokat a futballistákkal. A tárgyalások eddigi eredinnéve az. hogv Tólhon kívül Somogvi.
Vastag. Miklósi és Riesz is aláirta a Szeged
jFC-hez szóló ui szerződését. Az első. akivel a
(Szeged FC a tárgyalásokat megkezdte, Somofyi. a transzferlistára telt centerhalt volt. A
.yelek szerint hétfőre valamennyi futballista
aláírja a szerződést.
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Hova lettek a fáklyák ?
Az Olympiából fáklyás stafétával hozott tűz
augusztus 1-én lángralobbantotta az olimpiai tűzet. A láng azóta magasan lobogva hirdeti az
olimpiai harang hívó szavára egybegyűlt nemzetek küzdelmét. A fáklyák lángja ellobogott, fekete
fűst, fekete koromként szürkült be hétköznapi
életünk egyhangúságába. És az országokat öszszekótő stafétafutás láncolatában a magát nélkülözhetetlennek hitt szegedi ifjúság leikében továbbra is ott lobog a szemekbe temetkezett láng,
mint a láncszemeket, a futókat láncolattá összekapcsoló erő, de az örökké élő száimbolum a fáklya, amelyet az ifjúságnak, a futóknak szántak:
,,Als Dank dem Tróger," mások kezében felejtkezett.
Még az a jó, hogy ezt már annyira megszoktuk, hogy azon csodálkoznánk a legjobban, ha az
ellenkezője történt volna. Bár őszintén bevalljnk,
kellemetlen foglalkozni a dologgal, kellemetlen
bevallani, hogy a tökéletes elgondolás megfeneklett a gondatlanság zátonyán, de tartozunk ennyivel az igazságnak, amelyről Nietzsche mondja:
elhallgatva méreggé válik.
Juvenalis kora eseményeit bírálgatva rájött,
hogy bármilyen jóakarattal is ir koráról, szatírát kell irnia. Valahogy mi is ugy vagyunk e magyar sportügyekkel, az olimpiai kiküldetésekkel
és legújabban a fáklyás stafétával is, hogy nehéz
nem szatírát írnunk, mert például a fáklyastafétával kapcsolatban mégha nerm adott volna ki az
,,Organisa tioms-Komitee für die XI. Olympiade,"
dr C Diem főtitkár sajátkezű aláírásával ellátott részletes tájékoztatást, helyesebben utasítást,
akkor a kapott felvilágosítás után könnyen beletörődtünk volna a történtekbe. De, amikor az
olimpiai gépezet tökéletessége minden kétséget
kizáróan nekünk ad igazat, akkor jogos az igazságkeresésünk, jogos az illetékeseknek a közvélemény előtt való felelősségre vonása. Mert vajion hogy kell értelmezni a kiadott utasítás 2. lapján a 3. fejezetben adott azon utasitást „....a
fáklvíkat a futók megtartják a nagyszerű tatás
emlékére." És továbbá a 7. lapon a 7. fejezetben
olvasható azon utasítást, hogv „.. .. minden futó
megtartja fáklyája művészi kivitelű ayelét. Ez a
nyél, mint gyertyatartó miinderokor emlékeztetni
fogja a résztvevőket a fáklvastafétára" Sőt
ugyanebben a fejezetben az is áll, hogy minden
résztvevő futó elismerő oklevelet kap, azonkívül
a résztvevő szervezetek (egyesülete még külön
oklevelet kapnak. A 2. oldalon levő 4. fejezetben
világosan mgjelöli az utasítás, hogy a tüzátadás
szimbolikus cselekvése futónként történik, tehát
nem a fá'kilyaátadásról, hanem tüzátadásról van
szó, mert fáklyaátadás esetében ugyanazt a fáklyát kellett volna kézről-kézre adni. Ha pedig ez
igy van. akkor loggal kérdezhetik azok a nagyszámú futók, akik nem kaptak fáklvát, hogy hova
lettek az ő fáklyáik.
Azt hisszük, hogy az utasitás félreérthetetlenül
világos. Ha pedig valaki azt hozná fel ellenérvül,
hogy csak a staféta hazánkon keresztül vezető
utja kilómétereinek megfelelő, tehát 3fi8 fáklyát
adtak a Magyar Atlétikai Szövetségnek
ismét
csak a már említett utasításra kell hivatkozni,
amely a 3. oldalon az 5. fejezetben erre vonatkozólag is rendelkezik: „nehéz területen a futónak
az 1000 méteres szakaszokra tervezett elosztást
nem kell okvetlenül betartani és az egyes országok szabadságában áll az utat rövidebb szakaszokra is l>eos:;tani." Vagy talán a rövidebb szakaszokra való beosztás után az OrganisntionsKoniiten meglagdta volna a fáklyák kiadását?
Ez nem lehetséges.
Szomorú dolgok történtek az»nban az , állítólag" rendelkezésére álló fáklyák körül is. S itt
hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem a Magyar Atlétikai Szövetség déli kerületéről van szó, elsősorban, hanem a központi vezetőségről, amelynek csak függvénye a déli kerület De az alábbiakban a déli kerületre vonatkozólag
tesszük
fel a kérdést: mi jogon tartott vissza a déli kerület vezetősége 50 fáklyát, hogy azt majd a lefutott kilóméterek arányában az egyesületek között szétossza, amikor ezeknek a fáklvatartóknak
a felszentelését jelenti a lánggal való futás és
értékét, tulajdonképpen a láng tartójaként
való
szerepe teszi magasztossá? Vagy talán egyesületi érdekek játszottak közre, mert ez a feltété
lezés is kézenfekvő, hiszen a K E A C 20 aktív
sportolójával szemben egy egyesületi néldául 50
egvr'nnel is szerepelt a sl ifétafutásban!
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ránk nézve,
a
K E A C - r a . elsősorban megtisztelő volt az. hogy
n nagyszerű stafétában részt vehettünk, h o g y v i hottiik azt a lángot, amely
a
háromévezredes
Zeus o'ínron lobbant fel és ezen pillanatoknak
a hangulata lényegesen értékesebb, mint maga a
fáklya, 'le érthetetlennek tartjuk, hogv egyes szövetségi funkcionáiriiKok magukat fáklyával tu
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talmazták, de ugyanakkor nem méltatták fáklyával való kitüntetésre azt az O t t o v a y Károlyt,
aki vállalkozott az 1 km. lefutására és futott is,
aki Magyarország első vidéki aranyjelvényes atlétája aíci hosszú éveken keresztül egymaga jelentette a déli kerület vezetését, akkor, amikor a
déli kerület fénykorát élte. Ilyen esetek után morális alapját vesztette a szövetségi funkcionáriusok kitüntetésének ténye.
Kérdésünkre választ kérünk a Magyar Atlétikai Szövetség központjától, hova lettek azok »
fáklyák, amelyeket a bizottság rendelkezésünkre
bocsátott, amelyek a szövetségbe befutottak, amelyeket Szegednek meg is ígértek, kérdezzük, hova
lettek a fáklvák mielőtt még a bizottság rájönne,
hogy a fáklyák' egyrésze nem jutott rendeltetési
helyére és nem lehet „emléke a nagyszerű futásnak."
Az ifjúság ismét gazdagabb lett egy tapasztalattal, ismét kiszorult onnan, ahol pedig nem is volt
helyettesíthető.
J
Lázár László.

