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Külpolitika
Érdekes s Európaszerte észlelhető
jelenség az, ahogv minden belpolitikai kérdés fölé nő jelentőségben és hatásban a külpolitikai probléma. A belpolotika ellenfelei számára a belpolitika
másodrendű
csatatérré
vált. Mint az atlétika mellett a kajakhajómérkozés, a külpolitika mellett ugv vészit
érdeklődést, figyelmet és hatásosságot a belpolitika. A tömegek
egyre jobban
érzik,
hogy sorsuk nem a maguk képviselőinek csetepatéitól függ, nem azon múlik, hoev egyikmásik minisztériumot ideiglenesen ki vezet s
a kinevezési okmányokat ki elleniegvzi, hanem attól, hogv a nemzetek egvmás között
hogyan tudnak megegyezni vitás kérdéseikben, akár politikai nézetkülönbség, akár gazdasági érdekkülönbség volt is vitáiuk alania.
Hogv Ausztriának és Németországnak. Németországnak és Olaszországnak, Franciaországnak és Angl'ának az egvmás közötti viszonylatban milyen a közszelleme,
hogy
barátságos-e,
vagy
ellenséges-e
a világ vezető államainak egymás közötti viszonya. hogv Oroszországgal szemben miiven
álláspontra helyezkedik Franciaország, Lengyelország, vagy Románia, hogy a kisantant
Államai között milyen fokú az összetartás,
hogy a spanyol probléma tekintetében össze
tudják-e hangolni Európa államai álláspontjaikat, mindez sokkal k ö z v e t l e n e b b ü l
érinti a mi világunk népét, mint az, hogy az
efemer hatalomért folyó birkózásban kinek
sikerült pillanatnyi előnyt kicsikarni ellenfele
fölött.
Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy
például a római paktum számunkra fontosabh
okmány, mint az egységes párt költségvetése.
Mindannyiunk tudatába bevésték az utolsó
évtizedek eseményei, hogy a b u z a k i v i t e l e fontosabb, mint az e l v e k b e h o z a t a l a s nincs vita abban sem, hogy ha a k er e s k e d e 1 rrwi á r u k forgalmát olyan szabaddá tudnánk tenni, mint amilyen s z a b a d
exportja és i m p o r t j a a politikai
jelszavaknak
v a n , akkor boldogabb
volna a világ, mert több volna a kenyér és
több volna a munka. Hogy a francia külügyminiszternek a spanyol kérdésben m i az álláspontja, az közvetlenebbül érinti a magyar
i •'.ezőgazdaság sorsát, mint a magyarországi
mezőgazdasági kamarák legegyöntetűbb állásfoglalása. Ha a közmeggyőződés nem hangsulyozná ennek a megállapításnak helyességét, figyelmeztetnének rá a jelenségek. A h á n y
nagypolitikus megszólal, mindmegannyi a
v i l á g p o l i t i k a eshetőségeit taglalja. Kit
érdekelnek már csip-csup ügyek,
amikor
mindenki érzi a nagy összefüggéseket a maga kis élete s a világpolitika eseményei között.
A k ö z e l eltörpül s kitágul a m e s s z e s é g . A világpolitika úrrá lesz a nemzetek politikája felett. Minél teljesebb a gazdasági elzárkózás, a nemzetközi
politikai élet annál
közvetlenebbé válik. A gazdasági szabadság
korában élhették nemzetek a maguk elkülönített politikai életét, de minél kevesebb a
gazdasági érintkezés, annál gazdagabb és
hatásosabb a nemzetközi politika arénájának
minden jelentése. A politika perspektívája
egyre tágul, egyre inkább csak t á v o l i h o r i z o n t o k foglalkoztatják az érdeklődést s
a figyelő szem egyre inkább fordul a csúcsok
felé.
Ha valaha megsejtettük azt a kötelességet, most ezerszer világosabban kell meglát-

ni, hogy a n e m z e t
p o l i t i k á j á t a világpolitika
függvényévé
kell
t e n n i . A n a g y c é l o k adva vannak, azokat nem m i fogalmazzuk meg, megfogalmazza számunkra a történelem, de a módokat és
eszközöket, az utakat és a fegyvereket már a
világpolitika irányától és szellemétől kell függővé tennünk. A világpolitika nem jelölheti
ki számunkra a célt, mert azt a nemzet élete
és történelmi érdeke tűzte ki, de kijelöli számunkra az utat és irányt, amelyben a célunkat legbiztosabban és leggyorsabban közelíthetjük meg. A m a g y a r p o l i t i k a n e m
lehet
szembenállás
Európával,
a magyar politika nem lehet merő tagadása
annak, amit Európa igenel. Kis ország vagyunk s a világhatalom eszközeiben szegény,
társtalan nemzet. M e g t e l n ü n k kell a világ
országútján a többi nemzettel akkor is, ha
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csak m i tudjuk, hogy hova akarunk elérni. A
nemzetnek igaz vezetője csak az lehet, aki
ezt a kis népet nem távolítja el, inkább közelebb viszi Európához. A magyar politikának s z e l l e m b e n
és e s z k ö z ö k b e n
az európai politikai részévé kell válnia s ha a
sors véletlenje megengedi, hogy a világpolitika mérlegén akár szerencsés geográfiai elhelyezkedésünkkel, akár szellemi felkészültségünkkel, vagy nemzeti erőinkkel nagyobb
súlyt tudunk kifejteni, mint amennyit a terű
létünk nagyságának, vagy népességünk szá
mának mértékegységével jelenthetnénk, meg
kell ragadnunk az alkalmat arra, hogy ezt a
többletsúlyt a nemzet nagy céljainak elérésére használjuk fel. Minél inkább tudjuk a világpolitika részévé tenni a magyar politikát, annál inkább tudunk közelebb jutni a történelem által kitűzött na<TV nom'^ii rótisínVhoz.

ü kormányzó
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AI "kormányzó Salzburgból
jövet átutazott
Bajorország északi (tatárán, meglátogatta
Hitlert nyaralóhelyén,
maft! tovább
utazott Hinter
Riss-be
- Vasárnap kezdődik
a vadászat az osztrák
kormány jenbacQi
vadászterületén
Bécs. augusztus 22. Az osztrák nép nagv
lelkesedéssel kiséri Horthy Miklós kormányzót
ausztriai utján. Amerre gépkocsiján elhaladt,
az emberek lelkesen éljenezték. A kormányzó
péntekem a délelőtti órákban indult el gépkocsiján Bécsből és délután fél 1 órakor érkezett
GösinrM.
I t t meglátogatta Walterskirchen
grófnőt, akinek társaságában megebédelt. A z
ebéden jelen vo]t Brunswick alezredes ie. A
kormányzóhoz Gösingfcen az osztrák vadászok
csoportja csatlakozott. A z éjszakát Ischlben
töltötte, majd- a délelőtti órákban indult tovább.
A kormányzó délelőtt folytatta útját Hinter
lliss felé. Salzburgon keresztül vitt az ut, közben át kellett lépnie az osztrák—német határt
és Bajorország területén kellett továbbmennie,
l-zzel kapcsolatban Bécsben és Berlinben olyan
hírek terjedtek el. amelyek szerint a kormánvzó Berchtesgadenben meglátogatta Hitler kancellárt.
Hinter Bissbe Berchtesgadenen keresztül vezet az ut. Az osztrák határtól egyórás autóutat
kell megtenni Beichenhallon át, hogv Berchtesaadenbe érkezzék az utas. Berchtesgaden világhírű üdülőhely. . A városka közelében hegyoldalon emelkedik Hitler hatszobás villája,
ahová Hitler a nyári hónapokban két-három
hetenkint le szokott rándulni néhány napra
Hitler jelenleg is berchtesgadeni villájában
tartózkodik és így

amelyből messzebbmenő következtetéseket levonni nem lehet. Az angol király, mig velszi
herceg, ugyancsak meglátogatta Horthy Miklós kormányzót, amikor Budapesten járt.

Horthy Miklós kormányzó a diplomáciai szokásoknak megfelelően
látogatást lett a német államfőnél.

A találkozó a legszívélyesebb mederben folyt
le. Hitler a kormányzó elé lépett és melegen
üdvözölte a magyar államfőt. Sokáig beszélgettek az utazásról, a vadászatról és az eddigi
részletekről. A szívélyes, meleg hangú találkozó után a kormányzó folytatta útját Hinter
Riss felé.

— minthogy útA magyar államfő
.látogatása
.
v
ja az északtiroli vadászterület felé BerelrtesBerelitesgadenen vezetett keresztül — udvariassági lény,

4 berchtesgadeni villa
Hitler évekkel ezelőtt vásárolt villát Berchtesgadenben, amely Bajorország délkeleti sarkában. havasok között, a Königsee közelében
festői helyen fekszik. Berchtesgaden hires idegenforgalmi gócpontja Bajorországnak. A bajor
királyok kedvelt üdülőhelye volt már a múltban is a városka, amelynek közelében emelkedik a volt bajor királyok kastélya.

4 találkozó
A találkozó szomhaton délután megtörtént.
Nyomban utána a MTI a következő távirati jelentést adta ki:
Berchtesgaden, augusztus 22. Nagybányai
vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója ausztriai vadászata alkalmával
Hitler vezér és birodalmi kancellárnál 1 át o g a t á s t tett ma d é l u t á n .

DCI. M A l . y A R O R S i A (.

X kormányzó a salzburgi
ToscanIni~előadáson
Bécs, augusztus 22. Salzburgi jelentés szerint
Horthy Miklós kormányzó este jelen volt a
Nürnbergi mesterdnlttokok előadásán.
amely
T o s c a n i n i vezényletével került szinre a
salzburgi ünnepi játékok keretében.

Vasárnap kezdődik
a vadászai
Bécs. augusztus 22. Bécsben elterjedt hirek
szerint Horthy
Miklós kormányzó
Hitler
kancellárnál tett látogatása után
vasárnap
kezdődik meg a három napra tervezett zergevadnszat Hinter Rissben, A kormányzó ezután
Knrinthiún keresztül folytatja útját és alkalmat fog találni arra, hogy meglátogassa Mik-

las süővetségi elnököt, aki ezi<jó>z<"rint V e i d é ben, a Wörthi ló partján taitózk<>dik

Az osztrák lapok
Az ósztrák lapok a kormányzó ausztriai tartózkodásának második napján ugyanazzal a
lelkesedéssel és figyelmességgel irnak az utazás minden mozzanatáról, m m t az első napon.
Horthy Miklós kormányzó gépkocsija — Írják a déli bécsi lapok —, pénteken este Ischlbe érkezett s a kormányzó az éjszakát a fürdőhelyen töltötte Szombaton reggel a kormányzó folytatta uíját Hinter Biss felé, ahol minden
előkészület, megtörtént a kormányzó fogádíatására. Miután Hinter Riss hegyi falucskát kizárólag osztrák területen keresztül nem lehet
megközelíteni, a kormányzó gépkocsija bajor
területen keresztül az úgynevezett Dráchentaluton h a l a d j keresztül, hogy elérje Hinter Risst.

1956 augusztus
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vérhasnak a halálozási
arányszáma
egészen kicsiny. az átlagon
aluli, bár a hetesek erdészének állapota sulvos.
Elterjedtek hirek a váróéban arról
hosrv
gyermekbénulási megbetegedés is fellépett. Dr.
tfernády Mihály tiszti orvos nvilatkozata szerint Szegeden
nem fordult
elő
gyermekparali'
'zises megbetegedés,
ellenben
KisknndOrozsmáról
és a közeli
községekből
szállítottak be
a szegedi klinikára több ilyen beteget. Augusztus hónapban három
Heine-Medin megbetegedés fordult elő Kiekundorozsmán. mindhárom
megbetegedés ötnapos időközben tőrtént.

Estinkint a Próféta

kertben

ssolg*IJuk fel.
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Tif uu és vérhasjárvány lépett fel a Gazdasági Egyesület borait
MIXER: Polgár Ferenc HSC
Szegeden
Ezrével oltják be a lakosságot a lilusz ellen

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
nyári hónapok szokásos fertőző betegségei:
n tífusz és a vérhas járványszerüen
lépett fel
Üacacdcn. Eií,V6zerrc több megbetegedést a Somogyi-telepről jelentettek, azután szórványosán a város minden részében előfordult tífuszos
ée vérhaemegbetegedés. A mult évben augusztus végéi? 108 tífuszos végbe leged és fordult
elő. Az idén szombaton a 80-ik tífuszos eseteit
jegyezték be a tiszti főorvosi hivatalban, ezek
egy negyedrészét MOnban a tanyákról
i* a kö'
zelkörnyékről
jelentették. A jelek szerint az
idén kisebb arányú a tífuszjárvány,
de félő.
hogy a legközelebbi
napokban ujabb
menbete¡iftlrsckröl
érkezik
jelentés.
Bfldaig n kővetkexó uraikban fordult elő ti.
fúszóé megbetegedés:
Somogyi-telepen a 6.. 7.. 8., 10., 11.. 12.. 18..
19., 20., 23.. 26. ée 33-ik uceákban. továbbá a
Petőfi Sindov-euKiruUm, $ Wátvée k i r á l v léten,
.) Hajnal
H ík^czi . H«mok". Délibáb. \lfol
di-. Dobó-. Kisfaludy-, Pálfj-. Puettaszeri . Ná*
dv-, Ij«h«l-. Arviz- és Széntháromáis uccában.
A tiszti főorvosi hivatal intéjkedéséra a
fertőző betegeket h klinikákon
hclvezték el, 9

A halál megy
a maga utján
Irta SOMLYÓ ZOLTÁN
A gyilkosság után egy órával már a vonaton
ültem. At első negyedórában halálos ijedtség fogott el, A kezemet folyton « mellemre tapasztva
tartottam és megrémítem úttól, hogy a szivem a
legnyugodtubban viselkedik. Számolni kezdtem az
ütőerem dobbanását, égés/, normális volt. Csak
* szemeim előtt láncolt két seürtfr« lepedő és
minden, amit láttam, eteken keresztültörve julott a szarubúrtyámnr. Minden észzavaróan nyugodtnak látszoll, a vonat zakatolását tisztán hallottam, de éreztem, hogy valami furcsa hangja
vhd, mint amikor egy óriási hegedűre hangfogót
kapcsolnak.
Most már nem hittem az életemben, ugy gondolUm, hogy meg vagyok halva. Ks már emlékeztem in reá, hogy a drága, miközben a tiz ujjam
között fuldoklott egy ezüstkalapácsot ragadott
f«-l a? etagereről és azzal irtózatos ütést mért a
koponyámra. Igen, igen. persze... borzasztóan
megütött vr|e és azulán rémülten felsikoltott. E t .
ker hagytam abba a fojtogatást és — talán meg
•e halt, talán akkor azért hagytam abba, mert
» fcalapácsüt^stöl meghaltam <*S ő él. Biztos, hogy
halott vagyok — igy gondoltam —, biztos, hogy
halott vagyok. Es a kerekek szépén, értelmesen,
Szomorúan mondták utánam:
— Ha-lott va-gyök .. ha-lott va-gyek . .
A Wtrdlvány sarkában Qltem, nekitámaszkodva
us ablak keretének. Hirtelen alliatároztam- hogy
i'gyszrrüen próbát teszek, hogy megtudjam •
lóságot. Először csak erősen szemügyr« vettem,
hogv miket látok és hojv lát-c «»¿y helott Ilyen

veszélyeztetett terülteken pedig
védőoltással
látták
el a lakosságot.
Dr. Hernády
Mihály
tiszti orvos végzi a védőoltásokat, ozideig már
többeser embert beoltottak
tífusz ellen. A So~

mogyi-telepen tizenkét ucca lakosságát oltották
be. (iz önkéntes jelentkezőket
is
tömegével
oltják be a tiszti főorvosi hivatalim-]. A jeg-

cél«zerübb HZ lenne, ha minél többen
jelentkeznének védőoltásra, ezt díjmentesen eszközli
a tiszti főorvosi hivatal. Az oltás nem vészé'
jves, nem jár lázzal, csupán kit főfájást okoz
és biztosan
megvéd a fertőzés
ellen. A biztonság kedvéért a védőoltást egv heli időközönkjnt háromszor kell megismételni.
•hleniős
arányban
terjed Szegeden
a vérhas.
Eddig 133 megbetegedést
jelentettek
be. naponkint
ilyen megbategedés
fordul
elő a
gyermekek
köréhen.
A betegek nagvrészét kórházakban, klinikákon helyezték el. a könnyebb
betegeket a lakásukon harvták, de állandó ellenőrzés alatt állanék * elkülönítették
őket.
A vérhas ie szórványosan fórdult élő 3. városban, a régebbi heteseknek örvendetten iavul
az állapotuk.
Szenesére az idén ugv a tífusznak, mint a

tisztán? Éreztem, hogy hazudok magamnak, amikor agt akarom magammal elhitetni, hagy tisztán
Játot. Mert például, kjnégve az ablakon, a sínekben nem tudtam megtalálni azokat a kapcsokat,
amelyekkel az egyes sindarabok össze vannak
róva. Holott máskor egész órákon keresztül néztem és csináltam ezt és mindig pontosan megláttam azokat a helyeket, ahol a síneket erős srófokkal összeillesztik. Ez már gyanús volt. Mosl
elhatároztam, hogy felugrók és kisétálok a folyosóra. Ha ez siikerül, akkor nyilván élek. Közben
megakadt a tekintetem egy kis falusi templom
lornyon, amelynek keresztje élesen villogott bel''
a fagyos égbe. Erről nem tíjdtani levenni szeme
met. Tehát csak tovább néztem és most a?t ha'rt
roztam, hogy aludni fogok
Már néhány pere múlva álmodni ketdtem. F.g\
tcmplömben •e!»am, amelynek főoltárán o't To
kiidt » drága hajolt, a ; áldozatom, kiterítve. \r
ew'ist kalapács, amellyel fejbe vert, ott feküdt a
száján és a pap intett felém, hogv közélébb lép
,1«k hozzá fcn köwl jöttem és ekkor füstöl öt ad
tak a kezembe, amelyből meggyilkolt kedvesemnek a parfümje tóduít kl. Most hirtelen megszünl
ux álom. egyszerre csak visszaemlékeztem egy tavaszi délelőttre, amikor egyezer drogériában volt.
tam és ntt egy gyönyört nőt láttam, akj sietve
lépett kl a? üzletbal. Utánarohantam, ő szint«
futva ment az autóig, amely reá várakozott á j
utón felugrott és közb«o kiejtett 4 kezéből egy
flacon-illatszert. Én gyorsan felemeltem és ÍR.
léje nyújtattam. De ő — mikőíb«n az autó töffög,
ve már Indult _ leírhatatlan arccal mosolygott
felém és láffyan intett, hogy tartsam meg a?
üvegweskát. tie vgv lebbwntett a kejcévol, mintha
egy fehér «zárnyaeskát mártott volna bele a le»
veggbe e«y kis madár . . .
Istenem — hís» csak most tydmm
l^og^• eb
be a nőbe vntr'oV szerelmes. Ebbe és ne», sbb;».

Bahtay zeneüara h i s n v e l santha lalos éneket

A győri
útépítési panama
Budapest.
euiueztus 22. A srvöri Szombathelyi tátrin.vKvár ós Útépítő B t .
eltűnt
igaz Katója, dr. Virág Imre jelentkezett
g. győri
ügyészségen.
A győri útépítés panamával kapcsolatban letartóztatták Magva róvárott
Takács La.Í0€ állam utmeetert, akinek a Wési útépítkezéseknél kellett feltipvelin.
Az a vád ellene, hogv a cigtfil
motorkerékpárt kapott,
hogy elnézzen
különböző
szabálytalanságokat..

Cserépkályhák

miqden »liftben és méretben kaphatók, átrakások
megrendelhetők L A N D E S B E R Ö - c e m e n t á r n g y á r t a i i .
Az összes építkezési anyagok legjobb beszerzési

forrása
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akit meggyilkoltam. Rettenetes, %át akkor miért
öltem meg?... Hiszen nem volt jogom hozzá,
hiszen és egy másik nőt szeretek I
E pjllanatiían éreztem először a bünt szorongó
mellemben Most csak gyorsan, gyorsan, megtudni, hogy valóban élek-e, mert ha csakugyan halott vagyok, akkor nem lehet helyrehozni a dolgot
és nem lehet bűnhődni.
Bejött a kalauz. Feltörő örömmel fogadtam, a
szivem szinte csattogott a boldogságtól. Amikor
betóHa maga után a kupé ajtaját, láttam, hogy a
kezei puszta csontokból állanak és a jegylyukaszló egvlk "fele ezüstből van és kis kalapács lóg a
véRén és az arca a szeméig egy lakktokban pilu>n, azontúl tíatta halálfej Vártam, hegy majd
•>/ól valamit, legalább jónapot kivánva egy kevés barátsággal D« nem szólt egy szót sem, csak
kinyújtotta felém hosszú, karmos csontkezét. Pzepegve kotortam bele mellény zsebembe» reszketve
Húztam elő 'a jegyemet és odaadtam. Ebben a pillanatban hirtéjen éjszaka lett, a halál-kalauz magasan meglóbált» pl rosti vegfl lámpáját a Jegy fölött és megint tisztán éreztem azt az Illatot, amely
a templomban a füstölőből jött ki. Fulladozni
kezdtem tőle és a kalauz most niegcsövátla a feJét.a Jegyre nézett, majd reám. de nem szólt egy
szót sem, csak nagyon csöndes mozdulattal vjszszanyujtotta a jegyemet. Furcsa volt. Végső kétségbeesésemben, anélkül, hogy szavakat ejtettem
volna kl. csak a szemeim járásival, megkérdeztem tMle, hogy talán nem jő a Jegv? Hogv 'alán
nem utazhatom vele oda. abov* akarok? 0 határtalan fáidalommal ds szánalommal megcsóválta a fejét és lassan kiment a kupémból.
Nem maiad « á s hátra — gondoltam —,
keli húzni 3 vészféket Meg fogom huzniavésoí-'l.cj, a vonaf mef/'ll
. Pe most nem tífdtam
ryorsan elhatározni vagy megállapítani,.hegy. mii
fogok tenni, ha megáll a vonul. Biztos, hogy nerrt^

T936 augusztus 23.
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4 belügyminiszter
szabadságon
Budapest,
augusztus 22. A kormányzó Kozma Miklós belügvminiszternek augusztus végéig külföldi
szabadságot.
engedélyezett
és távolléte
tartamára
a
belügyminisztérium
ideiglenes vezetésével Gömbös
Gvulát. a honvédelmi minisztérium vezetésével is megbízott
liniszterelnököt bízta meg.