Bukovecílív — visszavonni ?
A tavalyi Putballszezon befejezése előtt elterjedt annak a bire, hogy
Bukoveczky
Mihály, a KEAC válogatott balszélsője viszszavonul a szerepléstől, mert szivbántalmat
vannak. A vezetők hosszas kérlelésére és arra való tekintettel, hogy a Nemzeti ligába gravitált a KEAC, Bukoveczky végigjátszotta a
szezont, de kijelentette, hogy többé nem számíthatnak rá. A KEAC-vezetők nem vették komolyan Bukoveczky kijelentését, mert tudják
róla hogy szerelmese a futballnak. Az idén
megkezdődött a tréning az egyetemi klubban,
» de Bukoveczky nem mutat hajlandóságot a játékra. A felszólításra kijelentette, hogy futta 11 szereplését befejezte. A határozott kijelentés ellenére sem veszik elintézettnek Bukoveczky visszavonulását. Az egyik KEAC-vezető kijelentette, hogy mire a szezon megkezdődik, Bukoveczky bizonyára ott lesz a csapatban. „Ezt a kijelentésemet arra alapozom,
— mondotta a funkcionárius —, hogy Bukoveczky még a strandon sem tud meglenni fntballozás nélkül. Mindegy neki, hogy a labda
bőrből, vagy gummiból készült és azt gyerekek rúgják, odaáll közéjük passzolgatmi és
akkorákat rug bele mezítláb, hogy futbaltcipőben sem lehet távolabbra juttatni a labdát..
Nem tudjuk milyen szivhántalmakra céloz
Bukoveczky, amikor a továbbá szerepléstől
vissza akar VÖWUITO
"

ördöghöt nem adta ki a KEAC a Szeged FC•nek. Szombatra kiderült, hogy az az amatőrcenter, akivel a Szeged FC szerződtetési tárgyalásokat kezdett, ö r d ö g h László, a KEAC
futballistája. A játékos saját elhatározásából
jelentkezett a Szeged FC vezetőségénél, szerzőtdetéséből azonban még sem lett semmi,
mert a KEAC megtagadta o futballista kiadását.
Az SzMTE disztornája. A Szegedi Munkás
Testedző Egyesület vasárnapi
disztornája
iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg Szegeden. Az SzMTE a tomabemutatóra már hónapok óta készülődik és nem vitás, hogy a gyakorlatokat precízen hajtják végre a női és fér fi tornászok, akiknek ez lesz az utolsó szegedi
szereplésük a miskolci bemutató előtt. Az
SzMTE tornászcsapata részt vesz a miskolci
munkások jubiláris ünnepségén,
amelyen
ugyanazokat a gyakorlatokat mutatja be. mini
amelyekkel vasárnap szerepel. A nagysikerűnek ígérkező tornabemutatót, amelynek keretében a partertorna is lesz, vasárnap este 7
órai kezdettel rendezik meg a kereskedelmi iskola fényesen kivilágított udvarán.
SzTK Sylvánia a Hunyadi-téren, Vasutas—
UTC Uj' /egeden. A közelgő szezonra való tekintettel vasárnap már barátságos amatőrmeccsek lesznek Szegeden. Az
SzTK-pályán
délelőtt fél 11 órakor rendezik meg a Sylván'a
—SzTK barátságos mérkőzést, amely előtt 9
órai kezdőitől a két klub második garnitúrája mérkőzik egymással. Újszegeden az UTCpályán :i Vasutast—UTC meccset bonyolítják
le. A játék délután 5 órakor kezdődik.
Tüzérosztály—KTE barátságos futballmérkőz-é?
iisz vasárnap Kisteleken a leventepályán délután
5 órakor.
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— Kezét csókolom. Kamocsay K á l m á n . : :
— Foglaljon helyet, Kamocsay. Ugy-e, jól
h&llottam a nevét? K a m o c s a y . . .
Istenkém,
nekem is vannak Kamocsay atyámfiai. Dunántúliak, nemde?
— Alföldiek volnánk.
— Igaz. O d a származtak az enyéimek is.
Az ember sohsem tudja, mikor, hol jön öszsze az atyafisággal. Igazán örvendek.
— A kiadószoba védett bátorkodom. Fekete ur küldött.
— Igen? ö n tisztviselő, kedves Kamocsay?
—
Egyelőre bölcsészettan-hallgató vagyok.
— Azt hittem, hogy már végzétt.
— Kissé késtem. Tetszik tudni, a háború,
a hadifogság.
— Jaj, ne is mondjál A z én uram is.
— Tán m é g mindig fogságban van?
Mély sóhaj volt a felelet, ő n a g y s á g a zsebkendőjét a szemére nyomkodta. Istenkém,
mindjárt sir . . .
•— Megnézhetem a szobát?
— Ó , hogyne! Parancsoljon, kedves Kamocsay. Erre. Igen, itt balra. A
szalonból
nyilik.
A szalonból? Hát ez a szalon. A zongorán
kivül alig egy-két darab bútor kiabálja egymást. Mér jön is hozzá a magyarázat.
— Tudja, nagyon egyszerűen lakunk. Szegény u r a m . . .
— Ó , nagyságos asszony ez most magyarázatra sem szorul. Magától értetődik minden.
— Ez lenne az a szoba, kedves Kamocsay.
K á l m á n szétnézett, de nem sok látnivalót
talált ebben sem. No, van benne ágy,_ ahol
pihenhet, asztal, amelynél tanulhat. Különböző típusu székeket is használhat. A rövidke díványt valami pokrócfélével leterítették,
hogy a föltörekvő rugók ne fúródjanak a pih e n ő testébe.
— Nos, nem elég világos, kedves Kamocsay?
— Kifogástalanul világos, nagyságos aszszonyom. De kár, hogy nem különbejáratu.
— Isten ments! Tudja, hogy én ellensége
vagyok a különbejáratu
szobáknak. A h o g y
alkalom szüli a tolvajt, ugy csábit rossz útra
a különbejáratu szoba is. A z én lakásomban
nem lehet.
— Nem is gondoltam erre. Csupán arra,
hogy hazajövetelem, eltávozásom háborgatja a nagyságos asszonyt.
— E g y csöppet sem. Aki nálam lakik, azt
ugy tekintem, mint a családom tagját. Másnak tán ki sem adnám, csak magának, mert
maga Kamocsay. Tehát szegrőlvégről atyámfiai. N e m igaz?
— örvendek, h a így van.
— Mert nálam nagyon szigorúak az erkölcsök. Képzelje, most Í6 lakott nálam egy
titkár, — a nevét elhallgatom, a belügyben
van — beszipett és szemetvetett a háztartási
alkalmazottamra.
— Ennyire becsipni!
— Igen. Rögtön kiadtam az útját.
— És m i az ára ennek a hónapos szobának?
— Mit mondjak no! Magának
olcsóbb
lesz, mint a titkár u m a k v o l t N e m vagyunk
idegenek.
Szép, kerek iumrna csúszott ld a ruzsozott
ajak között. Majnem a duplája annak* amire
K á l m á n számított.
Drágának gondolja, kedves Kamocsay?
Pardon, elfelejtettem mondani, hogy ebben
benne van a reggeli is. Azt reggelizik, amit