16 halálos Ítéletet kért
az ügyész
a Zinovjev-perben
Moszkva,
augusztus 22. A Zinovjev-per szombati tárgvalása során az államügyész elmondotta vádbeszédét, amelyben 16 vádlottra
halálbüntetés
kimondását
indítványozta.
A vádbeszéd elhangzása után a hallgatóság lelkesen
éljenezte az ügyészség halálbüntetési indítványát. A tárgyalást vezető elnök nem intette
rendre a hallgatóságot. A vádlottak nyugodtan
és minden észrevétel nélkül hallgatták végig a
vádbeszédet.
Moszkva,
augusztus 22. A Szovjet főállamügyésze a hadbiróság tagjaival a következőket
közölte: A Zinovjev-perben elhangzott tanúvallomások alapján vád alá helyezik
Radeket.
az Izvesztia
szerkesztőjét
és
vezércikkíróját.
Bucharin
főszerkesztőt.
Tomszkijt.
a szovjeté
szakszervezetek volt vezetőjét, Rikov volt posta- és távirdaügyi népbiztost, Pjatkovot.
a nehézipari népbiztos helyettesét és
Vdvanovot,
a kommunista párt moszkvai
szervezetének
volt titkárát. A nevezetteken kivül az ügyészség rendeletére letartóztatták Szokolníkov
fatermelési nénhiztost.
B a l v á r o s i Mozi

Vasárnap, hétfő

Csókos órák

Egy muzsikus szerelmei. Főszereplők:
Hörbiger P á l és Ida WUst
3, 5, 7, 9
Széchenyi Mozi
Vasárnap, héttő
2 órás falrengető kacagás A leg-vidámabb fitmburleszk

FOROG A Z IDEGEN
Főszereplők: Radó S á n d o r , Feleky Kamill,
D a j b u k á t Ilona, B á r s o n y István

7 és 9 órakor a kertben

3, 5. 7, 9

fogok tudni beszélni, hiszen éppen az imént is
fuldokolva próbáltam magamat megértetni és
egyetlen szó se jött ki a számon. Igaz ugyan,
hogy a kalauz igy is megértett, de ha ez igy van,
hogy ha az egész vonat néma embereket szállít,
akkor mit akarok én tőlük, hiszen akkor mind
oly szerencsétlenek, mint én vagyok
A döbbenetes aléltságban megállt a vonat. Piciny állomás előtt voltunk és éles harangzugás
csendült meg. A vonatról tompán ugrált le néhány ember, kint rekedten beszélgettek egymásMi! némelyek. A haragzugásban
mondhatatlan
kőrtnyebbülést éreztem. A szivemben édes méz
olvadozott, lágyan simogatta az ereket és felszabadultan. Lassú gördűléssel hullani kezdtek a
könnyeim, sirtam, ugy, mint a kisgyermekek, amikor az éjszakában meggyújtják a mécsest és megtudják, hogy nincs semmi baj. A sirás egyenletes ritmusokra ringatta a testemet. Egész lelkemmel és egész testemmel sirtam és éreztem, hogy
a sirás az egyetlen menekülés. A harang gyönyörűen és biztatóan zúgott és a szárnyaira vett.
tudtam, hogy megmenekülhetek, ha a harangot
előbb sokáig hallhatom. De most éreztem, hogy a
sírás már a vége felé van, még egy kicsit jól
esik, de egy perc múlva már elfogy és akkor
utálni fogom a könnyeket és elvesztem. Még erőszakosan rándítottam néhányat a szájamon, hogy
gyorsan kijöjjön a zokogás, ami még bennem van.
hogy semmi ne maradjon belül. Egészen meg
akartam szabadulni és könnyebbülni. Most hallottam. hoffv egy mélv durcás hang elkiáltja magát:
— Mehet!
A harang részegítő melegséggel zuditotta rám
a békét és az ájtatosság lázát. Kihúztam a jegvemet a zsebemből és letettem magam mellé a bőrpamlagra. Ott. ahol a kalauz1 átlyukasztotta, egy
halálfej feküdt rajta. Ott hagytam a pamlagon,
aztán egy ugrással fölkeltem — most először moz-
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Madrid
Cordova elestét Jelenti
Heves harcok az összes frontokon — Lövészárok*
harc Irun körül

Külföldi segítség dönti el a spanyol
polgárháborút ?
Izgalom Párisban a madridi és moszkvai német
demars miatt
Lisszabon,
augusztus 22. A spanyol polgárháború tovább tombol, a helyzet még most is
tisztázatlan. Hendayei jelentés szerint a felkelők nagyobbrészt
löszerutánpótlást
kaptak
az
iruni fronton,
ahol feltűntek a marokkói
idegenlégió
első csapatai.
Gijon erődje veszedelmes helyzetbe került'a felkelők jelentése szerint és sürgős segítséget, kért. Azt is jelentették, hogy " Madrid
elleni előnyomulás
sikeresen halad előre.
Ezzel szemben szombaton a kormány
azt
jelentette, hogy Cordoba
eleste küszöbön
áll.
Teruel környékén a kormánycsapatok elfoglal.tak több katonailag fontos pontot, Zaragozánál pedig szétverték a felkelők egyik hadoszlopát. Oviedoban a felkelők helyzete reménytelen, Guadarramát teljesen megtisztították az

dítottam el testemet, amióta a vonaton voltam —,
rendbeszedtem magamat s a hátulsó ajtón leszállottam. A harang bánatosan csengett a falu
mélyéből, feléje indultam. Ahogy feketén és kormosán el'kigyózott, valahogyan maga volt a szerencsétlenség és a tragédia mozgó országa. Körülötte sötét vészmadarak röppentek, piros tüzszövetek borultak föléje "kétfelől és a fák kétoldalt. mint szomorúfüzek, bólintottak le rá.
Még egyszer a kis állomásra is visszanéztem.
Két zsandár egy cselédlánnyal incselkedett. Felém se néztek. Nekivágtam a barna barázdás
szántóföldnek, a falu felé. a torony felé, amelyben most még mélyebben kongott a harang. Könynyü volt a lábam, pedig a fagyos rögben sokszor
megbotlottam. És közben a harang egyre hivott.
Hátul, az állomáson nagy robajjal rohant ki
néhány ember. Irtózatosan kiabáltak és káromkodtak. Azután futásnak eredtek. Megijedtem,
hogy engem akarnak üldözni, de feltűnt, hogy egész
más irányban rohannak. Arra, amerre a sinek
kanyarodnak. Utánuk szaladtam. Egy kilométernyi uton száguldva repültem át, alig érte lábam
a földet. Ott meg kellett állanom egy sziklafalba
vájt fordulónál, ahol a sineken, mint két vérező,
halott, titáni állat, roncsokban hevert két vonat.
Az éjben egymásnak mentek. A romok alól förtelmes jajba fulladt a haldoklók és sebesültek
kinja. Vértócsákban feküdtek az emberek, egyetlen épkézláb lélek nem akadt. Egy nő, fehér csipkeruhájában kilógott az egyik feldőlt elsöosztálvu kupéból. A kezében picike vászonzsebkendő,
illatos. Amikor odaértem hozzá, utolsót lélegzett,
a kezével gyengén intett és kiejtette belőle a zsebkendőt, amely a szivem fölé hullt. Némán, nyugodtan állottam ott és meggyilkolt kedvesemre
gondoltam.
És a harang mind erősebben kongott.

ellenségtől.
Egy párisi jeletotés arról számol be, hogy az
iruni fronton
a felkelők
egyrésze
a
kormánycsapatokhoz
csatlakozott.

Cordova felé
Madrid,
augusztus 22. A Havas Iroda külön tudósitója jelenti: Az Achora
cimü lap szerint a kormánycsapatok 12 órai harc után elfoglalták
Los Villares
falut
és Cordova
közelében lévő Mutiano
hegyéit.

Mindkét fél
külföldről vár
segitséget
Páris,
augusztus 22. Cordova
elestéről Párisban ellentétes hirek keringenek. A város elestéről szóló barcelonai híreket a sevillai rádió
megcáfolta.
Viszont Madridból még nem érkezett meg a hirek megerősítése.
Irun körül a két szemben álló fél
állóharcra
rendezkedett
be és igyekeznek tartani az eddig elfoglalt hadállásaikat, ahol
lövészárkokat
ásnak.
A Temps haditudósítója jelenti: Mindkét
fél
külföldi
hatalomtól
vár hathatós
segítséget
a
háború
eldöntéséhez.
A Paris Soir a francia határról érkező jelentés szerint mindkét
fél táborában
a
fáradtság
jelei mutatkoznak.
A felkelők megelégedettek
eddig megszerzett állásaikkal,
tartalékokkal
frissítik fel készleteiket, amelveket. szük hegvi
ösvényeken szállítanak. A
kormánvcsa.patok
heves ellenállásra
készülnek. Lőszerük bőven
van és mindig ujabb gránát- és lőszerszállitmányok érkeznek. Néhány ágyúlövés és bombázás
jelzi, hogv háború
van.

1 liter víz
Páris, augusztus 22. Bayonneból ideérkezett
jelentés szerint Ovideoban
igen nagy
vízhiány
mutatkozik.
Egy-egv család naponta csak egy
liter ivóvizet kap.

Mola Salamancában
Lisszabon,
augusztus 22. Diario
di
Mancha
haditudósítója Avillából jelenti, hogv holnap
már megérkezik a spanvoi idegenlégió csapata.
A kormánycsapatok előrenyomulását a felkelők
megakadályozták.
Mongadában a miliciát véres közelharc után
szétkergették és nagymennyiségű hadianvago*
zsákmányoltak. A kormánycsapatok vesztesége mnitegy 300 halott,
Mola tábornok jelenti Burgosból.
Salaman-
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cnbn érkezeti. hogy megbenzélewt. folytasson a
gniilloi felkelők szakaszparancsnokával.
Villa Logos dr.-t, egy régebbi kormánv köz-'
oktatásügyi miniszterét Salnmaneáhan
haditörvényszék
éli
állitei'ták.
Burgosi

jelentés

Hendaye. augusztus 22. Burgosi Jelentés szerint. Alcsve: de Tolcdohan a laktanyák
legénységc a felkelőkhöz
csatlakozd'!
és a milícia
•sapataival szemben már néerv bét éta biztosan tartja magát.
Ugyancsak Burgosból érkezeti jelentés arról
számol be, hogv a felkelők úgynevezett nemzetvédelmi bizottsága továbbra is Burcosbau ma'
rad, mindössze a főhadiszállást
hehiezték
dt
VMaíötiiba.

Kivégzések
San sebastianban
Madrid, augusztus 22. Az El Sotiale szerint
fogságba került felkelők elmondják, hogv Ali<=eo Cuadrado Garciat, San Sebastian képviselőjét, aki a köztársaság baloldali csoportiához
tartozott, agyonlőtték.
San Sebastiau.
augusztus 22. A Havas Iroda kfilöntudósítója jelenti: A legutóbbi bombázások óta 10 embert,
akiket a sansehastíani
legfelsőbb bíróság ..kormányellenes lázadás"
miatt elitélt, kivégezték
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Magyarország semlegességi
nyilatkozata

Lisszabon.
augusztus 22. A felkelők burgo
RÍ kormányának képviselője a következő tartalmú .jegyzéket, nyújtotta, át a portugál kormánynak és h különböző külállanmk lisszaboni
képviselőinek:
„A guadarramai arcvonalon a kormánycsapatok 15 gépből álló raja megtámadta a felkelők állásait. A gépek egy részén minden kétséget kizáró módon látható
volt a francia
nyár
jele.
Tolosánál és a sansebastiani arcvonal
löhb más pontján francia
rendszerű
gépek
bombázták
a felkelő cmptdok
állásait.
A géppk 07.u< in Bit*z«t,értek
francia kiindul
óhrlyHkre. Ezenkívül megálla'pjtottuk, bee» a sanse
baetiani arcvonalon küzdő apafivó! kormánvcsapatoknál nagymennyiségű
francia
lőszer
van.

Budapest,
augusztus 22. A francia kormány,
mint ismeretes, jegyzéket küldött a
Népszövetség,^ valamennyi,
tagállamának,
azt a felhívást
intézve az egyes kormányokhoz, hogv
mondják
ki semlegességüket
a spanyol
polgárháború
eseményeivé
szemben.
A Quai d'Orsay-nak ezek a. jegyzékei már
a mult héten megérkeztek a különböző népszövetségi tagállamok kormányaihoz, amelvek
megvizsgálva a jegyzéket és kisérő iratait,
egymásután foglaltak állást a felhívás ügyében.
Magyarország,
mint a Népszövetség tagállama,, ugyancsak megkapta a francia kormánv
sfnjl^sséei jegvtékét, amelvben a Quai d'Or
tay arra hívta f«l a magvar kormányt, hógv
csatlakozzék a népszövetségi tagállamok amlegességi nyilatkozatához.
Hír szerint a magyar
válási iransék. már elkészült.
A magvar , kormánv válaszjegvzéke.
amelyet a napokban juttat el a. francia kormányhoz, elvilel<7 hozzájárul
a francia
favasltithoz és kimondja
semlegességét
a spanvol
polgárháborúm1
szewbrn

A burgosi nemzeti kormány a fenti állitások
helytálló voltának bizonyítására szívesen áll
a külföldi államok kormányainak rendelkezésére. A burgosi kormánv a
leghatározottabb
formában
tiltakozik
a fenlti eljárás ellen és kijelenti, hogy a nemzetközi
jogot durván megsértik azok. akik a spanyol kormányt a felkelők elleni barcban fegyverszállításai támogatják"

Páris. augusztus 22 A francia sajtó rendkívül aggódó hangon ír a német—spanyol és a
német-orosz feszültségről. A lapok — különösen a baloldaliak — kifogásol/ák annak a jeí
zéknek a hangját, amelyet a német kormány
Madridhoz és Moszkvához intézett. Attól tartanak^ hogy a német jegyzék elmérgesili a diplomáciai helyzetet.

dióállomásokon uszító és rágalmazó propagandát folytassanak Németország ellen.

A Petit Párisién egyfelől élénk megelégedéssel üdvözli Olaszország hozzájárulását a
benemavntkozás tárgvában előterjesztett francia javaslathoz, másfelől aggasztónak mondja
Németország fellépését Moszkvában. Remélhető — leszi hozzá a lap —, hogv a kél ország
megőrzi higgadtságát

L&ndon. augusítus 22. Giral spanyol miniszterelnök kijelentette, hogv a kormánv a
Kamerum
német hajó ügvével kapcsolatosan
semmiféle rendszabály
megtételét
nem
tartja
szükségesnek.
— Á spanyol hadihajók a német, hajót spar
nyol vizeken tartóztatták
fel — mondotta. A
német hajó benzint szállított
Cadizba.
aminek
szállítását a spanyol kormánv megtiltotta.
A Német TI a miniszterelnök kijelentéséhez
a következőket fűzi:
— A spanyol miniszterelnök állítása ellentétben áll azzal a minden kétséget kizáróan
megállapított ténnvel. hogv a Kamerum
két és
fél mérföldnyire
volt a spanyol partoktól,
amikor a spanyol hadihajók megállították, tehát
már nem spanyol vizeken haladt.
A spanyol
miniszterelnök kijelentése is ellentétben van a
valósággal, mert a Kamerum
semmiféle
hadi•
anyagot
nem
száMtott.

— Az éles tiltakozás félreérthetetlenül újból
hangsúlyozza, hogy Németország semm¡féleképen nem hajlandó továbbra is ellentmondás
nélkül eltűrni a bolsevizmus állandó kihívásait és Hitler kormányának rendszeres megrngalmazását. Ha Moszkvában és Madridban nem
képesek müveit kulturállam
módjára viselkedni, akkor a kommunista uszítókat más esz. közökkel kell erre rászorítani.
— A tiltakozás nemcsak némel ügy — írja a
'Lokalnnzeiger. Németország rendelkezik a kellő
eszközökkel arra. hogy kioktassa a moszkvai,
madridi és barcelonai rágalmazókat, hogy nem
lehet a mi rovásunkra fehérre mosni. A tíllaUo^ás egyszersmind a még Spanyolországban
<•;.. némclck életbiztonságának Ügye is. Amellett ez a rágalmazó propaganda közelről érinti
.i luneniavatkozás tárgyában folytatandó megbeszéléseket is. Szovjetoroszország Franciaorsrág politikai szövetségese, nemcsak pénzzel és
fravverrel, hanem a rádió utján is támogatja a
Madridban a kormánnyal együtt uralkodó bolsevistákat. Kérdés, hajlandó-e Moszkva és Madrid a henemavatkozás érdekében megszüntetni
<vt az uszítást, vagy abban a helyzetben van-e
F"i anyaország, hogy ezen a tér^n közbeléphet.
\ Deufschf AUgemeinp Zeitung a következőket irja:
— A néniét kormánv arra törekedett, hogy
megőrizze semlegességét a spanyol élményekkel szemben. De a német kormány türelmét keménv próbára tették és végül is kénytelen volt
elszánni magát a moszkvai és madridi tiltakozásra Ez a lépés a madridi kormányt csak
annyiban érinti, hogv a madridi kormány eltűrte. hogy moszkvai bolsevisták a spanyol rá-

20.

A burgosi kormány
a francia segítségről

A német demars

Berlin, augusztus 22. A moszkvai és madridi
rádió propagandája ellen tiltakozó német lépésről a „Voikiscber Reohnchter" a kővetkezőket írja:

T e l e f o n : 18
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Glral miniszterelnök
a „Kamerum" feltartóztatásáról

Letartóztatták az amerikai
»Fekete légiót«
Détroit.
augusztus 22. A „Féket.« légió"
több tagját letartóztatták.
A vád ellenük, hogv
összeesküvést
szőttek a kormány
ellen. Állítólag fegyveres forradalmat
akartak
előkészíteni
és igv akarták magukhoz ragadni a hatalmat.

Kisiklott a s?nautó
Szombathely.,
auguszus 22. Szombaton a
Máv. üzletvezetőség sinautója, amelyen Scholtz
Gusztáv máv. főtanácsos, üzletvezetőhelvettes.
Gereben Albert, főfelügyelő. Gerendai
István
tanácsos, osztálvmémök és Pozsonyi.
Sándor
sínautó vezető foglalt helyet, Körmend állomáson hibás váltóállítás
következtében
kisiklott.
A szélvédő üvegszilánkjaitól az autóban
ülők mind megsérültek.
A mentők kórházba
szállították őket, ahol bekötözték sebeiket. Gerebent a kórházban tartttták, a többit lakásukra vitték.

Anglia nem türi
hajóinak átkutatását
A Morning
Póst diplomáciai tudósítója jelenti: Az angol kórmánv értesítette a spanvol
kormányt,, hogy nem ismeri el a spanvol
partok
egy részén életbeléptetett
partzárlat
jogosultságát. Az angol kormány közlés» más szavakkal annyit jelent, hogv az angol kormány
erőszakkal is meg fogja akadályozni
minden kísérletét angol hajók megállítására
és
átkutatására spanyol vizeken
kívül.

Bombáztak egy svéd
hajót
Stockhólm,
augusztus 22 Gallia
svéd gőzöst, kormánvhü hadihajót, augusztus 19-én
Cadiz közelében bombázták. A hajó bír szerint
baj nélkül jutott «1 portufcál kikötőbe
A *véd küh'igyminisíter részleteket vár az
esetről és megtudakolja., högv miiven magatartást. tanúsítanak a semleges hatalmak a
madridi kormánv ama elhatározásával szemben. amelv szerint a felkelők kezén levő kikötőket haditerületnek nyilvánítja.

Ha

panas&a,
reklámár,
16/a van,
fordulton
közvetlenül
a
kiadóhivatalhoz. levelezőlap
vagy
telefon
uttán

T936 augusztus 23.
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OLASZ „CSODAFOGASZ"
izgalmas rendelőórája
rendőrök és orvosok közölt
Sorozatos foghúzások utón a polgármester eltanácsolta Szegedről
(A Délnmgyarország munkatársától.) Pénteken tapogatta... A megjelentek sorában ott volt dr.
Szegedre érkezett az olasz „csodafogász1', aki pusz- G ö 11 n e r Lajos egyetemi magántanár, a szegedi
ta kézzel, fájdalommentesen húzza a fogakat. Az egyetem fogászati klinikájának vezetője is, «ki ellenőrizni jött a Maestro».
olaszt mindenfelé ismerik, legutóbb Kecskeméten
tettek ellene feljelentést kuiruzfclás eimón... A
Végre izgatott suttogás futott végig a termen,
szimpatikus modorú, elegáns olasz csodafogász jelezték, hogy az olasz már a lépcsőházban van
saját aulóján érkezett és ezzel csak azt dokumen- és már csak néhány pillanaton múlik, hogy beléptálta, hogy manapság is meg lehet élni a foghú- jen a szobába.
zásból, különösen, ha az ember ügyesen csinálja
Ugy jött, mint világhírű professzor,
a dolgát...
*
Pénteken délután
aki félórát szakit arra, hogy vizitet tartson a bea városháza udvarán dolgozott és a
tegei között. Nagy tisztelettel nyitottak neki utat.
rendőrlegénység rossz fogait távolíElegáns szürke ruhát viselt és hóna alatt aktatotta el
táskát szorongatott. Mindenki azt hitte, hogy hozzáfog a műtétekhez, de előbb az üzleti ügyeket
két izmos ujja segítségével. Meg kell itt jegyezni, kellett elintézni. A fogmüvész ugyanis a foghúzáhogy az olasz fogász írást hozott a belügyminisz- sokat teljesen ingyen végzi, ellenben
tertől, a budapesti főkapitánytól, a vidéki főkapicsodaszereit megfizetteti.
tánytól, M o r e I l i fogászprofesszortól, a miniszterelnökségtől, több miniszteri tanácsostól és a
jó Isten tudná, hogy még kitől. így hát sem- Arul fogfájás ellen és tyúkszem elleni csodaszert.
Az előbbinek sárga, az utóbbinak zöld szine van.
mi akadálya nem volt annak, hogy Szegeden is
Az sem baj azonban, ha valaki a kettőt összecsemunkába álljon.
r
é l i . . . Egy-egy kis üvegcsének az ára csekély
A városháza udvarán állítólag csodákat tnüvelt.
Olyan fogakat húzott ki, amelyeiket 1916-ban be- egy pengő... Hirtelenében eladott vagy húsz üveggel (tegnap állítólag hetven üveg volt az eredtörtek a harctéren, gyökereket rángatott kd és nem
fájt semmit a műtét, még csak nem is vérzett... mény), aztán, végre megkezdődött korunk egyik
S ha vérzett, elővett táskájából egy csodaszert, legérdekesebb produkciója, a fájdalommentes fogbekente vele a vérző sebet és a vérzés elállott... húzás... Az orvosok izgatottan állták körül a lelSzombat délelőtt fél tizenkettőre Ígérte, hogy tári széket. Szegény olasz természetesen nem is
sejtette, hogy csupa szakember állja körül és igy
folytatni fogja a foghúzásokat a rendőrségen. Á
történt, hogy elsőnek éppen Göllner tanárt tessékitűzött időre rengeteg ember sereglett össze a
bérházban levő rendőri őrszemélyzeti osztályban, kelte a székbe... Viharos tiltakozás volt a válasz. Az olaszt azonban nem nagyon izgatta a dorészint, hogy végignézzék a nevezetes műtéteket,
részint, hogy saját személyükben is alávessék ma- log. Egyik orvos nekiállott és nyomogatta az olasz
izmos ujjait, amelyekkel — autót húzott ki már
gukat a műtétnek. Most látszott csak, hogy menynyi rossz fogú ember él Szegeden. A folyosó zsú- magának. A keze azonban nem volt sem különösen
folásig megtelt fogfájós rendőrökkel, asszonyok- erős, sem „fogó-formáju".
kal, leányokkal, gyerekekkel. De jöttek a csoda
Aztán
hirére
megkezdődött a munka,
az orvosok
A páciensek sorban kitátották a szájukat és az
olasz egyetlen pillantással felbecsülte az eléje táis. akik szerettek volna szembenézni az olasszal
ruló látványt és az egyik rendőrt hirtelen leülA M a e s t r o egy kissé megvárakoztatta a pácienseket és a kíváncsiakat. Már majdnem tizentette a székre. Amikor az orvosok látták, hogy itt
kettő volt, amikor a polgármesteri hivatal felől
elkerülhetetlenül műtét lesz, felébredt bennük az
nagy kísérettel megérkezett. Addigra már egy löt
orvosi lelkiismeretesség, mert mégsem hagyható,
sem lehetett volna elejteni a hatalmas szobákban
hogy valaki csak ugy ukmükfuik nekiálljon és kiHegvén-hátán álltak az emberek, legtöbbje a fogát
húzza valakinek a fogát... Az olasz amellett nem
sok gondot fordított a tisztaságra sem. Belemártotta kezét a lavórba,.lefröccskölte a vizet
aztán
CUKORKA:
belenyúlt a kitátott szájba. A „bemosakodáshoz"
10 dkg méz, v. erős, v. savanyu, v. erős
beidegzett orvosok borzadva nézték ezt a muncukorka
"
—17
kát. Dr. Göllner nem is tudta nézni, hirtelen fél10 dkg csokoládés drazsé
_20
retolta az olaszt és legalább annyit mentett a
10 dkg krém praliné
_24
helyzeten, hogy megmondotta, melyik fog fáj, mert
25 dkg friss, puha burgonya cukor
—.27
SAPKÁK:
az olasz — a másikat akarta kihúzni...
Aztán vattát hozott a táskájából és a vattával
Diáksapka sötétkék
—.98
megfogta a fogat, kicsit motozott a szájban, aztán
Polgári iskolai sapka zsinóros
—.88
Gimnáziumi sapka címerrel, bársonyból P 3.38
Férfi divatsapka
_.88
nagy diadallal kivette a rossz fog«t.
Levente sapka
—.75
Maga a páciens volt a legjobban meglepve, hogy
14 FILLÉRES OSZTÁLY;
ilyen hamar sikerült a dolog.
1 csomag háztartási fehér vatta
—.14
— Nem fáj? — kérdezték tőle.
2 drb tészta kenőtoll
—.14
A rendőr egy kicsit gondolkozott, azután be1 drb ruha-, vagy hajkefe
.14
vallotta, hogy bizony fáj.
1 drb kés fenökő"
_.14
A közönség most már az orvosok csoportja feié
1 drb borotva ecset
—.14
fordult. Az orvosok a vállukat vonogatták.
24 FILLÉRES OSZTÁLY:
— Sarlatanság, kuruzslás... — mondották. Az
1 drb gnmi fürdősznvacs
—.24
a
fog
különben is mozgott már
1' drb szappantartó
—.24
Aztán jött egy másik rendőr, aki azzal ült le a
1 nagy doboz Szent Benedek lábsó
—.24
székbe, hogy azt a fogát, amelyet most kihúzatni
1 üveg izzadás elleni szer
—.24
szándékozik, néhány hónappal ezelőtt egy orvos
1 doboz tyukszemirtó gyürii
—.24
betörte. Ennek megfelelő érdeklődés kisérte a műtétét. Az orvosok megint összesúgtak.
— Tagadhatatlan ügyes keze v*n — mondották
I U « D . CSSKONICS «• KISS UCCA SOROK
—, de mégis csak rémes, hogy

PÁRISI NQGY ÁRUHOZ RT.