A N T A L

én. Előre bocsájtom, hogy én fogyókurát tarotok. Higyje meg, a citromos tea magának
som fog ártani egy kis vajaskenyérrel. A villanyt is beleszámítottam- M e g a kiszolgálást
Nálam, mintha otthon lenne Kálmán. Megengedi, hogy eztán csak Kálmánnak szólítsam?
No, most mit csnáljunk. O l y a n
jóságos
asszonynak látszik szegény szerencsétlen teremtés. A z ura messzeségben, fogságban.
Bizonyára nagy szüksége van erre a kis szobabérré. Ej, maradjunk itt, fő az, hogy tanuljunk, h a már beiratkoztunk. Közben valami kis állás is kerülhet. Katónak is megírhatja, hogy került rendes, tiszta lakása: megszabadult az idéiglénes kvártély vérszopóitóL
K á l m á n m é g akkor nap a
Magyar-uccai
lakásba költözött. U g y érezte, h o g y nem bánta meg. N e m feszélyezte az uri finnyéskodás,
nem bosszantotta a kispolgári
félszegség.
Csöndes, othonias volt minden. A z sem bántotta, hogy a fogyókurát
tartó nagyságos
asszony kétszer-háromszor kifőtt teája, margarinos zsemlyéje testí gyarapodást nála sem
fog előidézni. Se baj! Ivott, evett már ennél
komisszabbat is a hadifogságban
A z á m , a nagyságos ur ugyan hol lehet?
A nagyságos asszonnyal nerti lehet erről a
témáról beszélni, mert rögtön az egereket
itatja. Majd később. Talán magától is előhozakodik vele, ha hirt kap a sorsáról. Lehet,
hogy el is pusztult szegény feje valahol Szibériában.
Nappalonkint futkosott az egyetemre, szaladgált erre-arra a városban, este tanult, fáradhatatlan szorgalommal és iókedwel.
Otthonról jöttek, hazaröpködték a levelek.
Kálmán jól van, tanul, csak m é g állás nincs.
— J ó lenne, ha beszélnél a képviselőnkkel
— tanácsolta Elemér.
A z igen, de hol lehet megcsípni ezt az
urat? A kerületében bajos, ott ritkán jár, ha
egyszer nincs választás. A törvényhozói működésén kivül bokros
közgazdasági
tevékenységet fejt ki. (Ezek a bokrok neki hajtanak.) Sok lótás-futás után Kálmán valamelyik bankban elcsípte. Sohsem látta
még,
csak hallotta, hogy ez az ur viseli az ő képüket a parlamentben, ahol mindég
így
kezdi:
— Kerületem polgársága bizalmának egyhaneu megnyilvánulása alapján . . :
Kálmán nem volt ugyan abban a helyzetben, hogv ezt az egyhangúságot a maga érces hangjával annak idején erősítgette volna, mert országhatárok zárták el, némították
semmivé a hangját, no, de mégis a képviselő
ur kerülete, polgárságának egyeteméhez tartozott, akit észre kellett venni, annyi előszóbázás és bejelentés után.
— M a g a az, kédves Babocsoy? —
— Kamocsay vajrvok, nagyságos uram.
„ — Persze, hogy Kamocsav. most már világosan emlékszem magára. Mit is ígértem a
múltkor?
ÍFolvt. k«v.>
Felelős szerlte«*»«: PÁSZTOR TAZRFF
Nvnmatott * kindAtnlnfriftnn« n/lmqgvarnr'ftAg
HirlnpNvninrixváIUlat Rt n*t. «¡reged.
Felelő* üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.

RjpmájB útlevél elveszeti
68 éves asszony fényképévé!, kérem a becsületes megtalálót SziHérisugárut 18. sz. alá elhozni illő jutalomért.

l ' f l e v e l e k r e 2
szerb, román, cseh *tb
vízumot 2P50 f-ért 24
óra alatt garancia mellen megszerzem. vidékit
is vállalok. L A Z A R
iroda, Attila u. 5.
í

r a i l f . r.-TOiT
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Különbejáratu
bútorozott szoba feltétlen tiszta. kiadó. Madách u. 11,
félemelet 5.
Padlózott
bútorozott
konyha különbejárattal,
lehetőleg spájzzal kerestetik. Jelige „Tisztaság^
Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Lőw
Lipót u. 9.
Teljesen különálló "buto
rozott uccai tiszta szoba előszobával, állandó
lakónak kiadó. Érdeklődni
Boda csemegés,
Kárász u.
Bútorozott
különbejáratu szoba, egyszobás
lakás kiadó. Hétvezéru 27.
Diszkrét uccai szoba
azonnal kiadó. Ajánlatok .Jlusz pengő" jeligére a kiadóhivatalba.
Elegánsan
bútorozott
különbejáratu szoba fürdőszoba
használattal
kiadó. Petőfi Sándor-sugárut 37a., L em., jobb.

3 S Z O ^ S ÜCG1Í
2 szobás udvari lakás
azonnalra vagy november l-re kiadó Margit u.
28 sz.
220
2 szobás lakás teljesen
komfortos, kiadó. Zrínyi u. 5. és Somogyiucca 20.
Üzlethelyiség sarkon —
azonnalra kiadó. Petőfi
Sándor sugárut 7.
Lakás 3 szobás modern
kiadó.
Dr. Rottenberg
ügyvéd Lőw Lipót u.
9. sz
Különféle
raktárh e ' y
s ^ g e H
kiadóik. Érdeklődni
a
Pick-szalámigy árban.
TSZOBÁS
összkomfortos, napsugaras lakás azonnalra
vagy november hó l-re
kiadó. Bővebbet Petőfi Sándor-sugárut 25.,
házfelügyelőnéL
Háromszobás
teljesen
modern lakás november elsőre kiadó. Tud.
Párisi körút 37.

Lépcsőházi
bejáratú
tiszta kényelmes bútorozott szoba 1—2 személynek kiadó. Horváth
Mihály u. 9., I. 6.

Nagy szoba,
konyhás
szép lakás szeptember
l-re elfoglalható. Alföldi u. 57.

|

Újszegeden Főfasor 37.
számú ház
hosszabb
időre kiadó.

E l l á l á s

ízletes háztkoszt kihordásra is. házhoz szállítva kapható.
Nem tömegfőzés.
Gyertyámos
u. 6. I. 8.
Kitűnő házi kosztot ad
özv. Apponyi
Imréné,
Kálvária u. 8. sz.

Lakás - Üzlet
Kettőszobás modern —
földszintes lakás azonnal vagy november 1re kiadó. Bocskai u. 9.
Teljesen modern 3 szobás lakás kiadó. Deák
Ferenc ucca 23. Varga
vaskereskedés felett.
MUh«lytieiyia*g
is
famegmunkáló vagy —
textilüzemnek igen alkalma,». kiadó. Világítási és motoráram bent.
Ugyanott
raktárhelyiség Madách ucca lő.

Uri és hölgyfodrászatom különálló női termét berendezve, bérbeadóm ..Belvárosban."
Egyszoba, konyhás lakás szeptember elsejére kiadó. Erdő ucca 12.
Bocskay ucca 4. száma
házban 3 szobás modern
lakás november l-re kiadó
Földszinti öt
szobás
uri lakás novemberre
kiadó. Szentháromságu. 43a.
Szép 3 szobás lakás, féregment.es, fürdőszobás,
cselédszobás, parkettás
em., mindenhez közel kiadó. (Bútorozott szobák
kiadására is alkalmas.)
Baross Gábor ucca 3a.
LeszámitolónáL
Földvári ucca
1. sz:
alatt 1 szobás lakás ki
adó.

Széchenyi tér 15. sz. a.
HÁROMSZOBÁS
II. emeleti lakás novemberre kiadó.
9&

Háromszobás belvárosi összkomfortos
modern, újrafestve. Ugyanott gyermek vasá
matraccal eladó.
Jósika 14.

modern 3 szobás lanas

2 szobás földszinti modern lakás novemberre
kiadó Petőfi S. sugárul
33.

a Báró Jóska u. 30. sz.
házunkban azonnalra —
vagy nov. l-re kiadó.
Tud. Fenyő Testvéreknél. AtHIa n. 10.
178

3 szobás

Szép szoba,
konyhás
lakás nagykörúton belül kiadó. Viz, villám.
Kálvária ucca 24.

uccai földszintes lakás
azonnalra vagy november l-re kiadó. Kelemen
ucca 5.
220

Üzlethelyiség
minden
célra megfelel,
olcsón
kiadó.
Kazinczy ucca
11. sz.

Földszínű háromszobás
elkülönített uccai komfortos lakas Doveml>fcr
J-re kiadó. Pusztaszeri
ucca 25 sz.

toitüeu iéUiaba, konyhás laüas JuÜoahejafat
tal és 'egyózaiia üiadó.
Attila u. 4-

Emeleti 2 szobá, előszobás lakás kiadó, kettő
darab 5 hónapom süldő
eladó. Lehel u .5. Rókus

Emsjeti udvari
szoha
konyha és mellftkheiyisé^ekböl allö lakas —
azonnal kiadó. Hunyadi
tér 2.
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Keresek Mérei u. környékén sötét, tiszta, jól
szellőztethető pincehelyiséget. ..Biztos fizető
l ' jeligére" a kiadóba.

Német kisasszony éves
b zoriyitvánnyal
szeptember 15-re ajánlkozik
Megkereséseket ,Német*'
íeligére kiadóba kérem.

KIADÓ
egyszobás, konyhás uccai lakás, viz, villany
l>ent. Alföldi u. 1. szám.
Bővebbet Bokor ékszerüzletben, Kelemen u. 7.

Perfekt német leányt ke
resek öt éves kislányom
mellé délutánra. Szivárvány ucca 3a.

Udvari egyszobás elselére, kettőszobás előszobás. stb., viz, villany,
november elsejére kiadó Mars-tér 9.
Bevezetett
rentábilis
női kalapszalon a belvárosban átiadó. ^Biztos megélhetési alap"
jeligére a kiadóhivatal
továbbit.
Gyermektelen
idősebb
házaspár
1 esetleg 2
•zobás modern
lakást
keres november elsejére. „Pontos fizető" jelig^
^
2 szobás uocai komfortos lakás novemberre
kiadó. Dugonics u. 36
Modern négyszobás lakás novemberre kiadó
Tisza Lajos-körut 15.
Trafik a belvárosban
betegség
miatt átadó,
tyevelet a kiadóba „Trafik" jeligén.
Kiadó hosszabb
időre
Hódmezővásárhelyen a
Fő-tér mellett negyven
év óla fentálló pékség,
jó vevőkörrel. Megtudható öz.v. Móritz Gézánénál Hódmezővásárhelyen Mária Valéria u
2. sz.
Szép saroküzlethelyiség
nagyon olcsón kiadó
Mérey o. 5.