Ajándéktárgyak
teljes háztartási felszerelések
üveg, porcellán, zománcedény
alpakka evőeszközök, dísztárgyak

leg

olcsóbban

A D L F R
Alapítva
1905. EDFSYCS/RNÜK
T i s z a Cafoa

Körút

Telefon
17-82.

38 .<»3.

a közegészségügyi rendszabályok félredobásával
ilyen munkát végezhessen...
Az olasz a betört fogat is kihúzta. Az orvosoi
azonnal megállapították, hogy tulajdonképen eg?
kis fogdarab volt az egész, szabadon állott a>
inyen, a szervezet éppen arra készült, hogy ki
lökje,.. Dchát a tömeget ez nem érdekelte. Ez a
rendőr is csodálkozó arccal nézett körül, mintha
kábulatból ébredne...
— Nem f á j t . . . — morogta elismerőleg.
Az olaszt láthatólag kényelmetlenül érintette,
hogy orvosok is vannak jelen. Az orvosok viszont
elégtétellel látták, hogy
a nehéz fogakat sorra elutasítja.
Amelyik fogtól félt, arra azt mondotta, hogy az.
előbb napokig kamillateával kell borogatni. Hiába mondta a páciens, hogy húzza ki kamilla nélkül, az olasz nem vállalkozott. Egyre kényelmet
lenebbül érezte magát, mert az orvosok is egyre
haragosabban méltatlankodtak.
— Ez egyenesen szörnyűség. Micsoda fertőzések
történhetnek ilyen módon, rossz rágondolni... —
mondották. Egyik szájból a másikba nyul és közben alig hogy megmártja a kezét.
Repkedtek a szakkifejezések a levegőben, az
olasz pedig válogatott a fogak között, látszott,
hogy jobb szeretne már kívül lenni, jóllehet, legalább
száz odvas fog várakozott
még a másik szobában. A várakozók között volt
egy néni is, akinek tegnap hét fogát húzta ki az
olasz. A néni most azért jött, hogy az összes első
fogait kihúzassa — annyira megszerette a foghúzást.
A további foghúzásból azonban semmi sem
lett. Megjelent a szinen hirtelen dr. J u g o v i t s
rendőrfötanácsos, aki azt a kellemetlen kérdést
intézte az olaszhoz, hogy
van-e engedélye gyógyszerárusitásraAz olasz hirtelen összecsomagolt és félretolva útjából a betegeket, elrohant azzal, hpgy a polgármesterhez megy engedélyért.
Az orvosoknak az volt a véleményük, hogy
többet nem fogja senki sem látni a talliánt... Ig>
is lett, bár a páciensek még egy óra múlva is várakoztak rá a folyosón.
Az olasz a polgármesternél kiteregette iratait,
köztük azt is, amelyet a miniszterelnökségi altiszt
állított ki számára. A polgármester, miután az orvosok karát is meghallgatta, megtiltott^ az olasznak, hogy továbbra is működjék a városban.
így történt, hogy az olasz autója délután elpor
zott a transzkontinentális uton ..

I I V M PaiKMO
ma délután 4-től 6-ig

katonazene
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Japán tudós
tanulmányi kirándulása
Szegeden
(A Délmag ynrország
munkatársitól.)
Érdeke« vendég járt szombaton Szegeden. A világutazó Kiyoshi
Ikegara. japán tudós, Osaka
város szociológiai ügyosztályának megbízottja
érkezett Szegedre európai utazása során. Kiyoshi Ikegara több, mint féléve van uton Európában, járt Spanyolországban, Franciaországban. Hollandiában és Belgiumban, Londonban
előadást, tartott a japán családokról. Csütörtökön érkezett Budape6tre, ahol végignézte
a Szent István-napi ünnepségeket. Ott hívták
fel a figyelmét arra, hogy látogassa meg Szegedet, Ikegara jár! a városházán, a népjóléti
ügyosztályban, ahol dr. Kemcnrsu
Tibor népjóléti tanácsnok informálta a szegedi szociális
viszonyokról. A japán tudós különösen a zöldkereszt-akció és a gyermekvédelmi iroda működése iránt mutatott nagy érdeklődést.
Beezélgettünk a japán szociológussal, aki
érdekes kijelentéseket tett Japáo szociális irr
f élményeiről.
— Nálunk Japánban — mondotta
Ikegara
tanár — ismeretlenek
a nyomorakeiók.
a kolr
dúló és jóléti
egyesületek.
Ezeket Japánban a
családias
intézmények
pótolják. Japánban most
gyermekvédelmi törvény készül, az elhagvott
nyomorgó gyermekek érdekében. Magyarországon ée Szegeden is nagyon sokat tapasztaltam
a népsegélyezés terén és remélem, hogv tapasztalataimat jól tudom majd értékesíteni.
A japán tudós délután a városi strandot kereste fel, megfürdött n Tiszában, este utazott
viasza Budapestre.

Zárda

összes iskolák

részér* «z előírásos paszományt nálam szerezheti be
a legolcsóbban

ERANKEL TERI KrVX,!*

Bethlen István
Bécsben
Bécs, augusztus 22. Bethlen István gróf ma
délután Bécsbe érkezett
és az E r z h m o g Kariszállodában szállt meg. Illetékes helven hangsúlyozzák, hogv Bethlen István gróf bécsi utazása ntm áll összefüggésben
Horthy
Miklós
kormány tó ausztriai
tartózkodásánál.

Szoviet tábornokok
a Maginot-erödöknél
Páris, augusztus 22. Francia katonai körökben «lénk feltűnést keltett, hogv a kormánv
két szovjet tábornoknak, akik a francia légigyakorlatok alkalmából Parisba érkeztek, engedélyt, adott a francia
határon
épített
Maginoterődök
megtekintésére.

BOTORA
ém Társa

ASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA,
Telefon 19—82.
Szeged, DugonioB-tér 11.

BUDAPESTEN
4

legolcsóbb és a pályaudvarokhoz lésjkOzelebb fekszik a

HUNGÁRIA

göz, kádfürdő,tsvizgyógyintézet
( V I I . , Dohány-ucca 44.
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Szövetek.

Hogyan half meg
a volt négus
Egy abesszin szolga drámai
leleplezése
Addisz-Abeba,
augusztus 22. ' Sancalla
nevü
néger, — akit Hailé Szalésszie arra a célra alkalmazott, hogy állandóan oda legven láncolva a trónfosztott Lidds Jasszuhoz és igv bíztositotta annak fogságát — Avefork volt római nagykövet előtt drámai
leleplezést
tett a
királyi
fogoly haldiáról.
Elmondotta, hogy eddig azért nem vallott, mert azt hitte, hogy a
négus visszatér. Ma már meg van győződve arról, hogv a. Tafari-ház hatalmának vége és így
beszélhet.
: .
Mielőtt Olaszországgal kitört, a háború, a
négus elhatározta, hogy megszabadul
Lidds
Jasszutól.
Egyik volt apródját bízta meg azzal, hogv tegye el láb alól.
A király megtudta, hogy az apródnak mi a
szándéka és azt mondta, hogv a négus ezt a parancsot előbb ip ki adhatta volna, mert igV korábban szabadult volna meg szenvedéseitől.
Az apród ezután i revolverlövéssel
ölte meg
a volt
királyt.
A volt császár halála után Saneallat megszabadították láncaitól,
amelv a. fogolyhoz füz(e. A gvilkoaeág szemtanúja volt egv ko0t pap
is, aki a négus bizalmas tanácsadója volt. .

Halos ikrek
Newyork.
augusztus
22. A Misplsipi
állómban lévő Mendarban
Speisínger
Adri ina
ndvü
asszony
egyszerre
hat gyermeket
hozott
a világra. Az újszülöttek
közül csak egy kis leány
marad) 1
életben.

Gyermekbéuulási járvány
Svédországban
Stockholm,
augusztus 22. Svédország déli récében erői gyermekbénulási
járvány
lépett
fel éf, a hatócápok erélye* intézkedés ellenér« ie e m e tovább terjed.
Göteborg t&rtománvban 124
gyerm.rkbénulást. eset, fordult
elő és ebből 15 volt
halálos.
Hoejer
neves svéd orvostanár annak a véleményének adott kifejezést, hogv a gyermekbénulást épugy, mint a maláriát, rovarok terjesztik, főleg istállók és mocsarak környékén.

Ingatlanforgalom
Szeged város területén 1936 augusztus 14-től
22-ig a kövptkeíő ingatlanok cseréltek gazdát:
Ablaka Rozál férjezett Babinyecz Imréné eladta vitéa ördögh István és nejének a Gólya-u.
a. sz. háját 286 négyszögöles kerttel, 335 K- kataszteri tiszta jövedelemmel 4000 pengőért:
Paragi István és társai eladták Lajkó Áf-pádnak a Kolb-dülőben lévő 1 hold 800 négyszögöles
szántójukat, 5.25 K kataszteri tiszta jövedelemmel 500 p«ngőért.
Lengyel Imréné és társai eladták dr. Bolemann
Ferenc és nejének a Lengyel-dűlőben lévő 730
négyszögöles szőlőjüket, 10.96 K kataszteri tiszta
jövedelemmel, 876 pengőért.
=
Soós Ká|lmánné és társai eladták a Kiskundorozsmai Takarékpénztárnak
a Külső-Csorva
dűlőben levő 12 hold 1438 négyszögöles földjüket
2280 pengőért (Arv. vétel.)
Ifj. Csúcs Mihály és nej« eladták Dobó Antalnak a Nyil-v 67. számú hézuk»t J67 oégy»íög©les
telekkel 2200 pengőért.
Székely Mjkfcáné eladta Lapu Lajosnak a Kiskirályicza dűlőben lévő 160 négyszögöles házheIvét 1950 pengéért.
''
Saürs Jánoc ét tártai eladták Tóth Györgynél
a Cflzlkhal^ny iWflbem levő 1888 négyszögöl szántójukat, 25.97 K kata.sziüi i tisíta -• jinedtíleiHM'-l
1877 peuső 58 fillérért

Modem szabás, elegáns öltönyök, felöltök, rasrlánofc
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Véres bicskaharc
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Véres
verekedés játszódott le Kiskundorozsma—Ménesjáráson. A verekedésnek egy súlyos és több
könnyebb
sebesültje
van. Szombaton este 9
óra tájban két fiatal emberekből álló társaság között, szóváltás támadt, amelv később
véres verekedéssé fajult. Előkerültek a bicskák
és néhány perc alatt szinte valamennyi verekedő vérzett. A verekedésnek a rendőrség vetett
végét. A legények szétszaladtak, csak a 17 éves
Révééz József maradt a csatatéren, ewzméletletiül, több sebből vérezve. A szerencsétlen fiatalembert több késszurás
érte. a mentők életveszélyt álla pótban vitték a sebészeti klinikára. Kihallgatni nem lehetett Megindult a
nyomozás a verekedők személvének megállapítása. érdekében.

Gróf pomiiás rekordgyőzelme 1500 méteren
a japán—magyar uszómérkőzésen
Budapest,
augusztus 22, Szombaton taj-tótták meg a japán—magyar uszóviadal első napját nagy érdeklődés mellett. A viadal legnagyobb eseménye, hogv Csik most, is
legyőzte
100 mi.eren
a japánokat,
és ezzel
megismételté
olimpiai
bravúrját.
Erről a nagvszerti eredményről lapunk más helyén, a sportrovatban
számolunk be. Alább a viadal többi eredményeit
adjuk:
•
100 m hátúszás:
1. Joehita japán 1:11.2, 2.
Gombos magyar 1:11.4 országos
rekord
beállítva, 3. Bitskey 1:14.
200 m mellúszás:
1, Hamuro 2:47.3, 2. Fábián magyar 2:54.8, 3. Lengvári magvar 2 58.8.
400 m gyorsúszás:
1. Makino japán 1:52,6,
2. Lengyel 4:58.2.
1500 m gyorsúszás:
1. Gróf magyar
20.Í2.4
országos
rekord, 2. Negami 20.58.2. 3. Kuhín'
ka 31.13.
Vízipóló:
Magyarország—Japán
U:0 (6:0)

a Kispest győzelme
Kolozsvárott
Kolozsvár,
augusztus 22- A Kispest e*apat*
szombaton délután nagyszámú érdeklődő közönség előtt játszott a K A C csapatával és azt.
fölényes iskolajátékkal 7:0 (4:0) arányban
legyőzte:
A Kispest vasárnap a Viktoriával
játszik,
keddre meghívást kapott Marosváeárhelvre.
m • mm

Az

A Szegedi Meteorológiai
Oh»?eiv»tórjum
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 28.7, a legalacsonyabb 155 C- A barertvetw
idata nuljfokra és tengerszintre redukálva
reggel 764.2, este 761.5 mm. K lev«®« páratartalma reggel 78, délben 45 száraiéit
A vziél
iránya északnyugati, erőssége 1—2
A Meteorologiái Intézet jelenti e«te 10 órakor. Időjóslat: Élénkebb nyugati, északnyugati szél, több helyen zápor, egyes helyeken
Zivatar, a hőmérséklet csökken.
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Perpetuum mobile
és egyéb találmányok
Irta TONELLI SÁNDOR
m.
Mult heti mesémben odáig jutottam, hogy a
feltaláló mérnök, aki egy technikai
jellegű
találmánnyal akarta az emberiséget megjavítani
és a bűnözést kiirtani, elmagyarázta találmányának lényegét. Előadása után jobbjával hátranyúlt Ferenc József kabátjának hátsó zsebébe és nagy ivben egy rizskeményitős skatulyát kanyarított elénk az asztalra. Gyerekkorom óta nem láttam ilyen skatulyát. Piros mezőben fehér elefánt volt rajta a védjegy.
A mérnök megállt és pillanatnyi
szünetet
tartott, mintha várta volna a hatást. Azután
lassan, óvatosan felnyitotta a rizskeményitős
skatulya fedelét- Egy másik, kisebb doboz
volt benne, abban pedig
selyempapirosokba
és vattákba becsomagolva maga a titokzatos találmány. Néhány pillanat múlva a találmány
a maga valóságában, leplezetlenül volt előttünk az asztalon.
Egyelőre nem sokat értettünk belőle. Közönségesnek látszó zsebóra volt, rendes számlappal, két mutatóval, de talán valamivel nagyonb a normális zsebóráknál. Első pillanatra
azt lehetett hinni, hogy azért nagyobb a közönséges óráknál, mert nem uj gyártmány. A
számlap jobb és bal oldalán egy-egy lyuk
volt, mint a nagyapáink idejéből való zsebórákon, melyeket még kulccsal kellett felhúzniA legfurcsább az egész óraszerkezeten
az
volt, hogy a hátlapján négv vékony, kampószerü nyúlvány állt ki belőle, némileg hasonlatos a pók, vagy valamelv hosszúlábú rovar
lábaihoz. Ezen a négy csápon ugy állt az óra,
mint egy olyan állat, melvnek a végtagjai
aránytalanul vékonyak a törzséhez képest.
A mérnök kezébe vette az órát. ide-oda forgatta és lassan, minden szavát külön hangsúlyozva magyarázta:
A találmány lényege a következő. Ha valaki valami büntetendő cselekményt követ el, a
jövőben a bíróság nem börtönbüntetésre ítéli
el, hanem arra, hogy az órámat mennyi ideig
tartozik a testén viselni. Ezt a négv csápot
belecsipetik a bőre alá, ugy. hogy az óra elválaszthatatlanul a testéhez van erősitve. Az
óra felerősítése ugv történik, hogy senkit a
rendes foglalkozásában ne gátoljon. A büntetés tulaidonkénpen az. hogy az óra az állandó halálveszedelmet jelenti, mert egy robbanószerkezet van benne, amelv szükség esetén
egy parányi aluminiumlövedéket röpit az elitélt testébe. No már most itt van ez a két felhuzószerkezel. külön-külön
kulcsokkal.
Az
egyik kulcs az óra számával ellátva a rendőrségnél. vagv annál a hatóságnál marad letétben. melynek az a feladata, hogy az elitéltet
ellenőrizze. Az elitéltnek meghatározott
időközökben jelentkezni kell a kulcsot őrző hatóságnál. amelv az órát felhúzza. Ha felhúzás elmarad, az óra l ő . . .
— És a másik kulcs?
— A másik kulcs és másik felhúzás a rendszer telies kiépítését szolgál'N. Az PISŐ kulcs
megakadályozza a szökést, mert a büntetettnek
szabályszerű időközökben jelentkezni kell. A
másik a felhúzás a tulajdonképpeni büntetés.
Hogv ugv feiezzem ki magamat, az órákat individualizálni kell a bűncselekmény mérvéhez
képest. A másik kulcsot maga az elitélt kapja.
Neki annál sűrűbb időközökben kell felhúzni
az órát. minél súlyosabb volt a cselekmény,
amelvet elkövetett. Lesznek bűntettesek, akiket húszon négyórás, tizenkétórás, hatórás, sőt
esetleg kétórás, vagy óránkénti
felhúzásra
ítélnek. Ha nem húzzák fel. az óra lő. A büntetés sulva igy a halál veszedelem gyakoriságával áll arányban.
Ezen a ponton kockáztattuk meg az első ellenvetéseket.
— Azt mondta, mérnök ur. hogy az órát a
testnek tetszésszerinti helyére lehet felszerelni?
— Ugy van.
— Azi is mondotta, hogv a tettesek a jelentkezéstől eltekintve, szabadon maradnak és űzhetik rendes foglalkozásukat?
— Ugv van. Ez a rendszerem legfőbb előnye.
Az eltartás pénzbe nem kerül és az elítélteket
nem kell a produktiv munkától elvonni.
— Helyes. De nem méltóztatott arra gondol-

ni, hogy valaki, akinek az óra például á cóAlbjára van felszerelve, megkockáztat egy kis
sebesülést és kirántja, vagy kioperáltatia ezt á
kis szerkezetet magából?
— Persze, hogv gondoltam erre az eshetőségre. Ha erőszakosan, előzetes rendőrségi leálPtás nélkül nyúlnak hozzá a szerkezethez,
az óra l ő . . .
— No és egy ilyen parányi
aluminiumgolyó?...
— A mérnök diadalmasan mosolygott:
— Tudtam, hogy ezt fogják kérdezrni tőlem...
Erre is gondoltam. Ha az állam elfogadja a
találmányomat, üres aluminiumgolyót fogók
készíttetni és azt ciánnal töltöm meg. Merje
valaki megkockáztatni, hogy egv ilyen ciánnal
töltött lövedék behatoljon a testébe... De nem
i* szükséges ilyen eszközöket alkalmazni. Egyszerűbb esetekben elégséges, ha az órát ugy
szerelik fel, hogy a lövedék pontosan valamelyik ütőér fölé kerüljön. Az is éppen elég.
Illő tisztelettel néztük a furcsa jószágot. Nem
tudom, mi kérdeztünk-e valamit,
vagy a
mérnök magától tért át harmadik számú memorandumának ismertetésére.
Ez a harmadik számú memorandum tekintélyes statisztikai anyag alapján azt bizonyította be, hogy a komoly és súlyos bűncselekményeknek. amelyek akár az élet, akár pedig
a vagyon ellen irányulnak, igen nagy százaléka az éjszakai órákra esik. Ezt kiegészítette
egv másik számítás, amely a visszaeső bűnösök problémájára vetett világosságot és azt
igazolta, hogy a büncselekménvek igen jelentős hánvadát — már nem emlékszem, mekkora százalékot hozott ki a mérnök —. visszaeső bűnösök követik el. A mérnök ehhez a
tényhez fűzte további kombinációit.
— A bűnösök tanulmányozása alapján két
tapasztalatot szűrtem le. Az egyik az. hogy a
bűncselekmények igen nagv százalékát visszaeső bűnösök követik el és ebben feltétlenül a
mai letartóztatást intézetek a hibásak. Valaki
összeütközésbe kerül a törvénnyel, például lop
valami apróságot, mert nem volt kenyere és
elitélik. A börtönben összekerül
mindenféle
cégéres gazemberekkel, akik kitanítják olyan
dolgokra, amik azelőtt sohase jutottak Volna
az észébe, hogy miként kell csalni., sikkasztani. hamis pénzt gyártani.. Az én rendszerem
mellett ez nem történhetik meg, mert én államköltségen nem csinálok kaszinót és oktató
lanfolvamot a gonosztevők s z á m á r a . . .
A
másik tanasztalatom még fontosabb. mert azt
a találmányomnál is értékesítettem. A büncselekménvek legnagyobb része é j jel történik. A
sötétség a gonosztevők barátja. Most tessék elkénzelni. hogy milyen preventív
jelentősége
volna, ha olván órát szerkesztenék, amely arra
kényszeríti az elítéltet, hogv egy bizonyos meghatározott időt. tegyük fel este kilenc órától
reggel hatig, vízszintes helyzetben töltsön? Az
illető nem mehel el lopni, betörni, falat bontani. r a b o l n i . . .
— És hogy akarin ezt elérni?
— Ugv. hogy hu az illető felegyenesedik és
a szerkezet függőleges helyzetbe kerül, az óra
l ő . . . Technikailag ezt nagyon könnyű megoldani.
Isméi megkockáztattunk egy ellenvetést:
— No és azok a bizonyos emberi szükséglet e k ? . . . ö n egyszerűen agyonlöveti az embert,
ha véletlenül azt akarja végezni, amiről az emberiség Adám óta nem tudott leszokni?
Ez az ellenvetés a mérnököt egy pillanatra
meghökkentette. De csak egy pillanatra. Nem
telt bele egy perc és ismét magára talált:
— Ennek az ellenvetésnek van némi jogosultsága. Arra kérem ellenben az urakat, ezt
a kérdést függesszük fel egyelőre. Én nem tartom lehetetlennek a szerkezet olyanforma átalakítását. hogy minden nyolc v í z s z i n t e s r e í t é l t ó r á b a n négyszer öt felkelést engedélvtzzen . . . Remélem, ez tökéletesen elég?
Egyszóval erre legközelebb visszatérünk.
Á mérnököt elkapta a lelkesedés:
— És nem látják az urak, hogv még micsoda lehetőségei vannak a találmánvőmrtak. Há
kell, a leggyávább zsidóból is hőst tüdők véle
csinálni. Katonaságnál roham előtt rá szerelem

Kerékpárosok!

t l s ö r e n d d K e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y é * árb a n részletre a d o m .
Gumikat és alkatrészeket
most filléres
árban kaphat

Szántó Sándornál.
Szeged, (Kiss D palotai Kiss u. 2

annak a hátára, akiről gyanítom, hogy gyáva
A szerkezet megakadályozza a megfordulást,
mert ha valaki visszafordul, az óra l ő . . .
Emiitettem, hogy találkozásunk az órafeltaláló mérnökkel közvetlenül az összeomlás
utáni időben történt, mikor már az oláhok,
szerbek és csehek bent voltak az országban,
de az u j országhatárok még nem voltak megállapítva s a mi régi embereink nagyrészt még
szolgálatban állottak az idegen megszállás alá
került országrészekben. A Bácskában és Horvátországban a régi magyar mozdonyvezető
és vonatkísérő személyzet éppen akkor kezdett
sztrájkolni, mert a szerbek hűségesküt követeltek tőlük. Szalav főkapitánynak ez adott alkalmat egy kérdés feltevésére.
— Ha jól értettem, az óraszerkezet két kulcsra jár. Az egyik a rendőrségnél van. a másik
' az elitéltnél. Á két felhúzás közül akármelyik
elmarad, akkor a szerkezet működni k e z d . . .
— . . . és az óra lő.
— Helyes. De lássa, mérnök ur, a vonatkísérő személyzet éppen most sztrájkol Jugoszláviában- A Rácskában két nap óta már nincsen
vonatközlekedés. Tegyük fel, hogy van valaki,
akit valami kisebb bűncselekményért egy-két
hónapra elitéltek és most nem tud hazajönni,
hogy az óráját a rendőrségen felhúzássá. Az
óra ezl az embert egyszerűen agyonlövi...
A mérnök ugy tárta szét a karját, mint aki
meg van döbbenve, hogy hallgatói még mindig
i nem értik meg találmányának
nagyszerűségét:
— De méltóságos főkapitány ur, tizenkét
millió ember pusztult el a világháborúban, a
bénák, nyomorékok és rokkantak még évtizedeken keresztül itt fognak járni közöttünk és
ön aggódik egy gazemberérti
Ettőlfogva a tárgyalás menete kissé izgatottabb hangnemre változott át. A mérnök kezde.M
megneheztelni az észrevételeinkért. A hangjából valóságos szemrehánvást lehetett kiérezni:
— Én biztam az urakl>an. hogy elősegítik
találmányom gyakorlati alkalmazását és értékesítését és ebelvett olyan ellenvetésekkel ta' lálkozom.
mintha akadályokat
akarnának
gördíteni az utamba.
Igyekeztünk megnyugtatni a mérnököt, hogv
! íimit mondunk, csak a találmánv
érdekében
i történik. Lehetnek esetleg apró hiányosságai.
1
melyeket ki kell korrigálni, ha tényleg azt
akaria. hogy a büntető
igazságszolgáltatás
szolgálatába állitsák.
A kata; -trófa mégis egész váratlanul következett be. Móra Ferenc szobájából rézsut ki
lehet látni a Tiszára, melvnek akkor csak az
cgvik partja volt a miénk, mer» a lulsó oldalon a szerbek tanyáztak. A nvitott ablakon
behallatszott az egvik uszodában fürdő gyerekek lármáia és hancurozása. Hirtelen felvetettem a kérdést:
— Mondia mérnök "ur. gondolt arra az eshetőségre, hogv valaki órástól beugrik a Tiszába megfürdik, az óra megrozsdásodik és fel huzóval. lövőszerkezettel együtt felmondja a
szolgálatot?
A mérnők ugv nézett ránk. nihil aki előtt
derűs égből csap le a villám. A kezét meredten tartotta maga elé. azután
markolászni
kezdett, mintha a levegőben lebegő választ
akarta volna elkapni. A kővetkező percben az
órát bevágta a rizskeményitős skatulvába és
lázas gyorsasággal kezdte rakosgatni az irásait.
— Több megértésre számítottam . . . Bocsa nat. ha zavartam az urakat.
Higyjék el.
mégis nekem van igazam . . . Még találkozni
fognak a t a l á l m á n y o m m a l . . . Ajánlom
magamat!
Mint akit nvilból lőttek ki. ugy rohant lefelé a muzeum lépcsőién. Haja és Ferenc _.Tozsef kabátja libegett-lobogott utána- Többé se
vele. se találniánvávíd nem találkoztunk. Alkalmasint még nem készült el találmányának
tökéletes megoldásával.