Eiősebb fiút kifutónak
felvesz Schubert, Kecskeméti u. 15. Ki füszerüzletben volt, előnyben.
Megbízható, ügyes kifutót kerékpárral felvesz
a Dugonics téri sajtgyár.
Gyermektelen házaspár
házmesteri állást kaphat. Újszeged, Alsókikótősor 10.
Deutsche Dame
sucht
ganz, oder halbtägig Beschäftigung —
Paula
Schachel, Zoltán u. 18.
Jól főző mindenes szakácsnőt 15-ére felvesz
Lampel Józsefné, Tábor ucca 5. sz. I. em.
Kifutó 14—15 éves megbízható, felvétetik Lloyd
Társulatnál, Horthy M.
ucca 8. I. em.
Festékkereskedő, szakképzett, szentemberi belépésre elhelyezkedne,
vidéken is mint vezető
vagy segéd. Ingatlanbiz
tositék van. Szíves meg
keresések „Szakképzett
;>830" jeligére kiadóba.
Hosszú bizonyítvánnyal
rendelkező
szobaleány
felvétetik. Wolf Polgár
u 31.
'
Német leányt azoonalra
is felvonnék kisleányom
mellé, ki kéttagú család
takarítását is vállalná.
Jelentkezés 3—4 között.
Horváth Fodor u. 12a.

ÜZLETHELYISÉG
kiadó Horthy Miklós u.
7. sz. alatti házban. Ér- Varró és tanulólányodeklődni a Pick-szalá- kat fizetéssel felveszek.
rnigy árban.
339 Gál Anna Aradi u. 7.
Modern 3 szobás kony- Fiatal német mindenest
hás lakás kiadó. Ber- keresünk háromtagú —
családhoz vidékre. Jecsényi-ucca 15. emelet.
Dugonics u.
Érdeklődni d. ú. 3—5-ig lentkezni
25. sz.
\éfirysxobds
Házmesteri állást keres
(alias
középkorú házaspár, a
kiadó Felsőtiszapart 1. férfi kőműves. Gergely
Imre, Délibáb u. 51.
szám alatt. Érdeklődni
a Piak-szalámigyárban.
Megbízható ügynökök
Egyszobás modern köz- rőfösáru eladásához, —
ponti fűtéses lakás kiakiik már dolgoztak rész
adó, ugyanott kertész
letre, felvétetnek. Jeházmesternek felvétetik
lentkezni vasárnap d.
Berzsenyi u. 2a.
e>. 10— l-ig. Arv a u. 19,
emelet.
Gazdasági udvar istálló. kocsiszín és "kocsisÜzletszerzésben jártas
lakással
belvárosban
1IOLGYEK és URAK
kiadó. Tudakozódni —
felvétetnek. Jelentkezni
Béke u. 8. sz. alatt.
lehet hétfőtől a Nemzeti Sajtóvállalatnál, (Kárász u. 5.) d. e. 11 és 12
Foglalkozás
között.
231
Szakképzett házmesternek nagyobb házba —
ajánlkozik vizvez«tókszerelő. Somogyitelep,
5. ucca 215. Tóth.
Uri és női ruhák száraz

vegytisztítása

SZECSÖDY-néL Ipartelep: Szeged, Feketesasucca 2a
23
ASZFALTOZAST
egjobb anyagokkal, leglobb kivitelben, legolcsóbban vállal Grossnann György oki. méroök Attila-ucca 11., teefon 32-05.
w
Biciklizni tudó
kifutó
leány felvétetik. Török
gyógyszertár, Csongrádi sugárút.

Jó bizonyítvánnyal
MrNPENKS
SZAKACSNÖ
felvétetik, Délmagyarország, Aradd-ucca 8.
Intelligens idősebb izr.
urileány társalkodónői
pénztárnoknői vagv ehhez hasonló állástkeres
tizenkettő éves bizonyít
vánnyal. ..Megbízható"
jeligére.

inMaiom

finom kézivarrásban —
jártas
ügyes
szalon
munkáslányokroak. Jelentkezés munkakönyvvel, vagy bizonyitváhynyal hétfőn reggel 7-től
9-ig Hazai Kötöttárugyár, Tábor n. 5. 219

70°/o
Pzemanyagmepfakaritás!

I n a d i i
ellen
eafy biztos szer van, a

PERPE5ES

Évek óta bovált szer
hónalj, kéz és lábizza
Automobilokra szereldás ellen
Kapható a
hető F R 1 G 0 N U B E X
5
készítőnél
szabadalmazott nyersolaj karburátor magyar j GERGELY grtavszeriszországi árusítására sofné!, Kossuth Lajos s-ut
főrigazolvánnval
renós Nigykflrut sarok.
delkező intelligens eladót felveszek. Ajánla- 10 deka juhturó 14 «11.
tokat Markovies Szilárd 1 dl. tejszín
14 fill.
oki. gépészmérnök. Szeged, Tisza Lajos körút
14. sz.
221 Tisza Lajos körút. Püspök bazár.
a

Tejcsarnok

Gál Unna

noi diuaitermet

Aradi u. 7. sz. alá helyezte át.
234
Vásznak, szövetek, férfi, női ruhák, kabátok
eladásra heti öt pengő
fikszel és 10 százalék
jutalékkal ügynököt csak
szakmabelit
felveszek.
Jelentkezni
vasárnap
3—4-ig Blau, Szentháromság-ucca 2.
Fiatal házaspár házmes
ternek elmenne Timárucoa 13., Juhász.
Gyakorlott fiatal füzőkészitőnő felvétetik. Jelentkezés hétfőn 12-2ig. Polgár u. 14.
Tanulóleány női varrodába felvétetik. Kárász
u. 6. sz., II.
Bejárónő
a
reggeli
órákra hosszú bizonyítvánnyal felvétetik Attila u. 20.