11 zárdal formaruha tigTtSgSL
az én mintáta szerint készült
tehát legelőnyösebben nálam sasrezhet« be.
FRANKEL TERI. Kelemen u. 11,, Ha-Ha mellett

Férfi divatkalapok, nyakkendők, esernyők

¡ li, a legjobb fényképezőgépek és teritett asztal az
egész házban . . .
Kezdetben a feleségével együtt teljes ellátást
9
nagy választékban legolcsóbban
i kapott Lukács a hotelben, amelyhez leszerződött
és havi 100 pengő fizetést. Ma kint laknak a városban, felesege háztartást vezet s fizetése a kéznél levő szerződés szerint pengőértékben h.«vl
1120 pengő. Ennyit kap a Clarigd hotelben s külön 400-at a Hotel Savovban. Ezenkívül igen jól
keres az egyik gramofon-gyárban, ahol lemezre
veszik fel cimabolmszólóit Lemezei igen népsze*
rüek Angliában.
A; asztalkán remek gramofon áU, előkerül
vagy 30 Lukács-lemez ÉS két levél a lemezek
forgatagában. Egy amerikai írja az egyiket, jó
raulátást kiván a magyar cigánynak és 100 dollárt mellékel a levélhez. A másikban a magyarok
(A I.élm«g> »ror*zág nunft*ts, iától.) LUVJUA
magyar cigány? Mindez az ellenségeskedés azon- r.agy barátja: B o t h e r m r r e lord gratulál a
István — — Ki ez a Lukács István, akinek cim- ban ugy eloszlott, mint a reggeli kod.
Bihari-kesergőhöz, amelyet gramofonon hallott és
balomszólójában belenként gyönyörködik a Ion — Ahogy belevágtam a cimbalomba, mindenki
articly nagyon megnyerte a tetszését
doni rádió közönsége? Levélbeli' érdeklődésre a felém fordult. Előbb csak a kollégák, azután a
londoni rádió csak ennyit ir: ..Lukács István ma- vendégek is körülállták a nekik ismeretlen hangAki cigány, az cigány
gyar cimbalomművész A londoni rádió a közön- szert s a Rákóczi-induló után megenyhült a haség kivAnsására 'zerenelteti hetenként egysaer" ragos szemek tekintete, sőt az angol kollégák
És ez » kifinomult cigány maradt az. aki volt
tnuyi a kurla > ;rsi s a két mondat után zárósorba körülölelgettek.'
Lélekben ma is cigány. A Toldi-uccai ház két
jelben meg ez: (clgájnyu.)
szobája napok óta teritve van. És pedig n *«eLukács István Makóról elszármazott
magyar
Egy cigány, egy király.
gény cigányok számára. Ropvásig áll az as/l ilon
cigány.
minden, ami szemnek és szájnak kedvence. A kaÉs Lukács István karrierjében nemcsak az ál
pu nyitva, mindenki szívesen látott vendég, ör^g.
\ valóra vált álom.
mok váltak valóra, hanem megelevenedtek a ma- kiérdemesült bőgősök, a kontrások serege, a külgyar mesék is Az egy cigány, egy király meséje
telki malacbandák népek betek óta táboroz LuMost egy havi szabadságát tölti Makón, a Toldi- valoságot öltött a londoni CHridge Hotel már- kács István portáján Itt mindenk testvér és minuccni kis házában A karrierje ugy kez.VMöM, ványtermében.
denki egyforma . .
mini minden Cigányé ötéves korában inár pöErről igv beszél Lukács István: .
A gramofonok közül egy apró lemez kerül elő
työglelle a cimbalmot. kilencéves korában malac— A hotel márványterme minden estu megtelt
Lukács István izenete Londonból:
bandát alakitolt...
és egv hét múlva már a rádió is közvetítette mu..fidesem. mi jól vagvunk itt. Az angol urak
— Tapasztott tetejű, rugfegztoll ablakú fnldguny- zsikámat és közvetíti azóta is. A •vvelszi herceg
szerelnek és a kollégák megbecsülnek. A fuetéliöban kezdtem — mondta — és most London stirü vendége volt a hotelnek, de megfordult ott ' sem most újból felemelték, sőt megengedték azt
¡•végből és márványból gvurt legnagyobb palotá
az angol politikai és társadalmi élet minden kiis. hogv másutt is látszak. Mindenünk megv in
jában folytatom.
válósága. A csoda akkor történi, amikor a welszi
de naevon fáj a szivünk a Toldi-uccai kis liá?
Az nsszonv veszi ál a szóthereej; visszatért legutóbbi pesti útjáról Az
után és csak most érezzük igazán, miiven iga?
Szomszédok voltunk, órákig kuporogtam, egvik szám után maga elé rendelt és ezt kérdezte
a z a n ó t a : S z é p vacv sryönyörii vagy MaeysroVmint kis cigányleány a Pistáék ablaka alatt. Hall- tőlem:
szá*."
gattam a tenyérnyi ablakon átszűrődő muzsikál
Az éles kis tü alatt még sőkat beszél a kis le— önt nem is érdekli, hogy mi újság van ottés este gyönyörűségeset álmodtam üvegből és
mez az álomorszáffha csöppent magyar cigány
hon,
az
ön
szülőföldjén...
márványból gvurt. kacsalábon Torgó palotáról...
— Kérdezte és mosolygott. Nem tudtam válaszol- fáidalmairól és még többet mondanak azok a bífis ez. az. álom valóra vált.
ni.
csak mélyen meghajoltam. Majd ismételt kér- nalos cigánvszemek, amelyek o|v sokszor telnek
Azután muzsikált abban a bandában, amelybe
meg könnvel. ha magyar nóták kelnek életre.
désére olyasvalamit mondtam, hogy a szivem a
éppen hefogadtpk. A hire hamar tulszárnvalt a
II. Szabó Tmre.
hazámé,
amire
elkomolyodott
és
a
fejével
igent
bandán és kővetkező években már hires zenekaintett.
Ezen
az
estén
azután
csak
neki
muzsikálrok kedvence lett. látszott S o v á n k a . é s B u r a
M-inyi't HATVANI
Károly zenekarában, maid S v á j c b a
került_ i tunk A magyar nóták nagyon meghatották, any\ v á r i Budihoz és innen haza az. európai hirfi nvira, hogy széket hozatott mellém és hosszan
figyelte a hurok felett táncoló kezem munkáját.
M a g v a r i Imréhez.
Mlk«zAlh K á l m A n uccA 5. »1. o. ffo»p«kti«tt
Jobbról
ult mellettem a világ leghatalmasabb
Itt érte a szerencse. Egy londoni impresszárió
ArUlr. * Tesyén rrAh»ví«irl»«t.
'-<3
ura,
a
mostani
angol
király,
balról
egy
hallgatag
cimbalomművészt keresett Pésten <">t cimbalmos
csendes'
rrnher
aki
nem
volt
más.
mint
a
spanyol
1 érült a dűlőbe és a dontőből fölénvesen került
evkirály.
ki Lukács István Három évvel ezelőtt tőrtént
A fiietés.
mindez.
is lehet kapni
A londoni fogadtatásról így beszél:
Í
O
O
O
d
a
r
a
b f a l c o s
c s e r e p e t
A
fizetésnek
aránvban
kell
állania
Lukács
IstTeljes bizalmatlansággal fogadtak A ztíieknr. amelybe leszerződtettek 12 tagu Mind mű- ván hírnevével. Mutatja ezt minden, ami körülöt- jó I I r. minőségben. - A III. oszt. ára P 25.00
ezrenkint a gyártelepen átvéve
te van. Hatalmas bőröndök, finom ruhák, uj búvész
Idegenül, szinte ellenségesen néztek rám.
K ER T ÉS Z-T ÉÖLAG Y A R.
torok a Tn'di uccai házbán vadonatúj motorbiclk- 12*1
•ninthn kérdezték volna: mit akar itt cz a rongyos
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¿7 makói cim6alomtól
a londoni i ádióig

Túli«*»*" harisnya és riividáruháza
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A Mars-térre helyezik át
a paprika és vegykísérleti állomási?
22 év ufón beköltözik uf épületébe a ielsőipariskola
(A Dilmanyarorszáa
munkatársától.)
Pár
nappal ezelőtt érkezett Szegedre a kultuszminiszter rendelete, amely arról intézkedik, hogy
a felsőipariskola végre beköltözködhetik a Kálvária-tori épületébe. Huszonkét
évvel
ezelőtt
készült el az épü.let a felsőipariskola céljaira,
de nem adhatták át rendeltetésének, mert a világháború alatt kórháznak
rendezték be, később
pedig az epvetem
céljaira foglalták le. Két évvel ezelőtt már felszabadult az épület, hosszú
ideig azonban vita tárgvát képezte, hogv a renoválás költsége kit terhel: a kultuszminisztériumot, vagv a kereskedelmi
minisztert.
Végül aztán sikerült megegyezést létesíteni,
mindkét minisztérium hozzájárult, a 60.000
pengőt kitevő átalakítási költségekhez.
A renoválási munkát a napokban
lefejezték,
rövidesen hozzáfognak a felsőipariskola átköltöztetéséhez. Előrelátható, hogv ennek a költsége többezer pengőre rug majd: az államépitészetj hjva,tal ellenőrzése meílett
bonyolítják
le a hurcolkodást. A z iskola, felszereléseit, a
műhelyek berendezéseit, a gépeket kell áthelyezni a Kálvária-téri épületbe, teherautókat
fognak erre a célra igénybe venni. A költözködés lebonyolításához valószínűleg a iövő
hét »lején hozzákezdenek,
mert. legkésőbb szeptember közepéig készen kell lenni, amikor is
megkezdődik a tanítás.
Most az áthelyezéssel kapcsolatban felmerült
a kérdés, hogv ml lesz a rém. Mars-téri
Iskola-

Csak cgQszer
győződjék meg a KÖZPONTI TEJCSARNOK VAJÁNAK kitűnő minőségéről. Naponta frissen készült pasztőrözött tejszínből 10 dkg, ára
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épülettel.
A kultuszminiszter nem intézkedett
erről, de a leiratában megjegyezte, hogy a régi
épület felhasználásáról későhb kíván dönteni.
Szóba került a városházán, hogy ide kellene
áthelyezni a faipari
szakiskolát,
melv most a
nyolc éve kap segélyt
Szentgyörgy-téri elemi iskola egyik szárnyát
foglalja el. Azután felmerült az a terv is, hogy
és minden évben igazolnia kell, hogy még nem
a Mars-térre vigyék a veavkisérleti
és paprikar
vagvonosodott meg.
kísérleti
állomást,
amely most
Újszegeden,
Sokan vannak olyanok is a hadíkölcsönkötaránylag nehezen megközelíthető helven mű- vényesek között, akik huzamosabb
idő óta
ködik. Erre az állomásra most a paprikarende- hiába kérelmezik a segély kiutalását. A fennlet következtében még nagyabb szerep vár. A
álló szabályok értelmében csakis azok kaphatnak segélyt, akik elszegényedtek és a jövepaprikavizsgálatán kivül ez az intézet végzi
delmük nem fedezi a megélhetésüket, ötezer koaz élelmiszer, tej, fűszer, bor ós egvéb anvagronánál kisebb hadikölcsönkötvényesnek nem
ellenőrzést és a kereskedők, gazdák, érdekelfolyósítható segély. Ebben az esztendőben 35
tek körében már gyakran felmerült a kívánság,
ezerrel többen igényeltek hadikölcsön segélyt,
hogy a vegykisérleti állomást helyezzék be Újmint az előző évben; a megnagyobbodott igészegedről a városba.
Már régebben szó volt róla, hogy a paprika- j nyeket kell most majd a közel 40 százalékkal
és vegykisérleti állomást a Mars-téri iskolaépü- ; leszállított fedezetből kielégíteni, ötmillió pengő helyett 3,200.000 pengői osztanak ki; előreletbe helyezik, ha a Kálvária-téri objektumot
látható. hogy 5—10 százalékos csökkentéssel
á,t lehet adni eredeti rendeltetésének. Ez most
folyósítják majd az eddigi kisösszegü segébekövetkezett és komolyan tervezik a vegykisérlyeket és egyéb
leti állomás áthelyezését, Az intézetnek legalább tiz helyiségre volna szüksége a laboraszigorú megszorításokat
tóriumok ós egvéb. termek részére, az áthelvezés költsége mintegy 20.000 pengőt tenne ki.
is alkalmazni fognak
Ha, sikerül erre az összegre fedezetet találni,
Naponkint előfordul, hogv egy-két kérvényi
ugv valószínűleg hamarosan sor kerül, hogv a
nvujtanak
be a népjóléti ügyosztályhoz. Ugypaprika és vegykisérleti állomást áthelyezzék
látszik az 1936-os esztendőben az elszegényea Mare-térre.
dett hadikölcsönkötvényesek
helyzete roszszabbodott, egészen kisösszegü segélyigénvlésekkel is megpróbálkoznak. Ujabban a kiscimletü kötvénytulajdonosok is kérelmezik a
segélv kiutalását, pedig erre alig van remény.
Egv üriasszonv a háborús évek alatt 2000 kokészen és reno'olésre, olcsó árak
T e s t v é r e k n é l .
P o t 1 A k
ronát jegyzett és már legalább Hz év óta kérvényezi a segélv kiutalását, de eredmény nélkül! Az asszonv férje, mint százados szolgálta
végig a világháborút. A háború befejezése
után nem jött vissza szegedi otthonába. Galíciában kezdett u j életet. Be is adta a férj a
válókeresetet felesége ellen, közben azonban
meghalt a kapitány és a felesége ittmaradt
Szegeden magárahagvottan, minden
nélkül,
í v e k óta kérvcnvezi. hogv legalább kegydimt
kapjon, vagv 2000 koronás hadikölcsöne utan
folyósítsanak segélvt. Közben múlnak az ¿vek
és nincs sem kegvdij. sem hladikölcsönsesély.
H. M.
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá- fogságban A szegény ember még mindig rerosi bérház második emeletén, a népjóléti ügy- menykedik, hogy holttá-nyilvánitott fia — haosztályban intézik a hadikölcsönsegély-ügye- zatér.
ket. A kisjövedelmű és elszegényedett badikölPár héttel ezelőtt történt, augusztus első
retikülök, erszénvek, ntazókofferek, football-lapdák
csönkötvény-tulajdonosok tudvalévőleg segélyt napjaiban, hogy egyik Zákány-uccai ház dokapnak, a kérvényeket a népjóléti osztály terhos pincelakásában felakasztva, holtan találjeszti fel illetékes helyre. Az idei állami költKiss n nalota. J4M és olcsftn c»ak a IttMllftiftl TftüAro'hal.
tak
ségvetésbe 3,200.000 pengőt vettek fel hadikölegy 73 esztendős embert,
csön-segélyezés céljaira. Két esztendővel ezelőtt még öt millió állott rendelkezésre, de aki biztosítási üzletszerzésekkel
foglalkozott.
folvtonosan csökkentik ezt az összeget és en- Ez az ember 20 évvel ezelőtt dúsgazdagnak
nek megfelelően évről-évre leszállítják a seszámított, virilise volt a városnak, most a szó
gélyek összegét is.
legteljesebb értelmében éhezett, nagy nyomora viil.e rá az öngyilkosságra. Az idős ember
Szegedről mintegy ötezer kérelbúcsúlevelet hagyott hátra a rendőrséghez címet terjesztettek fel a pénzügymezve. A levélben megírta, hogy miért vált
minisztériumba.
meg az élettől. Azt irta, hogy hadikölcsönkárosult volt, 55.000 koronát jegyzett 1917-ben.
A tönkrement szegedi hadikölcsönösök kö- Többizben fordult kérelemmel a minisztérizött szerepel egy özvegyasszony. Husz évvel umhoz, hogy segélyt kapjon, legutóbb a 300
ezelőtt, az első kibocsá.ytás alkalmával 80.000 pengős esedékes segélyére — 150 pengő előlekoronát jegyzett, az elsők között volt, akik je- get Kért. azonban a kérvényére nem kapott vágyeztek hadikölcsönt. Az asszony 20 év lefor- laszt. Nemrégiben ujabb kérvényt adott postára, miután magát már nem tudta sehogygása alatt nemcsak hozzátartozóit,
hanem
vagyonát is elvesztette, ma a legnagvobb nyo- sem eltartani, mindennap meg-megujuló remorúságban tengődik. Évenkint hatszáz pen- ménnyel várta a postást, hogy hozza-e a migő segélyt kap, ez havi 50 pengőnek felel meg nisztériumi értesítést. De a második kérvény
és ez az ötven pengő képezi alapját a megél- is válasz nélkül maradt, ez azután annyira elkeserítette, hogy felakasztotta magát. Szegéhetésének.
nyes holmijai között megtalálták az 55.000 koEgy volt szegedi háztulajdonos
ronás ha dikiil csönkötvén vt.
Vannak a segélyesek között, akik kisebb
60000 koronát jegyzett 1916-ban.
ősszegeket jegyezték, tízezer-ötezer koronákat.
Azelőtt sertéshizlalással foglalkozott. _teljesen ' Ezek 25, 50, 100 pengős segélyeket kapnak
elszegényedett, a hadikölcsőnsegélyből tartia évenkint, de a kérvényeket minden esztendőfenn magát és egvik karitatív egyesülettől kap ben újra be kell adníok és a népíóléti ügyosztály mielőtt felterjeszti a segélykérelmeket,
néha támogatást. Valamikor egvik legnagyobb
«egitöie volt ennek az egyesületnek. Fokozza előzőleg az igénylő személyi adatait szigorúan
a tönkrement ember tragédiájat a? a körül- ellenőrizteti: nem állott-e be az igénylő anyamény is. hogv nemcsak vagyonát vesztette el, gi viszonvaiban olyan változás, amelv a segélyt — feleslegessé teszi. Van, aki
hanem egyetlen fia is elpusztult orosz hadi-

Férfi és női fehérnemuek, teljes kelengyék

Oiezer szegedi
hadíkölcsönköívény "tulajdonos
kér segélyt

isknla és aktatáskák

Sések Brunner János
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KÍSÉRTET A PUSZTÁBAN
Irta HERKE MIHÁLY
m.
—' Most pedig Sándor, megmondom, miért jöttöm
— Hogy bevegyen a biztos u r . , . Mert a többi
már mind odabent van. Csak én hiányzok még a
Ráday umak- Ugy-e, hogy igy van, biztos ur?!
(„sakhogy én a pusztát élve nem hagyom el ti
volt a bölcsőm. Síromnak Is ennek kell lenni! A
többit tudja már a biztos ur.
— Csakhogy te nem tudod a többit, Sándor!
Azt majd én mondom el ..
— Ha én ugy akartalak volna bevinni, mint a
többit, ezt meglőhettem volna anélkül, hogy megmondja neked előre. De lásd. magam jöttem csak,
jószóval, jószándékkal és - ajándékkal. Nézz ide
- szólt és kitárta az ajtót. Látod azt a kesejlábu, büszke nyakú harmadfüs csikót az uj kantárral? Ezt küldte neked Ráday gróf Ilyen címeres
paripa nem nyargalt még a pusztában Te leszel
csak az első, aki megüli azt, mint a Ráday gróf
uj pusztakapitánya.
— Itt a kezem mégegvszer Sándor aztán gyerünk! Tegnapelőtt kinevezett Ráday 'gróf pusztai
kapitánynak. A foglalót is kiadta előre ezt az
ezresbankót «. Nesze, tedd el és igyuk meg az áldomást
Tüzes karikákat hányt a vén sas szeme, amikor
meglátta az ezresbankót... De mi volt ahhoz képest az a nemes állat? Amelynek hátán, ha Iába
alá vehetné az a pusztát, kőrülnyargalhatná vele
az egész tündérországot...
Fölragyogott a két szeme. Éhes, sóvár tekintetével végig-végig csókolta a gyönyörű állat idomait, amelyekre S. Jóska maga világított rá a
lobogó mécsessel és annak fényénél majd elnyelte nézésével a kincsetérő remek állatot. S mintha
mégnesból lett volna azon a nyereg, ugy húzta,
vonzotta maga felé a vén sast.
Mióta Ráday tilalomfát állított fél a pusztába:
nem tilt azóta lovon. Hej, ha mégegyszer. utoljára nyeregbe pattanhatna, meg se állna a kopor*W