Oktatás
Sakkjáték tanítását elméleti és gyakorlati —
alapon, csekély tiszteletdíj ellenében, vállalom. Kezdők és haladók
— nők is — jelentkezzenek hétköznapon d. e. 9
—fél 11 óráig Fodor ucoa 16 alatt. Rendikivül
hasznos szellemi torna.
V'izsgaelőkészitést, korrepetálást vállal olcsón
tanárjelölt
egyetemi
hallgató. „Lelkiismeretes" jelige.
Deutsch,
Franzózisch
Stunden, und Korrespondenz, etc. Zoltán u.
t8. sz.

ADAS-VETEL
ALKALMI HAZ, SZÖ
L ö és SZÁNTÓ TA- *
NY ASBIRTOK VÉTELEK! — Emeletes bérház, uj, adómentes komfortos lakásokkal 22.000
P — 3 szobás komfortos magánház, kertes
1 4 . 0 0 0 p _ 15 holdas tanyásbirtok 4 hold szőlővel,
állomáshoz 5
percre 11.000 P - 50
holdas tanyásbirtok 2
hold szőlővel 35.000 P
— Ezekéin kivül nagy
választékban
kisebbnagyobb házak földbirtokok MÉZERNÉ F. M.
irodában (Kultúrpalotánál.)
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Mázsa 5000 kg-ig vasból eladó. Lőw Lipótucca 9.
Megveszek 18—20 mázsa hordkópes parasztkocsit, Vidacs. Szappanos u. 5.
Egy jókarban lévő világos cserépkályha olcsón
eladó. Bajza u. 2. Házfelügyelő.

Eladú hordOk
teljesen jókarban, 160
liter nagyságutói 700 literig és 1200
litertől
2000 liter nagyságig. A
hordók megtekinthetők
reggel 6-tól este 6-ig —
Szegeden Lőw Lipót ucca 15. szám.
«
Ócskavasat, fémet magas árban veszek és eladok. Horváth vastelep,
Párisi körút 19a.
Teljesen uj, modern —
varrógép eladó. Újszeged, Székely sor 8.
írógép, jókarban levő,
fedett "irásu Remington,
sürgősen eladó, d. e. 9
—11. Bocskay és Imre
ucca sarok, emelet.

Újszegeden 2—3
hold
városi bérföldel átvennék. Újszeged, Székely
sor 8.
Drótszőrü foxi,
tiszta
fajú, nőstény, 2 hónapos, nagyon vi rgonc,
10 pengőért eladó. —
Mandler
Cserepes sor
9. Telefon 15-91.
öntött fürdőkád,
egy
konyhai kagyló eladó.
Boldogasszony sugárut
49. sz. alatt megtekinthető.
Kifogástalan
zongora
olcsón eladó. Oroszlán
ucca 4. földszint 2.
Csukott kisfogyasztásu
gépkocsi, kifogástalan
állapotban évi 40 adóval eladó. Kálvária ucoa, katonai
gépkocsiosztag.
Gádrobszekréoyek, —
könyvszekrény.
egyéb
bútorok és festmények
eladók. Horthy Miklósu. 16. II. em. 20.
Somogyitelep 7-es ucca
339. szám alatt egy pék
teknő, egy
szitálógép
többféle pékberendezés
és különféle bútordarabok eladók.
Tizedes mérleget
500
vagy 1000 kg-ost megvételre keresek. Barna,
Rigó u. 38.

Legmagasabb árat fisetek használt tárgyakért
és ruhákért. Csehó, —
Attila u. 8.
500, 200, 50,~ 20
kg-os
mázsák sulyokkal sezlon. fürdőkád eladó. —
Zákány u. 36.

izsah Jűzsei ri.
szegedi fiókja.

Motorkerékpár 250-es
olcsón eladó. Vezéndy,
Feketesas ucca.
Jókarban lévő fehér 4
fiókos faragott gyermekágy jutányos áron
eladó.
Megtekinthető
Arany János u. 11. Papp
Sándor asztalos műhely
Ugyanott használt íróasztal és állóiróasztaL

Ajtótok ajtóval, kerékpárok eladók.
Veszek
ruhanemüeket.
Urbán
Tábor u. 8.

Legmagasabb árban —
veszejt használt ruhát,
zálogcédulát. Jókai u. 1.