gr

Már szőre bársonyát simogatta a gyönyörű állatnak . . . S amint végig siklott azon. megreszketett « vágyaktól kemény, csontos kese. Aztán a
nyaltát simogatta meg. A gyönyörű tormás fejet
pedig szinte megcsókolta lehellétével, ügy nézett
farkasszemet a fénylő, okos szempárral, amely
rámeredt a sörényes homlok a l ó l . . . Szinte remegett, mikor visszalépett a csendbiztoshoz
— Aztán . . . igazán mondja a biztos u r . . . hogy
nekem küldte ezt a fránya lovat * kAgyelmes ur?
— Meg az ezresbankót is.
— Azt tartsa mög a biztos ur! — szólt haragos
ridrgséggel. Olyat tudok én szerezni magammk
De Ilyen csikót... csak egyszer . . . negyven esztendővel ezelőtt láttam csikósbojtár koromban a
Túri uraságnál. .. Arra ment rá — az életem
— Halálom se legyen hát utolsóbb az életemnél
Gyerünk, biztos nrl
Mikor eleven, fiatalos könnyűséggel fölpattant
a nyeregbe, benyúlt a mándlíja alá és magához
Intette Pannit
— Nesze Panni... Kifutja ez a mai kosztomat,
meg a biztos urét is. Ha nem gyünnék vissza egyhamar, w aggódj miattam. H-i vén is a betyár,
fiatal csikóval árkot ugrat még. Ha rulam álmodsz, ne legyen az rosszabb ná'ad Panni!
A Panni Vét szeme ekkor már a biztos uron
legelt. Az meg a szemébe mosolygott és az ujjára
mppantott
De Sándor mindezt nem látta. Akkor is a büszke csikó selyemnyakát simogatta és becézgette
VtyárszóvaL
Csak amikor mér a biztos is n ve rögbe pattant,
akkor mondta <xak Sándor mosolyogva:
— Bovárjam-e biztos ur?
A csendbiztos övéhez kapott...
A Sándor rámosolygott.
Olyan nekem is volna, biztos ur Ha békességet hozott, gyerünk békességgel. Vagy nem igv
van, biztos ur?
— Itt a pisztolyom, Sándor, tedd eJ, ha nem
hiszel nekem A tréfát te kezdted
— Nem kell a pisztolya. Mehetünk, biztos ur —
szólt és megnyomta a nemes parira oldalát
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Ez felhorkan', hátra hőLőlt é* égy fczórnyü? ugrott...
Még kaput se nyitott a paöni. Sándor, a vén
sas már odakint veregette lágyan, ósókosan a
nemes állat remegő nyakát.
De S Jóska ís a nyomába» volt már akkor és
mosölyocva bókolt:
— Szépen megcsiuilud Sándor. N«m hiába
uraltad a puaztát... Bü*2ké is lesz rád fiád«y
gróf
— Büszkébb lekét a blz'os u m Én csak betyár voltam... Mohttdnk a neögedl vári»*, biztos ur.
*
Mikor harmadnapon kihallgatásra Jelentkezett
S. Jóska csendbiztos Ráday grófnál, ez fölöttébb
nagy szemeket meresztett rá Hiszen még egy hét
sem telt le a szabadságából— Mi hirt hozott biztos urí Megvan-é még az
«zresbankó?
— Meg, kegyelmes uram.
— Hát a paripa?
— Azon hoztam be a — vén oroszlánt
Ráday fölpattant a helyéről és bámulattal nézett . emberére
— Csak ugy szőrén és minden baj nélkül, biztos ur?
— így fogadtam a kegyelmes urnái.
— Derék ember! Am olcsón jutott a dicsőséghez. De azért büszke vagyok önre . . .
Itt van az érdemkereszt
A vén oroszlánt pedig kísértesse várnagyom
elé, hogy zárassa azt le ón előtt a 13-as számba ... Ez, azt hiszem, megfelelő ketrec lesz a
vén oroszlán számára.
És ön lefolytathatja szabadságát.
— És ha szükség lenne rám, kegyelmes ur?
— Igaza van. Maradjon még, de pihenjen.
Harmadnap újra sietve parancsolta maga elé
Ráday gróf az ő különös emberét.
— Biztos ur, jelentés futott be hozzám, bogy
tegnap éjjel megtámadták az őrgróf sándori majorjában a tiszttartói lakot... Egy erős, vállas
ember behatolt erőszakkal a tiszttarlóhoz és elvitte annak irodájából a kézi kasszát harmincezer forintnyi készpénzzel...
Vegye maga mellé, embereit és tegyen tfivé mindent! Kutássa, nyomozza * határt, a pusztát,
hányja fól a csárdákat és kerítse elő vagy a kaszszát, vagy a tetteseket Akármelyik sikerül önnek.
az őrgróf ötezer forint jutalmat ígért.
A csendbiztos összeütötte bokáját.
— Mikor mehetek kegyelmes uram?
— Ebben az órában!
— És milyen időkőzökben tehetek jelentést munkámról kegyelmes uram?
— Elvárom minden huszonnégy órában
Napakolnyatkor a pusztát taposta már a blres
csendbiztos tizedmagával.,. Puhatolt, szimatolt,
megnézett, megvtrsgált minden nyomot Erdő, berek, nádas, pus?ta, semmi som kerülte el figyelmét
Szemeinek kereszttüze alá vett minden gyanús
helyet, rovott tanyát és minden utbaeső csárdát.
A hajnal kint érte, az éjszaka ott nyomta. Virrasztott a pusztában Aludt a csárdában. Faggatta csókkal, rsalfaszóvat a szép csaplárnékat.
Eredményhez jutni azonban nem tudott.
Egy éjszaka újra i bugáéi csárda félé poroszkált, azt vette .,tüz" alá. flgy nevezte a kémlelést.)
Amint lassan haladt embereivel, az országúton,
a csárda felöl egy lovast látott közeledni. Amikor szemtávolba ért a*. áz útról letéri és keresztül vágott a sima tarlén
Karcsú fehér lovon i»l*
Az ember is fehér
volt. Fehér vélt maga is, a ruhája is. S amint
Mgatyája és négyszeles ingujja ráfeküdt a fehér
lóra és tovább libegett, ugy nézett kl a homályos
holdas éjszakában, mint valami táltos. Vagy inkább. mint valami szörnyű lovaskisériet.
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Tekintetes Szerkesztőség) Ismét a kituno
DéLmagyarorszaghoz fordulok, amely a szegények ugye iránt mindig megértéssel foglalkozott. Megjegyzem, nem vagyok érdekelt fél.
csak az általános panaszt tolmácsolom.
A szabadtéri előadáson résztvevő statisztákról van szó. A Dóm-téren megtörtént a csoportbeosztás, lett I., II.. III. és IV. csoport. Kél
próbán résztvettek, a harmadikon lecsapott a
bomba. Egy ur kihirdette, hogy az 1- es II.
csoport 1 pengőt kap, míg a III. és IV. cso
pórt, amelyeknek tagjai semmivel sem voltak
rosszabbak' a két első csoportnál, csak 50 fillért kapnak. Azzal vigasztalták őket, hogy a
Bizáncnál majd őket is alkalmazzák. Az ember tragédiájánál a gyerekek is 16 pengőt, »
III. és IV. csoport túlnyomó többségben csaladós tagjai 5 pengőt. És jótt a Bizánc, ahol az
50 filléresekhez beosztották a pengőseket i*.
Az 50 filléresek tűrtek abban a reményhért.
horv a János vitéz még bátrá van. De itt ismét
csalódás érte őket, ismét a pengósékét osztották i A. legelső beosztásnál az I. és II. csoportba olyanokat osztottak be, akik rés, >en elkolasok, roszbon nőtlenek, vagy leányok, volt
közöttük olyan is, akinek a szülei aránylag
elég jó állásban vannak, csak egv rész« szer'
pelt az inségmunkások nyilvántartásában. Míg
a I I I és IV. csoportnak sajnos m á r évek óta
egyedüli keresete a téli inségmunka és a nyári szabadtéri előadás. Nem tudják megértem
ezek a ; zerencsétlenek. h-^fiv miért voltak mo*
toha y-erekel,
;« kiváltsíc<08 I. és II. csoporttal szemben. Nem a kenvérmgyseg beszél
belőlük, hanem csupán azt kérik, hogv egvfor
ma mértékkel mérienek az illetékesek
Soraim közléséért fogadiák hálás
tftmCt
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Két uj tánc:
BLUE RHYTHME és HOT-FOX
A spanyol király táncmestere nyilatkozik a londoni kongresszusról,
amelyen V ; ctor Sylvester, a slow-fox feltalálója először táncolta el az
uj „tanccsodákat"

Victor Sylvester londoni táncmester ma a tánc
művészetének koronázatlan királya, ö tette uralkodóvá az angol stil-ust a parketten és győzte le
az évszázadokon keresztül uralkodott franciát.
Könyvei a világnak úgyszólván minden nyelvére
le vannak fordítva és beavatatoltak azt mondják,
hogy legutóbbi munkájával — a cime: a társasági
tán« _ annyit keresett, mint Culberston a bridzs
művészetéről irott két könyvével. Ma már ötven
körül jár, emellett még mindig fiatal és friss, a
felesége — egy harminc év körüli ragyogóan szép
asszony —, hozzáértő munkatársa
mindenbén
Együtt törik a fejüket azonr hogy miféle uj tánccal lepjék meg a világot. Sylvester'mester honosátótta meg azt, hogy minden év juliusára vendégül látja londoni palotájában a világ legjobb
táncmestereit. Ezeket az összejöveteleket a táncmesterek „löfodoni kongresszusán" nevezik és a
londoni kongresszust minden évben nagy izgálóm
előzi meg összehívása ugy történik, hogy Sylvester mester meghívja az egyes országok táncmestereiuek szövetségeit, a szövetségek delegálják a
résztvevőket és ezek utaznak el Londonba Az
idén a résztvevők száma százhúsz körül mozgott.
A kongresszus bankettel és üdvözlő beszédekkel
kezdődik, másnap aztán reggel kilenctől estig Sylvester és felesége sorra mutatják be azokat a
táncokat, amelyeket vagy ők, vagy mások az elmúlt évbeo kreáltak. A résztvevők szavaznak: az
a tánc, amelyre a legtöbb szavazat esik, nyeri az
első dijat és lesz hivatalosan a következő szezóp nj tánca. Ezt a táncot — és a többi tánc közül azokat, amelyek a résztvevőknek tetszenek —
a kongresszust követő napokon Sylvesterék maguk tanítják be a résztvevőknek, akik viszont odahaza kollégáikat tanítják meg az uj táncra.
Mire a szezón megkezdődik: máj az egész világon mindenütt javában táncolják az uj csodákat,
amiket Victor Sylvester londoni palotájában jártak el elsőnek . .
A londoni kongresszus a napokban ért véget és
annak idei szenzációiról még azon melegében alkalmam volt beszélgetést folytatni a spanyol királyt család táncmesterével, Louis
MoranL e h k y tánctanárral, aki szúk, megivott társaság előtt a trencsénteplici Grand Hotelben tegnap
este be is mutatta a BLUE RH YTHME-t és a
HOT-FOX-ot.
London és Páris harca a táno uralmiért.
— Az idei londoni kongresszus — igy kezdte el
nyilatkozatát Louis Moran-Lohky mester — megint London és Páris harcának jegyében indult
meg London évekkel ezelőtt legyőzte a tánc birodalmában Párist és Páris a győzelmét nem
akarja tudomásul venni. Az angol stílus győzedelmeskedett az egész vonalon, ez kétségkívül
Victor Sylvester nagy érdeme, azonban Páris
mindent elkövet, hogy újra úrrá legyen a sima
parkett birodalmában. Sajnos: az idén újra elbukott . . .
— Két évvel ezelőtt a carioca-t, tavaly a continentsl-t mutatták be Sylvester szalónjában. az

idén pedig vagy hat uj tánc között — köcülok
négy azt sem érdemli meg, hogy megnevezzük
őket — két uj táncot lejtettek el előttünk Mister és Missis Sylvester.
— Ez a két tánc: a Blue Rhythme — magyarul:
a kék ritmus — és a Hot-Fox — magyarul: forró
fox — az elkövetkező szezón Sienaáeiója. Ma már
ai egész világon mindenfelé erre taoitiik be s
táncmestcreket azok, akik riszt vettek a loudou
kongresszuson. Az elsőt Sylvester és neje kreá1ták, a másodikat: Páris küldte el Londonba. Páris az utolsó években már csak a tangó bei keiben keresett babérokat, nem íér kétség hozzá,
Monsieur Chapoul még mindig a tangó királya,
lehet, hogy a Hot-Foj iz az ő kreációja, de érthető, hogy Sylvester palotájában a Blue Rhithme
nyerte el a tánc idei aranyérmét...
Nyomban el is táncolja szőke feleségével mind
a két tánccsodát...
Frakkban, ragyogó plasztromml lejt a parkettre Louis Moran-Lohky mester, a jazz uj muzsikába kezd — a kották repülőgépen érkeztek meg
Londonból és a jelenlevők megismerik azt a két
uj táncot, amelyek az idén jelennek meg elsőnek a világ parkettjein.
A Blne Rhythme-. egészén uj kreáció, a tempója
olyan, mint a slow-foxé, a zenéje feltűnően lassú, amivel szemben a lépések figurái gyorsak,
maguk a figurák klasszikusan szépek, de — nehezek a tömegek számára. Kilenc előirt figurája
van, de ezeknek rengeteg variációját lehet megteremteni. A taktusa: négynegyedes, akárcsak a
polkáé.
••
A Hőt-FOx: forradalom a ritmus ellen; zenébe
angol, temperaratntumában van valami francia,
Kisteppelt lépéseit a sarokkal táncolják Hasonlít
a blaek-bottonhoz, amely tlz évvel ezelőtt született meg, hogy rövid ragyogás után örökre eltűnjön. Párisnak az volt a célja ezzel a tánccal,
hogy megpróbálja; francia főidőn reformálni az
angol stilust

— És szó van arról is> hogy a táocpárkettek
az elkövetkező szezonban nagyanyáink IdejáBélü
régen feledésbe ment egyik legszebb táncával ismerkednek meg. Visszajön majd a (jnadrille —
talán kissé modernebb ós angolo« kiádásban —és
az idén megint sokat táncolják majd a polkát. Az
utolsó két esztendő három táncszejjzációja — a
oartoca, continental, cucaracha — véigleg és örökre eltűntek. Ezeket a táncokát Hollywood a film
számára kreálta, a filmen' sikerük is volt, megpróbálkoztak velük a parketten is, rengeteget Írtak róluk, de — a film nem adhat táncot a báltermek számára. A valcer: Bécs gyermeke, a tangó; Argentínában született meg, a rumba: Cuba
szigetének évszázados tánca, valamennyit a nép
tette a maga szórakozásává, ezeknek a táncoknak
örök élétük lesz, de Hollywood nem ajándékozhat
ja meg uj tánccal a világot ...

Régi táncok uj stílusban.
Alfonzék táncmestere — Moran-Lehky nemrég
gyakorolt még Alfonz infánssal, a pármai hercegnővel és Izabella Bourbon infánsnővel — a
parkettek uj stílusáról mond el érdekes szenzációkat.
— Az én véleményem egyébkén* az, hogy minden marad a régiben. Ezek az uj táncok ragyogóan szépek, táncolni is fogják őket, de — a tömegek elolt nem lesznek népszerűek. Tul kompiiA f e l s z ó r a
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káltak ahhoz, hogy ugy táncolják őket, mtai »
valóért, vagy a tangót. Bizonyom csak az, hogy
az egész vonalon ogy uj irány lesz úrrá: az angol stUus teljes győzelme, a tartás nyugodtsága,
a felső test tánc közben teljesen nyugalomban
iesz és a lépések a csípőből indulnak ki. A szezón táncainak megmaradnak: a slow-fox, a foxtrott. az english-walce, a valcer, az one-stepp
és a rumba. Ezek nem mesterségesen kreált táncok: a nép temperamentumából fakadtak és nem
tűnhetnek el, A mesterségesen kreált táncok élei o
mindig rövid volt. Amikor megszülettek, tele volt
nevükkel a világ, ma már: tucatjával akadna!
közöttük olyanok, amikre alig emléksznnk. Hol
van már a sbiramy, a blaoke-botton, a charleston
— vele estvütt eltűnt a róla elnevezel! széles nari
rág i® - és mindössze pár figuráját tudták beesentpé'OBi a többi táncok e^ynémelyikébe. A
rumba visszajött, már nem régi excentrikus formájában, hanem decens kiadásban és van benne
sok a carioca-bólr amely rövid dicsőség után szintén a 6himmy sorsára jutott. Uj stílusban táncolják a slow-fozot is — Victor Sylvester legsikerültebb kreációját, amelyet azonban a mester a
régi angol táncokból állított össze — nyitott. !cpeM*kkcl, t&ljficu kitáncolva, széjjel terpesztett
lábakkal. Amit nálunk slow-foxnak hivnak, annak Angliában foxtrott a neve é« ami Középen répában foxtrott, azt Angliában quiek-stepnek hivják Az one-step, amelyet az utolsó esztendőkben érdemtelenül — elfelejtettek, a j idén újra
visszajön, nagy divat lesz, talán azért, mert könynyü, könnyen lehet táncolni. Monsieur Chapoul
egész sereg uj variációval tette gazdagabbá a
tangót és ezeket a varációkat a londoni kongj-eszszue teljee egészükbeo el ls fogadta. A tangó
voltaképpen újra születik. Eddig egészem lágy
tánc volt, ezentúl kömény lesz, kisteppelt lépésekkel meglehetősen ütemes táno losz. Romantikáját
katonai vezényszavakra emlékezteti fltome*ség
váltja fel. Több lesz benne a temperamenturn

London és Páris két uj táncot kreált az uj szezon szamára

A Cottage egyik előkelő palótájában, Londonban válogatott társaság gyűlt egybe három hétlei ezelőtt. Az urak kivétel nélkül frakkban és
estélyi ruhában a hölgyek. Legalább annyi nemzet volt képviselve itt, mint az olimpiászon Berlinben. Victor S y l v e s t e r palotája ezúttal is
jelentős esemény szinhelye volt: a palota hatalmas szalonjában összegyültöknek szavazattal kel*
lett döuteniök afelett: a házigazda altal bemulatott táncok közül melyik méltó arra, hogy az elkövetkező szezonban mint a szezón uj tánca bevonuljon a báltermekbe és a lokálok parkettjére.
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A főváros eervik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű
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igazgatóságival sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 2 0 százalékom
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóviz, központi fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatala
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Hirek
— (.aíc »küldöttségek a
polgármesternél.
Szombaton két gazdaküldöttség járt a városházin dr. Pálfy
József polgármesternél, tanyai .utak javításának elrendelését kérték. Az
első küldői (séget Rózsa
Illés vezette. Az átokháziak azt kérték, hogv a. csorvai utat, amelv
a Borkás-kereszttől vezet, szikeltesse ki a váI OS. Az ut hossza 2 és félkilométer, most a
termény-szállítás idején rendkívül fontos volna
i kijavítása. Dr. Pálfv József polgármester
valaszában közölte, hogv a kért utszikelést elrendeli. mert személyesen is meggvőződött a
csorvai ut járhatatlaneágáról. — A másik dei'utációt vitéz dr. Cárom»
Imre vezette. Ez a
küldöttség a Lengvelkápolna felé vezető u t
.szikelését kérte, a gazdák maguk adnák az
anyagot. A polgármester intézkedett, hogy a
mérnökség a helvszinen vizsgália mogfczutat.
uj előírás szerint, de a róg-i gondos kiál itá-ban
készülnek
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— Tűz a dorozsmai szérűskertben. Dorozsma Zsombokközponton szombaton délután 2
óra tájban kigyulladt Mctróti Gábor gazdálkodó
•zérüfikertje. Az erős szélbon a lángok rohamosan terjedtek és attól
lehetett
tartani,
hogy lángragvullad a szérűskert, szomszédságában lévő lakóház, templom es a darálomalom. Az önkéntes tűzoltóság nem bírt a lángokkal megküzdeni és telefonon segítséget kért
a szegedi tfizőrsógtől. amelv néhánv perc alatt
a helvszinen volt teljes szerelvérmvel. A motorosfecakendő vívómban hozzákezdett a ttiz eloltásához, ami félórai
megfeszített
munka
után sikerült. A kár mintegv 250 pengő. A
vizsgálat megállapította, hogv a tüzet
Peírorics József 7 éves kisfiú okozta, aki a szérűskertben gvúfával játszadozott.
— Házasság. S z i l á g y i Pál, a Magyar Távirati Iroda munkatársa szombaton délben a rókusi templomban tartotta esküvőjét
Hocskó
Irénke urleámnyal.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS Állást kaphat a Hatósági Munkakö^veti tőben: 3 kovács vidékre, 1
ács, t faesztergályos, 5 kádár vidékre, 4 kosárfonó. 3 szőnyegszövő, 3 kötszövő. 1 kötélgyártó vi(k'-kre, 1 kárpitos, t m'agvar szabó. 4 uri szabó vidékre, t cipész vidékre, 2 cipőtüzőnő és 1 ragasztón« vidékru, t magyar szűcs vidékre, 3 szövőííyárj mimkásnö, 4 hölgyfodrásznő, 1 tanulóleány,
t szobafestő, 10 ügynök, 2 kiszolgálónő, 1 füsze'rkereskedősegéd. 1 kifutóleány. 1 nőtlen kocsis, 2
villanyszerelő

2 Szeged FC közgyűlése
A S z e g e d F C s z e p t e m b e r h ó 6-áiv d .
tarija

direktórium

beszámol

a

szanálás

eredményéről.
H a t á r o z a t k é p t e l e n s é g esetén szepi. 13á n H. P. 1 0 ó r a k o r , u g y a n c s a k a Tiszas z á l l ó k i s t e r m é b e n , a m i k o r a k ö z g ülés

a megjelent

tagok

Kerékpárt, varrógépet

számára

tekintet nélkiil m p g lesz tartva.

való

Iskolai hírek
Az állami Klauzál Gábor gimnáziumban a tanéveleji vizsgák a következő sorrendben lesznek:
augusztus 31: különbözeti vizsga, szeptember 1.
és 2. magánvizsga, szeptember 2. osztály- és érettségi javító vizsga, szeptember 3., 4. és 5. Írásbeli
érettségi, szeptember 7. szóbeli érettségi vizsga. A
beiratkozás 5-én és 7-én lesz. Veni Sancte 8-án a
rendes istentiszteleti időben, utána tanévnyitó ünnepély, 9-én reggel 8 órakor a tanítás megkezdess.

Jégszekrények

•ominoozott víztartállyal CallOtO NAnrinDnfii Kosentb L. e.-nttí
részletre !•> leeolMAbbui |C!»CIC HflllliUI 1101 Telefon 20-72. .3

— Eljegyzés. Hirsdhler Zsuzsa (Dömsöd), László László "(Szeged) jegyesek. (Minden külön érte
sités helyett.)
M a y e r Géza, a birkózószövetség déli kerületének főtitkára eljegyezte Albert Margitka urleányt.
x Gyorsíró- és gépirótanfolyamokra beiratkozás szakiskolában (Honvéd-tér 4.).

Cian-ivoda
szavatossággal oiánoz.
Szeged, Tl«a Lalos-Körut
59.
Telefon

13
31-77

— Baleset. Szombaton délelőtt 11 óra tájban
Újszegedre, a Középfasor 24. számú ház elé hívták a mentőket, akik azután a sebészeti klinikára
vitték J a n i c z k y Adél 78 éves magánzót. A szerencsétlen úrinő "Újszegeden sétálgatott, valamin
megcsúszhatott és ugy esett el, hogy bal combján
csonttörést szenvedett. Állapota súlyos.
— Augusztus 25-én lép cletbe a féláru utazási
kedvezinénv Debrecenbe. A Tiszántúli Ipari
Vásár alkalmából augusztus 25-től # kezdve
szeptember 8-ig az ország minden részéből féláron lehet Debrecenbe utazni. A Tiszántúli
Ipari Vásáron szebbnél szebb
pavillonokban
mutatja be a magvar ipar tehetségét. A kiállítás egvik érdekessége a légvédelmi kiállítás. A
Tiszántúli Ipari Vásár alatt számos sportesemény lesz Debrecenben, igv augusztus 28-30án tenniszversenvek. augusztus 30-án és szépb e ber fi-án a Stadionban ligabajnoki mérkőzés ós Nagyvárad válogatottjaival való mérkőzés szeptember 8-án, szeptember 6-án olimpikonok részvételével boxmérkőzés. Rendkívül
érdekes látnivaló less a Hortobágyon szeptember 6-án délután 3 órakor kezdődő Hortobágyi
Nap, amelyre Debrecenből filléres vonattal lehet utazni..

A föld szere*, mert hefed ö:
irgalmas szíva szerető
s a halál, aki érteiu jő,
nem leverő ,fölemelő!
Nyugalmas ágyam veti ö:
fűtött lakás a temető.

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten született 15 fiu, 14 leány. Elhaltak: Feuer Béla 62, Turi
Ilona 2, Rózsa István 52, Tunyogi Csapó János 7,
Kopasz Lajosné 29, Csizmadia Józsefné 71„ Pipicz
Géza 26, Somogyi Pálné 55, dr. Jedlicska Béla 76,
Frank Rudolfné 22, Dallos
Magdolna 20, Tnrosánvi Emil 6 hór Csonka József 49, özv. Kovács
Istvánné 62, Vannay Ferenc 69. Török Kálmán 69,
Kovács Sándor 34, Csontos Szilveszterné 76, Császár Tmre 70, Zsadányi Péter 53, Bálint Ferenc 41.
Soltész János 80, Szögi Anna 11, Sebők Jánosné
52, Pap Sándor 24 éves korában. Házasságot kötöttek: Pichler Jenő és Geller Terézia, Pintér András és Gál Ilona, Cserhalmi László és Lengyel
Ilona. Kaiser Rudolf és Mohos Rozália, Ratgés János és Csillag Erzsébet, Lázár István és Kabai
Mnria, Pá Ifi István és ösi Márta, Fodor Béla Caisclier Tngetoorg. Engel Mihály és Kendere.si Rozálin. Rózsahegyi István és Papp Etelka. VoTkovicz
Ferenc és Sándor Etelka, Molnár Ferenc és Lőrinez Erzsébet, Zsák Frigyes és Lakó Erzsébet,
Aklan Pál és ördög Erzsébet, Mózes Márton és
Komlósi. Erzsébet, Égető István és Vecsernyés
Aranka, Bodó Ernő és Csanádi Hona, Krizsán
István és .lunászka Jolán, D-ékány Tmre és Oros-z
Mária. Csőr Miklós és Tóth Rozália. Somogyi János és Dolovács Rózsa, Bodolai András és Bodav
Margit, Kcvevári Gvnlá és Baté Mária, Szilágyi
Rezső és Ilecskö Trén.

Aa óra lapra néz szemem, •
most mindenre emiékezein,
mi meghajszolt szeszélyesen
és túladnék az életen,
mert boldog az, ki megpihen.
Az óra csak ver, nem pihen
Perkátai László.

k a p n a f n a k Tiank8«szek5ttet6stink révSn azon építtetők,
a k i k n e k az építkezéshez nincs m e g teliosen a sziiksécres
tőke. M i n d e n f a j t a tégla és cserép k i v á l ó m i n ő s é g b e n a
legolcsóbb árak mellett
K i v á l ó járdatégla is karható.

legolcsi.bbau, leielősséggel .|avu rOOOtt i . es Tsa,
Mikszátu Kátmáu-u. O. Autogénüegesztés. Gumik, alkatrészek legelőnyösebben szorezaetők be
»'i

Emuer e» óra
A mutató gyorsan forog,
a föld alattam imbolyog,
mellem zihál és ugy mozog,
iniut halé, mit fogott horog,
lépésem botlik, tántorog,
holnapra én már meghalok.
Ua meghalok, hát nem leszek!
szenvedtem úgyis eleget:
holttestemről majd a legyet
hüs lomb hajtja és hét gyerek:
síromat ássák egerek,
temető árka eltemet.

a Tisza-szálló emeleli k i s t e r m é b e n , a h o l
a

— Megbüntettek nyolc nyilaskeresztest a zöld
ing miatt. A szegedi rendőri büntetőbiróság
szombaton nyolc szegedi nyilaskeresztes ellen
adott ki 10—10 pengős büntetőparancsot,
mert zöld inget viseltek. A büntetőparancs
szerint a nvilaskeresztesek ezzel az egvenruharendcletbe ütköző kihágást követtek el. A megbüntetett nyilaskeresztesek tárgvalás kitűzését kérték és — az eddigi szokásjogra való hivatkozással — szeretnék elérni az Ítélet megváltoztatását.
FELIKAN A FEJ1ÉRTÓNAL
retzk Péter orvos ritka
vadászzsákmányt
ejtetit teanap
a Fehértón.
Pelikán
került
a puskacsöve
elé és sikerült
eléjtenie.
A
pelikán
megjelenése
Magyarországon
a
legnagyobb
ritkaságszámba
megy. 30 évvel
ezelőtt
lőttek
Szetged környékén
egy pelikánt.
vadászkörökben
még mostanában
is
sokszor
szóbakerül
ez az eset. A pelikán
legközelebbi
fészkelőhelye
a Duna
feketetengeri
deltája,
igazi
hazája
a Kaspi- és
Aral-tó vidéke, valamint
Keleitafrika.
Most
a Fehértó
vidékét
látogatta
meg ez a ritka vendég. Dr. Beretzk, Péter
huzamosabb
időn át figyeltet a ritka, madarat
és fáradtsáiw* les után
sikerük
golyótávolsáara
megközelítenie.
A közel
három
méter
szárnykiterjedésü
madár
a szárnyán
kapott könnyebb
sebet. Dr. Beretzk
Péter
a madarat
a budapesti
állatkertnek
küldötte fel azzal a kikötéssel,
hogy
elhullása
után a ritka madarat
preparálva
a szegedi
muzeum
madártani
gyűjteményének
küldjék
el.
__

formaruhák
Reícheiné

:yermol<divalterme, Vuléri'i-tér 1
• M ^ H V U T E A M U U «

e. 1 0 ó r a k o r

— Vér-, bőr- és idegbajosak igyanak hetenként
többször, reggel felkeléskor egy pohár természetes ,,Feerne József keserüvizet, mert ez mindig
alaposan kitisztítja és méregteleniti a gyomorbélcsatornát s ezenkivül az emésztést és az anyagcserét is jótékonyan befolyásolja. Az orvosi tudomány legjelesebb képviselői már régóta hangoztatják, hogy a Ferene József viz hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve.

1036 augusztus 23.

Építkezési kölcsönt KERTftSZ-TÉGLAGYÁR, Cserepes sor.
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M A G Y A R O R S Z Á G

MAKÓI H Í R E K

— őrségváltás a l Országiászlónál. Szent István napján zenés őrségváltás volt az Országzászlónál. Kilenc órakor állt fel a leventékből, cserkészekből és hadastyánokból álló diszörség, nagy
tömeg nézte végig az őrségváltást. Megkapó látvány volt, amikor a három nemzedék képviseletében a kis fapuskás leventék, a fiatal cserkészek és
a hadastyánok diszszakasza felvonult az Országzászlóhoz. Az Országzászló előtt a diszőrségváltás
után ünnepség volt, beszédeket mondtak U r m á nc z y Nánaor, dr- J i v o r n í c i k y Jenő, dr. vitéz E n d r e László és dr. S ő r e g h y Mátyás. Az
ünnepi beszédek után a küldöttségek megkoszorúzták az emlékművet.
— Hirtelen meghalt Kiskunfélegyháza helyettes főügyésze. Kiskunfélegyházáról jelentik: Dr- Ráday
János ügyvédet, Kiskunfélegyháza h. főugvészét szombaton reggel holtan találták lakásán. A 41 éves, életerős férfi «gvedül volt lakásában, mert családia Budapesten
nyaral. A hirtelen halál álmában érte
- S3EGEW PIAC, A siombatj hetipiac pagyforgalmú volt. Az állatvásárra felhajtottak 43
borjút, £1 bízott és 335 sovány sertés», 18 juhot Az
árak a következőképen alakultak: borjú kilója 78—
Kii fillér, hízott sertés 83—03, éves darabja 50—60,
lélcves 30—10, választási malac párja 20—30 pengő, juh 55—69 fillér. Marfiahus; I. r. 110—1.70, II.
r. 1.20—1.60, III. r. 120—1 10. borjú comb 180—
2.60, eleje 1.30—2.40, pörköltnek 1.00—160, sertéskaraj 160-2.00, comb 150—1 »1, oldalas 1.30-1.50,
zsirszalonna 1.60—1.70, báj 160—1.80, zsir 160—
I.00 pengő. Csirke párja 120-3.50, kilója l.00—1.10,
tvuk párja 3.20-1.80, kilója 1.05—115. stwány kacsa párja 2 40-500. hízott kilója 1.20-1.30. sovány lud párja 500-9.00, hízott kilója 1.15—1.35,
tojás kilója 1.45—1.65 pengő. Alma nemes fájta 10
30, közönséges 3—12. őszibarack 7—70, körte 6
10, szilva 6—30. citrom darabja 10—16, sárgadinnye kilója 2—8, görögdinnye 1.5—4, szőlő 12-48
fillér.' Zöldborsó hüvelyes kilója 35-60. fejtett literje 0.7O—1.00. bab hüvelyes kilója 15—30, bgr.
gonya nyári rózsa 6—8, őszi 5—7, Ella 4-3—6,
apró 3—1, vöröshagyma 5—10, fokhagyma 20—35,
petrezselyem csomója 2—8, sárgarépa 2—8, vöröscékla kilója 6—10. vörös káposzta 10—15, zeller
darabja 2—8, fejes káposzta kilója 4—7, kelkáposzta 8—14, karaláb téli kilója 4-^6, tök 2—5. paradicsom 1—8, ugorka 5—25, zöldpaprika apró hegyes 10 darab 2—4, tölteni 4—7, torma kilója 30—
80.' spenót 10—16. sóska 20—30, füzére» paprika
10-260, őrölt 50—250 r*ngő Buza máz«áia 14-30
-14 80 rozs 1150-11.70. árna 1030-1100, zab

A makói pótadó. Makó háztartási költségvetése a napokban kerül a képviselőtestület elé.
A költségvetés a múlt évi előiránvzattal siemban a bevételeknél feltűnő csökkenést, mutat,
netm kevesebb, mint 88 ezer pengőt, ami a pótadó 14 százalékos emelkedését vonni
maga
után. Ez a jelentős bevételi csökkenés érdekes
módon állott elő. A belügyminiszter a mult évi
költségvetést jóváhagvó határozatában ugyanis megtiltotta, hogv a város az év Végén mutatkozó pénztári maradványt a költségvetés bevételi eldalán fedezetként, felvegye mindaddig,
aijijg a város háztartási mérlege passzív, vagyis, amíg a városnak több a kiadása, mint a
kintlévősége. Ez a minisztérj rendelkezés, amelv
ezúttal először kerül alkalmazásra, a lesnagvobb nehézségét szülte a költségvetés összeállításánál, mert ha a főszámvevő éppen erre
való tekintettel a kiadások legmesszebbmenő
lefaragásával nem dokozik, a pótadóemelkedés
emiatt 27 százalékos lett volna, ami kétségtelenül az adózó polgárság teherbíró képességének határát haladná még. A főszámvevő által
előterjesztett költségvetési tervezetet a bizottságok néhány jelentéktelen módosítással tették
magukévá, minthogy azonban a tavalvi 100
százalékos fiótadót méghaladó módon az adózók teherbírásá t igénvbeveűrti nem tart iák lehetségesnek, egyetlen lehető megoldásként a
belügyminiszter
méglepő rendelkezésének
a
módosítását kívánják. Annak elérése végett,
hogy a pótadószázalék a tavalvi nívón maradjon, javasolják a bizottságok, hogv az év végén mutatkozó pénztári maradvánv egv részét és pedig 56.228 pengőt a belügyminiszteri
tilalom ellenére is fedezetként állítsanak be a
költségvetésbe s ennek az intézkedésnek a jóváhagyása érdekében külön kérelmet terjesszenek a bélügvmíníszter elé. A belügyminiszter
részéről egv újonnan bevezetett költségvetési
elv alkalmazásáról, vagy részleges mellőzéséről van mindössze szó, ezzel szemben a makói
adózó polgárok számára a belügyminiszteri
újítás kérlelhetetlen alkalmazása az amuevís
rendkívüli terhek elviselhetetlen mértékű emelését jelent epé.
Elfoglalt» hivatalát a makói kapitányság uj
vezetője. A belügyminiszter az államrendőrség
makói kapitányságának a vehetőjét, Z o m b o r y
Gyula főtanácsost — mint közöltük - Kecskemétre helyezte s helyébe a makói kapitányság élére a
Szegeden jól ismert dr S i ö n y e y Károly rendőr
kapitányt küldte ki, akit a kapitányság vezetésével bizott meg Dr Szőnvey ma foglalta «1 állását
a makój kapiténvíág élénJíyftv» maradnak a makój református Iskolák
Megírtuk, hogy S z i r b i k Sándor református elnök lelVésf a? esrvbázgazdasáKi szempontoktól ve
zéreltetv«, a református iskolák r*$£l«ges beszüntetésének a gondolatával foglalkozik. A l e l k i z
•erve szerint ebben az évben rsak azokat az ál'ásckat szünteti be az egyház, amelyek elhalálozás,
vagy nyugdíjazás folytán jelenleg üresedésben vannak. A következő években azután fokozatosan leépítenék a többi tanítój állásokat is, kivéve az ötödik és hatodik elemi osztályt. Ezzel kapcsolatosan
külön országos akciót akar indítani a lelkész ate
kintetben, hogy az állam és a község az összes
ötödik és hatodik osztályait adja fel s ezeknek >z
osztályoknak fenntartását bizza telies egészében
az egyházakra. A cél az. hogy az egvházak kisebb
kiadással is megvalósíthassák azt a célt, hogv minden gyermek egyházának a szellemének tn*"felelő
oktatásban részesüljön. A református egHiáz bizottságai és előkészítő testületei a » a r c b a n foglalkoztak Szirbik lelkésznek ezzel az el^o^olásával, de a tervnek az első ré«»ét telies egészében
«•Ivptotték és árra az álláspontra helrezkefltek,
hogy a református iskolákba az össres Jelentkező
növendékeket felveszik mindaddig amíg reeg nem
valósul a lelkész tervének sz a második része,
hogy az állami ötödik és hatodik osztáh-u isVolák
bezárásával az ötödik és hatodik osztálvu gyérn.ekek csak saját Mekezetüknek megfelelő oktatásban részesíthetők. Ha ez a cél megvalósul, ak.
kor a többi osztályokról szívesen lemond az egv.
ház, azt « kockázatot azonban, hogy a terv második részének a meg nem valósítása esetén a református gyermekek oktatása teljesen kicsússzon az
egyház kezéből, nem vállalja az egvbáz presbitériuma.

II.80—J210. ten«eri ó 1310-1360. ui csöves 5—6
ncneő B^M «z'na mázsála 4—5, lucerna 5—6, alomszalma 1 50-1 "0
' — Filléres vonat Ojrlédre. Augusztus 30-án
Szegedről Ceglédre 500 utas telentk^rés« esetén filléres vonat közlökedik. A vonat Szegedről indul
6 Ara 55 perckor, visszaérkezik éjszaka 2 éra 43
perckor.

Kcvnapmegváltá*. Vári Lajos főszámvevő és
Erdei Lajos számvevő névnapjukat a városi inségakcló javára történt adományaikkal megváltották.
Eladó bAx vendéglővel, Makón Batthyány-ucca
20. számú, 25 évre adómentes házam a benne levő
vendéglővel, teljes felszereléssel, más vállalkozás
miatt eladó. Ménesi Lajos vendéglős.

DelKa melen.
— Jugoszláv kézre akar ják juttatni a liatármepü magyar birtokokat. Szabadkáról jelentik: A jugoszláv hatóságók rétidéiétet adtak
ki. amelvben előírják, hogv minden
ingatlan
átruházásánál, arnélv az ötvenkilométeres határsávban történik, a vevő köteles igazolni
vagy szláv származását, vagy azt. hogv állatapolgári okirata van. Ezt a rendelkezést még
hónapokkal ezélőtt adta ki a jugoézláv kormány utasítására a durtai bán, eddig azonban
nem került nyilvánosságra. Most azután, hogv
Szabadkán tömegesen kértek ilven íngatlanátirást, az ügyvédek közölték a meglepett felekkel, hogv nem elegendők az éddiri okiratok,
hanem ezen felül az említett két körülmény valamelyikének igazolására is szükség van. Első
pillanatra nyilvánvaló, hogy a. rendelkezés politikai célokat szolgál, amennyiben a határmenti ötvénkilomóteres zónában a lakosság
nagy többsége magyar és a cél az, hogv a magyarság s z á j á r a
ingatlanainak
értékesítését
megszorítsák, másrészt pedig, hogv a határmentén fekvő és eladásra, kerülő minden 'úrtok
feltétlenül jugoszláv kézre lusson. A rendélet
nagv izgalmat keltett a délvidéki magyarság
körében.

Cl,

S

• i»©?

'¿ék

Ingíitlanlorgalonj Makón Galamb Pál és neje
megvették Kovács Lajos né Paizs-ucca 6. szánni
házát 460 pengőért, Kelemen Sántjor és neje Erdei
Imre Tompa
>mpa 29. szá
zámu házát 1990 pengőért, Szabó Pct«rné Gera Ferenc egy hold 118 négyszögöl
liatfongyosí földjét 1000 pengőért. Hevesi Klára
Kocsis Imre Agyu-ucca 6 számú házát 570 peng.",
ért, Ksrjagó József é? neje Bojtos János Paiz-.
uoca 21- számú házát 1200 pengőért, Szilágyi Viktória özv. Lábó Flöriánné 138 négyszögöl ujszentlőrinci földjét 200 pengőért, Szabó Sámuel és neje
Döme István Perczel-ucca 10, számú házát 1000
pengőért, Argyelán János és neje Vajda Zsuzsin*
na Révész-ucca 1- számú házát 1600 pengőért, Varga Sámuel és neje Németh Sándorné Csillag-ucca.
15. számú házát 1500 pengőért, Loósz Károly és
neje özv. Kovács Béláné 12 hóid 842 négyszögöl
Rákosi tanya földjét 13.500 pengőért, dr Bogdán
lózsef és neje Süket Sándor 116 négyszögöl leai
földjét 240 pengőért, Putnoki János Beukő Ferenc
né 347 négyszögöl kortyogói földjét 380 pengőé::
Baranvi István és neje Veress József Székely ucc.i
6. számü házát 1S31 pengőért, Kelemen Ferenc és
neje Gesztesi Ferenc Tátra-ucca 37. számú háza!
1871 pengőért, Siket Sándor és neje Szirb:'; Sándor Justh Ovula 29. számú házát 2250 pengőért
Dávid Ferencné Loósz Károly 1 hold JAli ugarját
1600 pengőért, Gera Ferenc és neje Loósz Karola
2 hold dáli ugarját 3200 pengőért, Megyesi István
és neje özv. Haszon Istvánné 487 négyszögöl Ardicsi földjét 515 pengőért és végül Szalma Erzsé
bet megvette Nagy Gy. Julianna Bécsi-ucea 61
számú házát 750 pengőért.
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek:
Dr. Dégi János Kucses Anna Juliannával, Sarkadi István Palicska Piroskával, Kurai Ferenc Kun
Irén Erzsébettel, házasságot kötöttek: Kovács József Csora (Ciora) Leontinnal, Szentpéteri János
Nagy Gv. Juliannával, Széli János Kusz Viktó
ríával, Takács József Horváth Irénnel, Tézsla Antal Ferenc Gazdag Viktóriával. B,irtai Ferenc Be
nák .luüanna Etellel

Szarvas

Un divat As kalapltülSnlegességalt
naery raktára! — Olcsó á r a k .
KAIlay Albert CHidl ucca.

— A Szeged FC felhívja mindazokat,
kiknek
bárminemű követelése van, hogy ezen követelésüket a jogcijn megjelölésével Írásban jelentsék be
1936. évi augusztus 31-ig Markovics Szilárd mérnőkaél, Tisza Lajos-körut 44. szám alatt. Az e terminusig be nem jelentett követeléseket az egyes'ilet nem vállalja
— öngyilkosság sósavval. Szombaton este a
közúti híd alatt egv eszméiétien állapotban Vvő jdőaebb férfit találtak a járókelők- Rövidesen előkerült a rendőr, aki a mentőkért, telefonált. A férfi
a mentőautóban
másához
tért és elm^'flotta. hogv Leitner
Ignác 75 éevs
kunmaisai níacj árus. A szerencsétlen emVr
örigvilkos6ásri szándékból sósavat
jvott, de
hógv miért akart méghálni, arra vonatkozólag nem tudott felvilágosítást, adni. mert ismét
elvesztette eszméletét. Állapota életveszélyes
x Budapestre érve a Park szállodában a keletipályaudvar mellett megtalái'Ja kényelmét, legjobb
ellátását olcsó árakért E kap előfizetőinek 20 százalék engedményt nyújtunk
— Crtesités. Az utóbbi időiben nevemben többrendbeli visszaélés történt. Ezek elkerülése végett
kijelentem, hogy senkinek', — igy hozzátartozóimnak hitelben történő esetleges vásárlásaiért sem
miféle felelősséget nem vállalok. Mílotta János.
x Sfesta Szanatórium, Budapest, J., B á l i t
Győrgy.ucca 5., a főváros egyik legideálisabb;'M
fekvő éc orvo«ilag legtökéletesebben felszereli
gyógyintézete Bel- ¿a ideggyógyászat, sebészet,
szülészet, nőirvógyászát, urulogia, »tb. Röntgen
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektrocardlograph (szivvizsgáló) Krogb-féle alapanyagcserevizsgáló készülék. Enterooleaner (bélfürdő) Modehj vlzgyógylntézetl Orvosilag vezetett
villanyüzemö konyhai Elsőrendű ellátás! 9700
négyszögöles park! Olcsó árak!

M H a i citromos H3szitmanyeH,
arc i z e k r é m e k , olajok, oqdere'x
Szeplő elleni ?ényvédő szerek.

Reiter Oszkárné Hozmstmai miezeie
Sresred. Dugonics-tér 11.. I. em. Telefon 26—02. Arcápolás. Szénsésrbi
bák. szemölcsök, szőrszálak végleges eltávolítása. Fénykezelés.
"a'iitvánvrik kikénzése. Olcsó bénstrcr.dszcr
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KOZMETIKA
Tévhitek a kozmetikában
Alig van olyan foglalkozás, amelyben annyi
,-iok téves nézettel és oly sok balhiedelemmel tatalálkoztunk, mint a kozmetikában. A bizalmatlanság bizonyos mértékig érthető volt a múltban,
amig a megszépítés mesterségét titokzatosság és
rejtelmesség vette körül s amig a "-égi szépitőszerek nagyobb része titkos házi rewptek után^ ártalmas anyagokból készült, de ma már midőn a
modern kozmetika nem a hibák leplezésével és
kendőzésével, hanem azok megelőzésével, a bőr
felesleges képződményeinek végleges eltüntetésével, az öregedési tünetek kiküszöbölésével foglalkozik, ezeknek a bizalmatlanságoknak és téves
előítéleteknek végre meg kellene szünniők.
A kozmetikai gyakorlatban ennek dacára még
tn;j is találkozunk elég gyakran olyan károsodásokkal és hibákkal, amelyeket ilyen téves nézetek
és balhiedelmek okoznak és amelyek idejében történő és megfelelő kezelés ntján elkerülhetők lettek volna.
Ilyen téves az a felfogás, hogy az összes szépségápolószerek ártalmasak és hogy azok mércgtartalmu anyagokat tartalmaznak. Az egyénileg
előirt és az arcbőr típusának megfelelő kozmetikumok nem karosak, sőt a bőr ápolásához és védéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Hibás az
a vélemény is, mely szerint a rendszeres arcápolást annak elkezdése után állandóan folytatni kell
és hogyba azt abbahagyják, visszaesés állana be.
Az arcbőr időnkénti ápolása nemcsak frissítő és
itditő hatással van, hanem a tisztaság és higiéné
érdekében is történik s akkor hagyható abba,
amikor akarják, az eredmény még mindig jobb
a réginél. Viszont nagyon helytelen a nálunk elterjedt szokás, hogy csak akkor keresik fel a kozmetikust, amidőn már feltűnően megromlott az
arcbőr és mélyreható elváltozások vannak rajta.
Sulvos következményei vannak annak a káros
fclfogáshak, miszerint a gyermek é$ bakfiskor
szépséghibáival nem kell törődni, mert azok idővel úgyis elmúlnak. (Arczsirosságr ifjúkori pattanások. kéz és orrvörösség stb.) Pedig ezek mind
olyan kóros jelenségek, amiket nemcsak azért kívánatos mielőbb kezeltetni, mert súlyos szépséghibák és a gyermek hiúságát sértik, hanem azért
is, mert elhanyagolva, igen sokszor a teint is jóvátehetetlenül megrongálják.
Sokan azt hiszik, hogy a fejbőr
zsirosságán,
korpádzásán sőt hajhullásán is, a minél gyakrabba n végzett szódás, samponos hajmosás segit, 1
pedig a beteg fejbőrt ez feleslegesen izgatja, mig
:innak megfelelő kezelésével a tünetek elmúlnának. Sok kellemetlenség származik abból is, hogy
a rendellenes szőrszálak eltávolítása körül tájékozatlanok, a nők még ma is és így a megtévesztésnek számos tere nyílik. Ahelyett, hogy a szakemberhez fordulnának, az otthon végzett különféle manipulációkkal rengeteg kárt okoznak maguknak.
A megszépítés régi mesterség amely könnyűnek látszik és amelyhez mindenki akar érteni. Pedig a kozmetika kétélű fegyver mert kellő tudás,
gyakorlat és elővigyázatosság'nélkül igen sok
kárt tehetünk bőrünk épségében és szépségében.
Reiter Oszkárné.
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
Zsiro* fejbőr: 1. Forduljon szakorvoshoz. 2.
Mindig attól függ, hogy mi az előidézője.
Fiatal asszony: Mellkörüli szőrzelet is teljesen
veszélytelenül és nyomtalanul el lehet tüntetni
diatermiás vagy elektrolitikus eljárással.
Érdeklődő: Feltétlenül jót fog tenni a magaslali levegő. Egész ott tartózkodása alatt ne mosdjon, hanem könnyű zsíros Krémmel kémje és tisztitsn arcát. • Púdert használhat.
Probléma: Előzetes orvosi vizsgálat nélkül ne
folytasson fogyókurát, mert veszedelmes lehet.
Orosházai előfizető: Elkésett már attól, hogy
házikezeléssel is eredményt lehessen elérni. Forduljon szakemberhez, arca rendbe jöhet.
Régi előfizető: Szemölcsöt házilag eltüntetni az
arcáról nem ajánljuk, mert annak eredménye
csak rossz lehet.
Kere'kedő neje: I Rossz vérkeringése okozza
Háziorvosával tanácskozza mec. 2. Ez nem be-
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teges tünet. 3. Most már ne mossa, csak egyszer
hetenként. 4. Ha nem sorvadásos természetű, feltétlenül lehet rajta segíteni.
Veronika.- Ez csak megfelelő diszpozíció mellett
jön létre nincsen semmi jelentősége. Házikezeléssel nem oldható meg.
»
^yaralliinii a Meira- •
bnn Múlratüreden
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és dopenrianeei Nyilvános ízálloda pensló és étterem BOTFALVAl
OVIekl' Pál vezetésével. A lölgylaerdö közepén, modern 43 szoba,
•ninden szobában folyóvíz. Elsőrendű masyar-franola konyha. Napozó terrasz. Előzékeny kiszolífáláh. Tel es napi pensló az előszezonban S R , («idényben 0 pem-őtő
Levéléin»: Botfalvai PlU
Málra'llrod. Tanítók háza
04