Fényképezőgép
eladó.
4^x6 leonta, 3.5 Novar,
Compur-zár, teljes felszerelés. Arviz u. 60. sz.
Eladó Retek u. 26a. uj
magánház, kisebbszerü
üeresen áll, kulcs hétfőtől Retek u. 15.
Hiimasters táskagépet
vennék priváttól.
Árajánlatok
„Készpénzért" jeligére - kiadóhivatalba.
Eladó: leszámoló óra,
2+1 lámpás rádió és
51x18-as modern rádiódoboz, gramofon beépítéshez is. Cim Arany János u. 10. Házfelügyelő.
Literes üveget 18 fillérért és bármilyen más
üveget, ha piszkos is,
magas
áron
veszek.
Iritz, Kossuth Lajos-sugárut 52.
Jó filmes fényképezőgépet, vagy arról szóló
,záJogjegyet"
veszek.
Kárpáti, Deák Ferenc
ucoa 25a.

Jókarban levő modorn
féregmentes gyermekkocsit veszek. „Modern kocsi" jeligére.
Ingyen adok 25—30 keesi téglatörmelékes földet. Brüsszeli-körűt 9.
2 kis hold szőlő tanyával. 12 km-re kisvasút
és autóbuszhoz közel,
eladó. Tisza Lajos-körut 59. sz.
Egy modern mángorló
eladó dr. Vass, Fodorucca 5.
Egy kifogástalan állapotban levő 1200 kem-eg
oldalkocsis HarleyMOTORKERÉKPÁR
eladó Tömörkény István u. 3.
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Tolnai Lexikont veszek
ajánlatokat „Lexikon"
jeligére a kiadóba.

Gyalupad, fainemosdó,
padlás vasajtó rámával
rendesméretü stráfkocsi, tábori fuvó. építési
;ok alkalmi áron
Horváth vastelep. Párisi körút 19a.

Singer balkaros cipészcilinder,
stoppo tógép
eladó. Kálvária u. 7.

Vili átélek házihelyparcellázás Újszeged legszebb részén
négyzetölenként 15 P. Vételár
fele fizetendő,
többi
kölcsönnel töríeszthettt.
Ezen vadregényes, természeti
szépségekben
helyben, egyedülálló ingatlan ugyanígy egészben is eladó. Szanatóriumnak, üdülőtelepnek,
közintézménynek kiválóan alkalmas. Népkert
sor 17. Rabcsák.

2 rézágyat megvételre
keresek Püspök u. 12.,
földszint.

Földieper palántáim —
közismert
legkorábbi,
óriás fajták, már kaphatók Újszeged,
zeg< " Középkikötősor 23.
Használt fafűtéses fürdőkályha eladó. Rosenfeld, Széchenyi tér 8.

25 fm. 20 cm. használt
betoncsöveket (keresek.
Gera. Barát ucca 19. sz.

Uj zsibárus
legmagasabb áron ve&z mindent
Csongrádi, Vidra u. 3.
Egy modern angol gyer
mekkoosi eladó. Vajda
u. és Fecske u. sarok,
Felsőváros, Brunner.
Konyhaszekrények, íróasztalok, nádszékek. —
gyönyörű asztaltüzhelv.
hegedűk. Boknyereg, ló
szőrmiadracok, női szabó varrógép eladók. —
Pappál,
Iskola u. 14,
üzlet.
Csukott, üzemképes —
autó igen
olcsó vétel,
eladó. Telefon 32-43.
Erdei málnából házilag
készített málnaszörp ismét kapható. Gyöngtyuk
u. 3.
Márkás olajfestményeik,
egy nagy ebédlőasztal
(ovális) 4 székkel és értékes szőnyegek, valamint csillárok költözködés miatt eladók. Gyertyámos ucca 6, I. fi.

173 kem-es
Williersmotorkerékpár, egy női
kerékpár és egy Csepel
segédmotorkerékpár elajló. Petőfi Sámdor-sogárut 27.
Megélhetést nyújtó bélyegüzlet, Pestre költözés végett eladó. Bélvegkeres/kedés, fogar
¿almi templom téren.

Nyomozó
Minden hirdetésnél többet beszél eddigi eredményes mnnkáml Erről
bárki meggyőződhet

Gábor Károiy

volt áll. rendőrségi detektív., rend. hat eng.
» E U R Ó P A « «
magánnyomozó
irodája révén. Legdiszkrétebben nyomoz, megfigyel és informál helyben és vidéken. Olcsó
árak. Iroda: Bécsi körnt 33. sz
28

LEVELEZÉS
Intelligens 29 éves róm.
kat. házias,
szerény,
tisztamultu leány megismerkedne
házasság
céljából állami alkalma
zottal. lehet özvegy is.
Bútor'és kelengye van.
később örökölök. „Szeretett" ieliffére.
Jólelkű uriember tartós barátságát keresi
középkorú nő. Levelek
„Független" jel.

Elfoglaltság miatt ezúton szeretnék megismerkedni
középkorú
független úrinő vagyok,
színién komoly korrekt
Eladó egy szövettel hú- középkorú féríivel házott sezlón, nagyon szép zasság céljából. Levelet
és uj, Madách li. lb„ üz- kiadóba kérem. „Nem
lethelyiség.
2 •kalandor" jeligén.