Sxinffáx
Mtívésset
Erdélyi Mihály gyűjteményes kiállítása az Iparcsarnokban. Néhány esztendővel ezelőtt érkezett
haza Szegedre E r d é l y i Mihály hosszú külföldi
tartózkodásáról. Azt a sok eszteudőt. ami elutazása és visszatérése között eltelt, szakadatlan
munkában töltötte. Páris, Róma, München, Genf
jelentett állomásokat barangolásaiban. Nem egy
külföldi kiállítást díszített egyik-másik képe. Szegedre érkezése után most a Tömörkény-Társaság
ösztönzésére jelentkezik, hogy bemutassa munkásságát a szegedieknek. Szombaton délután, amikor
a sajtó előtt megnyílt a kiállítás, már a lépcsőházban, jóleső örömmel láttuk,, hogy nem tétlenségben töltötte el a hallgatás éveit, hanem komoly művészi munkával. A hatalmas teremben
azuián teljes pompájában tárul ki Erdélyi pikturájának gazdagsága. Mintha tiz festő rendezte volna ezt a kiállítást! Egy befelé élő, utakat kereső
művész életének grafikonja olvasható le a falakról.
Szinte sok e g y festőtől. Kezdjük talán legújabb
képein, amelyek messziről felismerhetőek tompított színeikről és amelyek erősen elütnek életének korábbi szakaszában festett vásznaitól. Hoszszu ut vezet a k e c s k e m é t i müvészteleptől a
p á r i s i iskolákig és ezt a hosszú utat a fiatal
művész aránylag rövid idő alatt tette meg Ahogy
most fest és ahogy most lát, az leszürődött élettapasztalat. Művészete a szimbolizmus felé hajlik,
képei csupa sejtelmes álmok, amelyeknek megelevenitéséhez szolid technikájú, tompa, mégis élettel
teljes szinei, kiválóan alkalmasak. Most már megtalálta önmíigát, miután festett egy sereg tehetséges, tapogatózó képet, lerögzitett rengeteg hangulatot. Ezek az ujabbkori képei már a kibontakozás dokumentumai. A sok kép közül bajos volna felsorolni a legsikerültebbeket. Megkíséreljük,
hogy néhányat megemlítsünk. Kezdjük mingvárt
azzal, aki szivünknek legkedvesebb: M ó r a Ferenccel, akinek négy igen kiválóan sikerült portréját is látjuk a kiállításon. Igen szép két női
feje (egyik Olaszországban is nagy sikert aratott),
..Velence" eimü képe és a „Vezúv", amely harsogó
erejével hat. Nagyon tetszettek a művész önarckcpcí. Rajos volna megmondani, hogy vájjon kompozíciói. tájai, vagy portréi keltenek-e nagyobb
liatást. Azt hisszük, hogy mindegyik vásznán kétségtelenül meglátszik egy tehetséges, komoly művész ecsetvonása. — A kiállítás vasárnap délelőtt
fél tizenegykor nyilik meg a nyilvánosság számára és szeptember nyolcadikáig marad nvltva. Riztosra vesszük, hogy a közönség sűrűn fogja látogatni ezt a szép reprezentatív kiállítást.

Rádió
Vasárnap:
Rudapest I. 9.30: Hirek. 10: Egyházi népének és
szentbeszéd a belvárosi Plébánia-templomból. 11
óra 15: Evangélikus istentisztelet a Récsikapu téri
templomból. 12.30: Az Operaház tagjaiból alakult
zenekar, vezényel Polgár Tibor. 13.45: Rádiókrónika Elmondja Papp Jenő. 14: Hanglemezek 15:
A földmivelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. 15.50: Pertis Pali és cigányzenekara. 16
óra 30: Rexa Dezső előadása. 17: -Imre Vincze
dr. régi magyar dalokat énekel. 1730: Rierbauer
Virgli dr. előadása. 18: Fehér Miklós hegedül,
zongorán kísér Schwalb Miklós. 18.30; Uj ismeretség. Harsányi Gréte csevegése. 19:. A rádió szalonzenekara. 20: Vidám est. Rendező Náday Réla.
21.35: Hírek, sporteredmények. 22.05: Csorba Dezső és cigányzenekara muzsikál. 23: Guttenberg
György—Adler Tibor jazz zenekara műsora. 0.05:
Hirek.
Rudapest I I 11: Bandholz tábornok szobrának
leleplezése. Közvetítés a Szabadság-térről. 15: Beszélgetés a pályadíjnyertesként Budapesten tartózkodó fiatal amerikai születésű
magyarokkal.
1715: Délutáni tánczene Buttola F.de jazz zene-

1936 augusztus 23.
karának műsora, Buttola Ede énekszámaival. 18
óra 25: Dr. Bulla Antal felolvasása. 19.30: Somfay
Margit történelmi elbeszélése. 20: Kárpáthy Margit gordonkázik. zongorán kiséri ifj. Kárpáthy
Sándor.. 20.15: Hirek, sport és lóversenyeredmények.
Kiiflöld. Páris. 20.30: Flotow: Márta, opera. —
Deutschlansender. 19; Lehár lemezek. — Wien. 15:
Kamarazene a salzburgi Mozarteumból.
Hétfő:
Budnpest I. 1110: Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
12; Déli harangszó. 12.05: Rendőrzenekar. Vezényel Szőllőssy Ferenc. 13.30: Szmirnov Szergej
balalajkazene-kara. 17: Rejtő Gábor gordonkázik.
17.40: Mesterházy Jenő előadása. 18.10: "Bohrandt
Lajos és Weidinger Ede szalon- és jazz zenekarának műsora. 19.15: Angol gyárak a XVIII. században. Léderer Emma előadása. 19 15: Magyar
nótaest. Közreműködik Bodán Margit és Cselényi
József. Kisér Horváth Gyula és cigányzenekara
21: Hirek. 21.20: Az Operaház tagjaiból alakult
zenekar. Vezényel Doh.nányi Ernő dr. Közreműködik Földes Andor zongora. 22: Időjárásjelentés
22.10; Tánclemezek. 005: Hirek.
Rudapest II. 20: Marconnay Tibor és Jankovicb
Ferenc verseikből adnak elő 20.35: Hanglemezek
21.50: Hirek.
Külföld. Stockholm. 19.30: Rádiógépkocsival Budapestre. — Prága. 21: Schubert: Tragikus szimfónia. Csajkovszky: D-dur hegedű és zenekar'
hangverseny.

Kerékoáriáf

most tüzzománcoztassa, mert 30 százalék engedménnyel ujjá varázsoljuk. — Uj rendszerű csövekből saját műhelyünkben igen olcsón készítünk
uj kerékpárokat garancia mellett. Gumik és alkatrészek olcsón. ZSOTfiR. S. és TARSA műszerész,
Gróf Apponyi AlberJ-ucca 1
280

Tössöfe
Zürichi devizazárlat. Páris 20.20 egynyolcad.
London 15.44, Newvork 306 hétnyolcad, Brüsszel
51.80. Milánó 24.175, Amszterdam 208.35, Berlin
123.425, Schilling 57.10, Prága 12.68, Varsó 57.70,
Belgrád 7.00. Athén 2.90. Bukarest 2.50.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése:
Búza tiszai 77 kg-os 14.75—15.00, 78 kg-os 14.90—
15.15, 79 kg-os 15.10—15.30, 80 kg-os 15.20-15 40,
felsőtiszai 77 kg-os 14.65—14.95, 78 kg-os 14.8015.10, 79 kg:os 15.00-15.25, 80 kg-os 15.10-15.35,
dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 14.60
-14.75, 78 kg-os 14.75-14.90, 79 kg-os 14.95-15.06,
Pestvidéki rozs 12.30-12.50. egyéb 12.70-12.80,
sörárpa III, 15.00—16.50, takarmányárpa I. 11.90
-12.10, zab I 13.10—13.20, tengeri 12.20—12.60,
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott.
Szept. 113—112 hétnyolcad (113 háromnyolcad—
111), dec. 112.5—háromnyolcad (112.5—háromnyolcad), máj. 110.75—ötnyolcad .110 ötnyolcad—fél),
Tengeri alig tartott. Szept. 112.25 (112 ötnyolcad),
dec. 98 ötnyolcad (97.75). máj. 93.25 (93). Rozs tartott. Szept. 84 báromnvolcad (85 ötnyolcad), * dec,
82.75 ( 82 háromnyolcad), máj. 81 (80.5).
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Terézköruti Színpad

Kacaaó Esték
uaszaryPMa J a i a i M l a
felléptével.

i •
Azonkívül: Rajna Allce, Gárdonyi, Kőváry,
Herendy Manci, lengyel Gfzl, Peti, Szenes,
László, Fenyő, RAcz Vall és a nagy társulatok közreműködésével.
Vasár- éa ünnepnap délután V? 5 órakor.
Olcsó helyárakkal.
Kezdete 9 órakor.
Tel.: 1-265-54

ausrusztus 23.
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Csik másodszor is legyőzte
a ispánokat
Budapest.
augusztus 22. A kéthar-os magvar
keresztülhúzta számításaikat és az olimpiáez
—.lífán uszéversehv első délutánián, szomba- utáni első budapesti versenyen isriét bebizoton a Császár-fürdő 50 méteres uszodájában ' ri\ igodott, hogy Csik Ferenc jobb úszó a japánagy érdeklődés várta Csik
Ferenc olimpiai
noknál.
bajnokunknak a japánokkal való találkozását.
A 100 méteres gyorsúszás eredménye:
A japán uezók a berlini olimpiai
játékokon
1. Csik Ferenc
Magyarország
.57.5.
biztosra vették, hogv Yusa, vagv Arai révén
2- Yusa japán 58.2,
megszerzik a 100 méteres gyorsúszás olimpiai
3. Sukiura japán 59.2,
bajnokságát. Ceik Ferenc — mint, ismeretes —
4. dr. Abai-Nemes 59 4

] sprintben is kitünö eredményeket ért cl — B u ó c z Zoltán és K e r t é s z László a B) c-ipil t-r
• talékja. Egymással vetélkednek IJ csapatba va >
jutásért. Eddig Buócznak sikerült játszania az
: együttesben. Kertész nemcsak pólózik, de teheti
1
ges uszó is, még sokat fogunk róla hallani.
Ha valaki ezt a gárdát az úszókkal kieccs/ii
vc versenyezni látja, nem beszélhet a sze*>< li
úszósport stagnálásáról, még kevésbé visszaeséséről.

Sportegyesületek
fiejy e ' m é be!
Football garnituiák,
dresszek,
lábszárvédők,
nadrágok
rendeiésszerinti színekben ésMvtelbe®
L A
T I '

Vasárnap: S z A K - M A K és
Vasutas-MTK az ujszegedí
pályán
Vahárnap már a szegedi alosztályban
is
megkezdődnek a bajnoki küzdelmek. Ebben
a pillanatban még mindenki favorit. Ha a készülődés .,ól sikerült, remélni lehet, hogy a
tavalyinal jobbat fognak produkálni a szegedi
amatőrök, akik országos viszonylatban is jelentős erőt képviselnek. Nem jelent semmit,
hogy az olimpiai csapatban mindössze Kovácsot tartották alkalmasnak a válogatottságra,
de a mellőzésnek meg is volt a káros következménye. Ha nagyobb figyélemmel és hozzáértéssel állították vólna össze az olimpiai válogatottat, amelyben feltétlenül több szegedinek helyet kellett volna szorítani, nemcsak a
lengyelek ellen játszott volna a magyar csapat . . .
Most megindulnak a küzdelmek, az egyesületek egyformán optimisták, de csak két-három forduló után lehet majd
megállapítani,
hogy melyik együttes használta ki legjobban
a nyári pihenőt.
A sorsolás ugv akarta, hogy az első forduló
keretében két érdekesnek
Ígérkező bajnoki
mérkőzés kerül iön eldöntésre
Szegeden és
csak helyeselni lehet a Vasutas és a SzAK vezetőségének megállapodását, hogy mérkőzéseiket egy pályán rendezik meg.
Délután háromnegyed 5 órakor
rendezik
meg az ujszegedí sporttelepen a
SzAK-MAK
találkozót. Tekintettel a szezonelőre. nem lehet tudöi. hogv melvik csapat kerül ki győz*
tesen a küzdelemből. Ha a tavalyi helyezést
vesszük figyelembe, akkor a MAK-nak kellene győzni, viszont a SzAK az utóbbi időben
megmutatta, hogy egyike a legjobb vidéki
amatöregvütteseknek. A Gorinthián-diiért folyó küzdéléitobén igén tekíntélves együtteseket győzött le. A vasárnapi mérkőzésen a honi környezet és az a körülmény, hogy már
régen tréninsben van a piros-fekete csapat, a
SzAK győzelmét jósolia, ez azonban nem adhat okot
az elbizakodásra. mért a makói
együttes lelkes és veszedelmes. gillővőkből
áll. Jótékvezető: K o h a u t e k .
Aa előmérkőzés a délután 3 órakor kezdődő
Vasutas—MTK
meccs lesz, amelv érdekességében nem marad
el a SzAK-MAK találkozótól. A Vasutas már
játszott az idén bajnoki meccset, Kiskunfélegyházán, ebben a küzdelemben nem mutatott megnvugtató formát. Igaz, hogv tartalékos volt, de a hirek szerint vasámán sem tud
kompletten kiállani. Az MTK a pihenőt
jól
használta ki és igv valószínűié« nyilt
játék
lesz. Játékvezetőt S p i e g e l
A szegedi csapatok közül csak a Móraváros
játszik vasárnap vidéken. Ellenfele, a Kecskeméti TE lesz, amely most került vissza az el*
sőosztályba. A mórávárosi csapatnak nem szabad lebecsülni az u j elsőosztálvu egvüttéSt és
nem «¡zabád elfelejtenie, hogy az otthönában
mindig veszélves szokott lenni, ha nem is képvisel olyan játékerőt, mint az MTE. Játékvezető: P a t a k i .
Hódmezővásárhelyen
tk le vasárnap

a HMTE—Ss. Máv., Ki&kuriiélegytiazao
a
K T K - H T V E márk/Stést A boni csapatok a
favoritok. Az előbbit Lázv, az utóbbit Engel
vezeti.
Máaodoeetályn bajnoki raérkőzé&ek; Szeged:
UTC—Zrtnyl-KAC (UTC-pélya, délután fél 5 óra),
biró : Emmerllng SzEATC-Hunyadl SE (UTCpálya, délután háromnegyed S óra), biró FarkasKiskundorozsma: KPLE—Sylvánia. Biró dr Magyar. Pzőreg: Rákóczi—SzFIE. Biró Lapu ,1 Kistelek: KiTE— Postás- Biró Frankéi.
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Kispest utál?, Hungária előtt
Próbajátékosok és Berecz a vasárnapi
tréningmeccsen

A Kispest elleni mcccs eredményét a szegedi
sportkőzönség általános megelégedéssel fogadta, az világosan bizonyítja, hogv az elpu. ;itált S'-egcá FC'rd
az ide! sztzonban
is
számolni kell. Csak a dicséret hangján lehet szólni a csapat teljesítményéről, amelv a sok mellékkörülményt
figyelembevéve,
elsőrangúnak
mondható ós a vezetőségről, amelv lehetővé
A s z e g e d i
u s z ó ^ u t á n p ó t l á s
tudta tenni, hogv a csütörtöki eredmény megszülethetett. Abban
a
súlyos
helyzetben,
Lassankint befejeződik az uszótzezon, pólómeccsek is csak elvétve vannak, de ez nem akadá- j amelyben a Szeged FC volt, más klub már rélyozza meg az úszókat és a játékosokat, hogy ne gen meddőnek tartotta volna a küzdelmet. A
Soroksár fúziókkal igyekszik magán segíteni,
dolgozzanak olyan szorgalommal, mint eddig.
Kedvező hatással vannak a szegedi úszókra is az a 111. kerület eladta valamennyi játékosát, vaolimpiászon elért remek eredmények. A tapasz- sárnap Debrecenben egyedül Kocsis szerepel a
talatok azt mutatják, hogy a nagy ambíciók min- régi gárda közül. Ezzel szemben a Szeged !'<"•
eladta Vastagot
és vásárolta helyette: ördödig meghozzák a maguk gyümölcsét. Az ujszegedí
Havas Il'őt.
de a további szeruszoda még mindig hangos a „ C s i k e k " és göt. Bereczet,
„ B r ó d y a k " zsivajától; a vezetőgárda nagy re- ződtetések is biztatóak. A vezetőség bizik abmegrendezendő
ményekkel figyeli a & uj generáció lelkes munká- ban, hogv a jövő vasárnap
ját. A fintal úszók olyan lelkesen és olyan nagy ! Hungária elleni mérkőzésre már teljesen felkvszorgalommal dolgoznak, hogy az eredmény nem , szülten állíthatja ki csapatát.
maradhat cl. A SzUE egész garnitúrákat veszA Hungária elleni készülődés első
aktusa
tett el és még mindig abban a helyzetben van, , vasárnap lesz, amikor a Szegeid FC a SzAK 11.
hogy a budapestiek — tőle várják az utánpót- ellen játszik tréningmeccset. Erre a tréninglást. .. A SzUE nevel és a legragyogóbb tehetsé- meccsre Szegedre érkezik Berta
is, aki szolgágeket hozza felszínre. Most nem beszélünk a lati beosztása miatt egyelőre nem lehet
szeWanie-fivérekről, a Vágókról, a Hayokról, akik
gedi lakos. Résztvesz a tréning iá tékon. Havas
ma is büszkeségei az nszósportnak, hanem Er- II.. aki csütörtökön irta alá a Szeged FC-hez
dősről. Borbélyról, Tombáczról és azokról, akik
6zóló szerződését, amelyet csak abban az eset— a tólfiói olimpiászon képviselni, fogják talán a
ben nvujtanak be a szövetséghez, ha szegedi
magyar uszósportot. Szinte elpusztíthatatlan a
bemutatkozása
kielégíti a vezetőséget.
szegedi uszóiitánpótlás, mert annyi vérveszteség
A vasárnapi tréningmeccsre a Szeged
FC
után még ma Is Budapest után a legjobb gárdával
rendelkezik, ifjúsági vízipóló csapatáról pedig meghívta a I I I . kerület volt balszélsőiét. Far
kast és egv jóképességü amatőrjátékost,
de
egészen bátran meg lehet mondani, hogy ehhea
hasonló nincSen ni országban. A szegedi közönség nem lehetetlen, hogv ezeken kívül mások
már jól ismeri a SzüE B) csapatát, mely vala- részt vesznek a játékban.
A tréningmeccs délelőtt
10 órakor
kezdőmikor t ) ősapát néVen aratta sikereit. Ez a tarSzAK-vályán.
talékgárda megnyerte a déli kerületi másodosztá- dik a
A Szeged FC nemcsak a Hungária ellen kélyú bajnokságot a kitűnő Vasutas előtt, de pem
jogosult a további küzdelemre azért, mert előcsa- szülődik. hanem a két hét múlva megtartandó
tisztújító
közgyűlésre
is. A közgyűlés előképata magasabb osztályban küzd.
szítése jó uton halad. Beavatott helven közölA n t a 1 f f y György, a csapat kapusa, a fiata- ték, hogv a direktórium
főbb
vonásaiban
lok között is a legfiatalabb. Többször volt tagja
rendbehúzta
a klub anyagi
ügyeit
és a iplek
a KlSOK-válogatöttnak. - A i g n e r Sándor már
szerint a tisztújító közgyűlésén
eredménye
az „éltesébbek" közé tartozik, 20 éves és kemény
munkájáról számolhat be. Ezen a. közgyűléséi;
játékával rövidesen Homónnáy nyöíbába l é p . . .
Keménysége mellett nagy táktikUs Is. — S í r - választják meg az uj tisztikart, arneiv egv
c h i c h Györgyöt akkör vétték lirttét elő, amikor évig fogja, vezetni a klub ügyeit.
Kosóczkvt isméertes orósházai cselekedetéért letiltották Sirchich a csapat legöregebb iátékosa..
t>c lelkesedése nem ismer határt. A SzAK-bán
kezdett úszni, amikor a Tisza volt a versenypálya. Ö neveli az ifjúsági gárdát. — K o s ó c z k y
László még Aignernél is keményebben játszik. Ha
leszokik felesleges durvaságairól, haszfvára válhat a csapatnak. - T o m b á c z István miödftszsze 18 éves, de többszőr volt már KISOK-válogatott. \z utóbbi időben nagy fejlődés tapaszaiható. Ezen a néven nem is igen ismerik ézegede.n,
már ö maga is a ..Ginóber" névre hallgat.
K l e i n Arthur tóbbc. nem fog Játszani a SzUEban. külföldre távozott. N'errtísak tehetséges pólójátékos, hanem nagyszerű hátúszó is. —- B o r b é l y László centert játszik, már az első csapatban is szerepelt. Rövidesen bekerül az országos
diákválogatottba. — E r d ő s - E n g e l György 17
éves uszórekorder. nemcsak a mellúszásban, de a

A Nemzeti Liga startja. Vasárnap valamenynyí ligacsapat bajnoki mérkőzést játszik. Egykét együttes kivételével csapatösszeállítást
gondok tapasztalhatók az egész vonalon. Vasárnap a következő meccsek kerülnek eldöntésre az első ligában- Budapest:
HungáriaElektromos, Netfizéti—Faládáé. UiPest—Phöbus. Soroksár—Ferencváros,
Budafok—Budai
11. Derééért: Bocskai—III. kerület.
Vasárnap délelőtt a Hunyadi-téren: KEAC—
S*TK. A siégédi elsőósztályu csafátók közül Vasárnap nem játszik bajnóki mérkőzést a KEAC és
az SzTK. A két vezetőség erre való tekintettel
megegyezett, hogy csapataikat barátságos mérkőzésre állítják ki egymás ellen. Az érdekesnek Ígérkező barátságos találkozó délelőtt 0 ómkor kezdődik a Hunyadi-téri »porttelepen.

ir»

P E L M A G y A R Q R S Z X G

Reflexiók a kispesti
mérkőzésről

hol van itt „a csapat csődje," hol van itt az elparantált csapat? Hiszen jobbak vagyunk, támadunk, de a Kispest szívósan védekezik'. Megnyerjük a meccset, hallatszik innen is, onnan is.
Ugy látszik, hogy az indiai hokkicsapat tagjai
is nézik a meccset, mert egy közülük piros dreszszet húzott magára és hatalmas fehér turbánnal
a fején be akar állni tizenegyediknek a szegediek
közé. Jelentkezik a birónál, — a turbános hindu
nem más, mint Szőregi. Alaposan helybenhagyták,
csak a szeme látszik, ugy be van kötözve. A jobbszélre megy statisztálni. Korányi lesz az összekötő Most a kispesti center lő, egészen a sarokra. de Pálinkás, mint a tigris ugrik és húzza magához a labdát. Barótinál a labda, kiugratja ördögöt az átjátsza magát két védőn, már egyedül
van, mindjárt eléri a tizenhatost... már ott van,
belül is van a tizenhatoson, mikor az egyik kispesti hátvéd elkapja a kezét és húzza vissza...
A biró fütyül, a kispesti nézőkben meghűl a vér,
csak a szegediek kiabálnak: tizenegyes, tizenegyes! Mindenki annak látta, csak a biró nem és
igy a tizenhatosról rúgat szabadrúgást...

Az autó lassan döcögött velünk a kispesti pálya felé, mi pedig meglehetősen nyomott hangulatban mindenről beszélgettünk, csak a mérkőzésről nem. Ez érthető is, hiszen Szegeden még fogadásokat is kötöttek arra, hogy a Szeged gólt nem
i'Ug, ellenben bekap vagy hatot.
Tribün nincs, pár év előtt leégett. A túlsó
luccsvonal mentén padok, az ócska, düledező korín Ion belül. Elhűl bennünk a vér, ha arra gondolunk, hogy mi fog itt történni, ha a közönségnek
valami nem tetszik. Mondjuk például a Szeged
fogja a vezető gólt... De-persze ez csak olyan
hiu ábránd, hiszen az otthoni fürészelők már előre megjósolták, hogy a Szeged 0:6-ra ki fog kapni.
Körülbelül 2000 néző van kinn. mikor még folylk az előmeccs. Dehát kit érdekel ez? Egyszerre
futótűzként terjed el a hir: Pálinkás véd! Ujabb
liirnök jön: a Ferencváros ennyit ígért érte, de
nem adtuk! Mi az. hogy nem adtuk? Volt itt szó
H\általán eladásról? Bravó Pálinkás! Hát az
i/los: hatot most már nem kapunk.
Mindenki izgatott, de csak nem akar ennek az
•lömeccsnek vége lenni. Ujabb hír: Berecz játszik!
Nem bírja a pesti levegőt, visszakívánkozik Szegedre. Levonulnak az elömérkőzés csapatai, mikor megérkezik a jövő vasárnapi ellenfél, a Hungária különítménye. Biztosan azért jönnek, hogy
lekopirozzáüc, hogyan rug a Kispest hatot. Majd
•'•k is ennyit akarnak rúgni jövő vasárnap Szegeden Már jönnek is! Ugy látszik elég sok szegedi
van itt, tapsolnak. Mögöttünk egy pár ferencvárosi drukker erősen szívja a fogát, mikor Pálinkást megpillantják — és kórusban szidják a ferencvárosi vezetőséget.
Feállanak. Nézzük csak azt a védelmet: Pálinkás—Miklósi. Raffal. Ennek a védelemnek lehet 6
gólt rúgni? Ha az ember nem volna olyan izgatott és a torka nem volna olyan száraz, még nevetne is. f)e nézzük a haIfsort; Berták, Baróti,
Gyurcsó. Nem is olyan rossz, sőt, ha Baróti nem
lesz megilletődve, akkor... De egészen nyugodtnak látszik. A csatársorban tényleg játszik Berecz. Ejnye, nem is olyan rossz ez a csapat, még
talán ... De már kezdődik és Szőregi már a följön fetreng vérző fejjel. Első perc és már csak
tizen vagyunk a kispesti 11 ellen. Támadnak a
kispestiek a csonka szegedi csapat ellen, de Pálinkás szenzációs formában van. ruganyos, labdabiztos. Miklósi hatalmas felszabadító rúgásai,
Raffai gyorsasága és helyezkedés! érzéke nagy
nyugalmat kölcsönöz a szegedi sziveknek. Pár
perc múlva a halfsor életre kap és nagyszerű
labdákkal tömi a csatárokat. Baróti remek labdájával Nagy fut a baloldalon, elhúz a halfja mellett, már lőni készül, mikor az utolsó pillanatban
kornerre szerelik. A kornert is ő rúgja, a labda
pontosan Bereczhez száll, aki kapásból, sarokkal
továbbítja kapura, de a kispesti kapus is a helyén van. A másik oldalon Korányi rohamoz, —
egyszóval támadunk! Hát ez, mi történik itt?
Kispest szóhoz sem jut, Szejred irányítja n játékot.

Szünetben a mögöttünk ülő ferencvárosi drukkerek monoton hangon szidják vezetőségüket Pálinkás miatt. Jobbra előttünk ülnek a Hungaristák. nagyon összesúgnak. Bizonyára
Viczeniket
emlegetik, akinek a segítségével talán nekik is
sikerülni fog jövő vasárnap Szegeden egy döntetlent kicsikarai, az első félidőben.
Indul a második félidő, talán most... Korányi
mint a villám fűt a szélen, nagyszerűen bead, Berecz remek tempóban érkezik és kapásból ugy beragasztja a bal felső sarokba, hogy a kispesti kapus utána se szagol. Góól! Ordítják a szegediek,
1:0-1 a vezetünk, a kispesti oroszlánbarlangban.
Mi lesz azzal a másodikkai, hé! Hatalmas ostrom alatt tarjtuk a kispesti kaput. Kispest nem
bír szabadulni, a kapu előtt pattog a labda, rrost
a kapus. liZtán az egyik hátvéd ugrik bíle a szegedi csatárok lövéseibe. A kispesti kapus kinn
fekszik a tizenegyes pont körül, mikor ördöghöz
kerül a labda A center gondolkozás nélkül lő, a
szegediek felugrálnak helyeikről, már mindenki
gólt kiált, de nem! A felső kapuléeröl visszapattan a labda az éppen feltápászkodó Vági kezeibe.
Óriási balszerencse, ördög fogja is a fejét. Az
idő ólomlábakon jár és a 10 emberre olvadt szegedi csapaton mintha a fáradtság jelei látszanának. Ez. nem is csoda, mert az iram óriási és a
szegcdiek Szőregi sérülése folytán ez egész mérkőzést eggyel kevesebben vivták meg. Kispest
minden erejét összeszedve támad és 4 perccel a
befejezés előtt egy kapulécnek lőtt labda bepattan
a szegedi kapuba, tehát a Kispestnek saját otthonában sikerült a Szegedtől egy pontot elvennie.
—pe—

Báthy-Bloch Lászlót, a SzUE tehetséges sprinterét a MUSz táviratilag felrendelte a japán—magyar tiszómérkőzésre. Báthy multheti eredményével szolgált rá a kitüntető meghívásra. Báthy mellett Erdős-Engel is résztvesz az európai érdeklődéssel ki sért versenyen.
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Hol vásároltunk !
A Dllmoauarorszáa

Hol dolgoztassunk

Kis C í m t á r a szegedi k e r e s h e d O h r ö l es

ANTIQUARIUM:
-lungárla könyveket vesz. elad és esorél
FÉRFIRUHA:
tlau Ignácz, Kelem en-n. t.
ILLATSZERT AR:
Gáspár illatszertár, Széchenyi-tér f.
IRODABERENDEZÉS:
vVIrth és Rengey. Szérhenyi-Yj ft.
HARDTMUTH KALYHAATIWKASOK
ÉS TISZTÍTÁS:
Léderer János, Mérei u. 6.
KÉPKERETEZÉS:
Kreimann Miksa. Kárász-u 10
KÉZIMUNKA:
Fischer „Kézimunkaház", Kárász-u. 12.
KÖTÖTT- és SZÖVÖTT ARU:
i lupel és Hegyi. Püspök >azár
Lusztig Imre, Széchenyi-tér 1

T93f) augusztus 23.

|
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OLAJ- ÉS MŰSZAKI CIKKEK:
Ruh Vilmos. Mikszáth K. a. I.
RÁDIÓ ÉS GRAMOFON:
icűt<ch Albert Kárász-ucca 1.
Kelemen Márton. Kelemen-«. 11
SELYEMARUK:
Holtzer S. és Ftai, a főpostávaJ szem bei.
SZŐNYEG:
Domán Mihály és Fia. Kárász-u. 12.
SZŰCS:
'losmann Dávid Kárász-u. 1
ÜVEG ÉS PORCELLAN:
Kátoía. O A o n l c

a. I

VILLAMOSSAG:
Deutsch Albert Káráss-u. f.
Rosner

József. Tisza

Lajos-kflrnt 88

VIZVEZETÉKSZERELÖ:
Fekete Nándor. Kossuth

Lajos-sugárut 18.

Szegeden szerezzük be minden szükségletünké!!
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rtUKU UTAZÁS eogoulu. M-tél I IgaioMo»
D.br.c.nt«l 100 kilométerig P I M, 100-» klUf 1f0, 200 kilométeren f.lül P *-, Igoio»viny »4»<Sr mogtekintéUio joga.it. Igajolrónyok
Monotj.gvfro dákbon, Iporteltül.t.knél kaphatók. Auf.
M-óa, axopt. 6-án ét l-án f l l l é r . t vonatok.

250 sportembert
tüntet ki a DLflSz
Szeptember 5-én lesz a DLASz
jubiláris
közgyűlése. Ezt az alkalmat akarja kihasználni az alszövetség jelenlegi vezetősége, hogy a
déli sport terén eredményesen dolgozó funkciónáriusokat kitüntesse. A DLASz közölte az
egyesületekkel, hogy mintegy 250 vezetőt kivan díszoklevéllel kitüntetni és azt a közgyűlésen adja át. Arról, hogy kiket tart érdemesnek a DLASz a kitüntetésre, még nem szivárogtak ki a hirek. Mindenesetre
kívánatos
volna, ha a mostani békülékenv hangulatot
nem mérgesítenék el esetleges túlkapások, vagvis kitüntetnek olyanokat, akik erre nem
szolgáltak rá és mellőznek értékes futballvezétőket. akik történetesen ellenfelei a „Vidéki
blokknak."
A DLASz elhatározta, hogy minden egyesületet külön-külön értesít arról, hogy vezetői és futballistái közül kiket tüntetett ki. HeIvesebb volna, ha azoknak a névsorát, akiket
kitüntettek a „Hivatalos Közlönyben" leközölnék. Altalános az a vélemény, hogy sportszempontból közérdek, kik azok, akiket a ielengí rezsim méltónak talál a kitüntetésre.
Nem szabad olyannak előfordulni, mint az
egyik válogatott mérkőzésen megtörténi, amikor kitüntettek még olyanokat is, akiket az
MLSz megbüntetett és még most is töltik büntetésüket.

Nein szabad DLASz-játékosnak „uccai csapatban futballozni. A Móraváros vezetősége panaszkodik, hogy az első bajnoki meccsre, a KTE ellen nem tud kompletten csapatot kiállítani, mert
több sérültje van. Annyi bizonyos, hogy a két
Csóti nem játszhat a KTE ellen. Csóti I. tnkszalagszakadást szenvedett az egyik úgynevezett cégmérkőzésen, öccse fledig tüszős mandulagyulladásban megbetegedett. Nemcsak Csóti I., de más
egyesületek futballistái is megsérültek az ilyen
„uccai csapatok" mérkőzésein, üdvös volna, ha a
DLASz erélyes kézzel megszüntetné az jlven futballozást.
Kopasz (Vasutas) ujabb sikere Budapesten.
K o p a s z , a Vasutas jeles kerékpárosa ismét Budapesten versenyezett és az V. osztályúak ion kilométeres országúti küzdelmében a h a r m a < , ik helyen végzett 3 óra 10 perces idővel, de ..rajta volt"
az elsőn.
•
Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
41.295—1936. E. sz.

Hirdetés

a közutak mentén levő élőfák kötelező
gallyazásáról.
A távírda- és távbeszélő vonalak biztonsága és
üzemképessége miatt szükséges, hogy a vezetékek
mentén levő élőfák oly módon gallyaztassanak ki,
hogy a fa gallyak és a távirdavezetékek között legalább egy méter széles hézag maradjon.
Felhívom a város bel- és külterületén halndó
távirda- és távbeszélő vezetékek mentén fekvő föld
vagy telkek tulajdonosait, hogy a vezetékek közelében levő és tulajdonukat képező élöfákat sürgősen megfelelően gallyaztassák le.
Ezen rendelkezés ellen vétőket a törvény megfelelően bünteti.
Szeged, 1936. augusztus 21-én.
Dr. Pálfy József
•
polgármester.

HULLÓ
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Kálmán ejjryet rántott a vállán.
— Barátom, ez a név ma zászló, ígéret,
eszmei
• •
—r Aztán te itt dolgozol?
— Itt ám! Ez hazafias üzlet.
— És miből fizetnek olyan tói?
— A haszonból.
— Hát haszon is van?
— De van ám! Csakhogy itt ném az igazgató urak vágják zsebre, mint a többi banknál, hanem mi, a dolgozók.
— Azt hittem, a betevők.
— Azoktól áldozatkészséget
követelünk:
elégedjenek meg egy-két százalékkal, tekintettel a hazafias célra.
— És mi a hazafias cél?
— Olyan alap megteremtése, amelybél —
izé . . . engedj mesr, egyelőre néked se mondhatok többet.
— Kérlek szépen. Engem nem is érdekel
A legjobb akarattal, a legnagyobb áldozatkészség mellett se tudnék betevő lenni. Szegény diák vagyok. Bármilyen irodai munkát
elvállalnék.
L e d bácsi gondolkozott.
— Helye». A i a gitár,¡6« osztályon föl se
vennének, öísém, mert oda kipróbált hazafiak, nagyszerű szónokok kellenek, akik fölráfídk a magyart, a cselekvés terére léptetik
é i « magvar —
. — Betesz.
Ugy van. De vári csak- Mondok valamit. Karácsony után gyere fel hozzám. Beszélek az érdekedben már előbb. Levelegni
tud ss?
— Akármelyik ewdpáí nyelven.
— Gépirás?
— M é g otthop, « adóhivatalnál m e t á n u l *
tam.
— Mintha már föl is vettek volna- Igaz,
nem sok flfetést k«Pfz, de magános embernek nagyon elég, Én nem feleftem e l
Én sem, bátvám Ünnepek után ott ta
SféjuEngerr\ keress 3 vezérképviselők osztályán,
Bsksa L^ei föl sem jegyezte a nevét: e?
jó ómon. Valami reménykedés ez if. Mit te»
íödik ő ftg f ,Áldo?atkés?ség" bélső dolgaival,
a hazufiapséggal való üzérkedés csalafintaság
gaival! Hát a hatóság mire való? Nézzen a
körmére ö dolgozni akar, hogy megélhessen. Az Ő munkája nem csap be senkit.
Előadásokat hallgatott és takarékoskodott.
Minek költsön vendéglői kosztra? Egés? halom ennivaló várja. A konyhában állandóan
<'g a tiiz. Molnárék szívesen
főznek
teát,
< sak teafir, cukor, citrom legyen hozzá. Ez
a meleg étel. Hideg étel, hut> és tészta, be«
főtt és nyers gyümölcs van az ablak közt, a
stekréhy tetején.
Szegény Ella! Lassanként
megtakarítjuk
azt, «mit te kisírtál, kiájultál a zsebünkből és
még továbbra is haragudjunk rád? Ez Igazságtalanság volna.
Karácsony előtti hetekben Molnárékhoz Is
beütött a boldogság: az ember munkát kapott valamelyik gépműhelyben Ugy látszik
az idén mindenkinek jó karácsonya les?. Legyen
Kálmán hazaruccant az ünnep hetében.
Eleméréknek föl se tűnt, hogy olyan sokat
•zaladgál a városházán, « megyeházánÖ
tudja, mi baja. Bizonyosan valami hivatalos
¡rások kellenek neki.
Azt mondja a sógoroknak 1
— Kató nevében is kérlek benneteket, karácsony szombatján délután gyertek el hozzá egy kicsit kvaterkázni- Este ugy is otthon
less ki-ki a maen családiánál

— Nagyon természetes- Ugy illik és te?
— Én is. Persze, hogy otthon leszek.
- Eljöttek a sógorok. Kató, aki előre kicsípte
magát, nagyon kedvesen fogadta őket. A z
ebédlőben
teritettek
asztalt
Fesztelenül
megy a barátkozás. Egyszer esek kinyilik a
szalon ajtaja. Nini, ott áll áz anyakönyvvezető
ur nemzetiszínű pántlikéval átkötött
atillában és kérdi:
— A tanú urak jelen vannak?
— igenis — jelenti Kálmán.
— Fáradjanak be, kérem.
Kálmán karonkapja Elemért és Jámbort.
Már is viszi. A kántor ur az asztalnál marad, a száját tátja.
Bent a szalonban lepereg a hivatalos formaság, az anyakönyvet aláírják- Gratulálások. Áz anyakönyvvezető ur Is átjön, koccint
A kántor urat csak a koccintás téríti magához, mélységes á m u l á s á b ó l
Hintó érkezik. Ezen elrobog az anyakönyvvezető ur hivatalszolgájával
é« az anyakönyvvel, másik hintó jön. Harmadik is.
— Gyertek sógorékl Kántorkám, te csak
töltg magadnak. Ide szaladunk csak a nagytiszteletű úrhoz. Fá} 8 lába, ne fárad|on a helyünkbe.
A kántor csak néz- Elrobog a két hintó.
— M i volt ez kedves néni? — kérdi a gaid«iszonyt, az ur tornácainak énekvezére.
— Házasságkötés, kántor uram Most megy
Hí esküvő.
A káptor ur Szeretne zsoltárba kejdémi,
hogy „utaid, uram, mutasd meg, hogy el ne
tévelyedjem" — mert ugy érzi, hogy ő éltév«4yedett, hogy a? ő elméiét elhomályosították a hamisság utján járók álnokságai. Hát
mért kellett ejt igy csinálni?
Elemér, <j világlátott, sekat tapasztalt só*
er magáho? tért az el?ő pillanatban, tudta,

Íogy miről van hó,

csak szegény Jámbor ur
nem veit vele t i n t á b a n , hogy mi megy Itt
tuljadonképpen? Az
eeküformát
magában
m é g ő Is a pap után mondtq.
A hintók vjssfarebogtqk
Káptor uram megcsókolta a friss asszonyt,
«»tán Kálmánnak esett:
^r Te filis?teus, hát mért hagytál ki epgem
h játékból?
— Azt hiszem, sógor, hogy neked már a
magadé is elég volt. Most már
lakodalmasunk.
Kató töltögetett, koccintott és már vége
is volt a lakodalomnak.
— Hogy Is mondtad sógor? A szent estét
ki-ki otthont tölti? Milyen huncut! Hogy itt
tölthesse, hirtelenében
Katót.
(Fólyt. elvette
kftv.)

Könyvele
Anthony Abbot: Vészjel « sírból U j területre viszi az olvasót, újszerű bűnügyi rejtélyeket mutat be és azok újszerű megoldását
szemlélteti Anthony A b b o t izgalmas, érdekes detektívregény©, amely Vésziéi a sírból
rímmel most jelent meg magvar fordításban.
A kitűnő amerikai író könyvében flapperek,
kokaincsempészek, spiritiszta médiumok, „rámenő" amerikai politikusok körül bonyolódnak egy egyébként plauzibilis történet titokzatos szálai. Nem a szokványos amatőr-detektív áll jtt a nyomozás középpe ltjában, hanem
a newyorki rendőrség
óriási apparátusa,
-irpelvnek tehetséges, szellemes vezetője pszlhologiai eszközökkel jön rá a rejtély nyitjáraBizonyos, hogy ez a könyv, amely az Athenaeum népszerű
detektivregény-sorozatában
jelent m<*g, nngv érdeklődést fog kelteni. Ara
1 pengő.

üres nag; uccai szoba

fogtechnikus laboratóriumnak, villany és gazzal, irodának, szabórnühelynek, bútor leraktározásra is alkalmas,
kiadó. Somogyi u. 22.
emelet jobbra.
Csinos, tiszta bútorozott szebát keres fiatal
házaspár. „Elsejére" —
jeligére kiadóhivatalba.
Különbejáratu. csinosan
bútorozott szoba olcsón
kiadó- Újszeged, Balfasor 44, Gráf.
Diszkrét lépcsőházi bejáratú tiszta szobát keresek „Elsejére" jeligére.
Modern bútorozott szoba, fürdőszoba, központi fűtéssel szepteuiüer
1-ére kiadó. Bercsénylu '¿a.
Keresak teljesen s2éparidt .szép. türdöszoüás
bútorozott lakást főbérloti txoilszwiiüa, Dugonics térhez közel „blőre (izetek" jeligére.
MagasloldszinU különbejáratu tiszta bútorozott szoba teljes
ellátással is egy. két uruak
kiadó. J}áró Jósika ucca 35Elejjánsan
bútorozott
küloiibejáratu szoba —•
fiirjlőszoi>a használattal
kiadó: Petőfi &. sugarút 37a, I. em. jobbraCsiposan bútorozott szo
ha kiadó. Kossuth Lajos sugárút 10, 1. 13.
Lépcsoháii
bútorozott
szoba azonnal kiadó. -mDeák Ferenc u 3ía
Lépcsőházi
bejárattal
teljesei} dis?kréí bútorozott pz^ba ozonnajra
kiadó- Polgár g 33.
E l l á t á s
Goúdózásra elvállalom
szolid, idősebb nőt vagy
férfit, kinek jókarban
lévő háza van. ,,Állami
tv. 45" jelig« kiadóba.
Kellemes otthont kaphat különszobával teljes ellátással
idősebb
nyugdíjas. Kormányosucca 1 sz., földszint 2.
ajtó.
MODERN LAKÁSOK,
nagánházak, bútorozott
szobák, kizárólag a Belvárosi Lakásügynökség
Dugonics tér 11, telefon 25-47.

Bokor ucca 7. sz. két
uccai szobás parkettás,
továbbá 3 szopás moderp lakás kiadó.

Háromszobás modern
emeleti lakás november
l-re kiadó. Bocskai u
9. sz
Kettöszobá6 uccai modern fürdőszobás l a k á s
nov. i-re kiadó. L'i tér
6.

sz

Kétszobás modern föld
szintes lakás azonnalra
vagy november l-re kiadó. Bocskay u. 9.
Egy szoba, konyha, kani
ra, uccai lakás kiadó,
viz, villany bent. Uj-téi
6. sz.
ötszobás modern uri lakás novemberre kiadó
Szentháromság ucca 43földszint.
Uj házban egyszobás —
fürdőszobás modern la
kás november l-re kiadó. Felhő ucca 1b.
Évtizedek óta fennálló
kovácsműhely szeptemberre olcsón kiadó. Pa
rist kórut 34aHáromszobás összkomfortos belvárosi modern
lakás újrafestve kiadó.
Bővebbet. Báró .lósika
14 sz.
Kölcsey ucca
10 szám
alatt kétszobás uiodern
lakás, üzlethelyiség —
novemberre kiadó.
• i.

—

.,--..

« . . . —

Modern négyszobás la
k§s novemberre kiadó
Tisza Lajos körút 45.
Milhelyhaiylsftg
u
famegmunkáló vagy —
textilüzemnek igen alkalmas, kiadó. Világítási és motordram bent.
Ugyanott
raktárhelyiség. Madách qcca 1*.
Uceai, nagy világos b«tonozótt rnübeljbeíyjseg
Kiadó Vyász u 4
Cse.Qdes, udvari magasföldszintet, pioba, konyba magá4iy06 nyugdiiasnak vagy csepeg ha
^aspárna» Olcsón kiadó
Sjeptetntker l-re Széke
re? «t 7.
Egyszobás, alkovos, fürjjé b ás lakás
kiadi
oniogvi ucca 24.
Kettőszobás garzon Imkás november
l-rí kiadó. Petőn Sándor sugárút 1 sz.
Háromszobás modern II
emeleti lakás azonn.Hra is kiadó. Bottenbf i«
ügyvéd, Lőw Lipót in
ca 9.
Háromszobás,
tig.összkomfortos lakás, tiszapartnál, szép kertbea kiadó. Maros ÍJ. 27.
ónémrt ebédlőbntor eladó.
Sgyi
száraz lakás előszohóval, üvegezett ftdyosiv
vsl viz, villannyal kiadó. Petőfi »ugárut -1'i.

Borpinca cce 1500 hl.
ászok és transzportbordóval és felszereléssel
bérbeadó.
Hordók ós
felszerelés esetleg eladók. Átadható szepteni
bar végén részben előbb
„Agráría" Alsőtiszapart

Egyszoba, konyhás lakás és egy szoba elsejére kiadó. Báró Jósika
u. 43-

K i a d ó lal<4* magasföldszintes 3 szobás
alkovos Vlz, v i l l a n y
bent
m á j u s l-re Vitéz
ucca
29, szám.

Lakást és kosztot adnék
rendes nőnek vagy diáknakBelváros" jeligére.

3 SZOBÁS.
modern uccai lakás —
azonnalra v. november
1-cr kiadó. Margit n . 2«.

O M M A G y A R O R S Z A G
Magánház kiadó,
szép
gyümölcsössel.
Újszeged, Fürj u. 24b.
1 SZOBÁS UCCAI
komfortos lakás novemvember l-re kiadó. Újszeged. Jankovics ueca
2 és egy bútorozott szoba azonnal kiadó.
4 szobás, fürdőszobás —
f. emeleti lakás november l-re és háromszobás uccai földszintes lakás azonnalin v. november l-re kiadó.
Kelemen ueea 5.
KÉT SZOBA,
előszobás, szép II. emeleti udvari modern lakás november 1-re kiidó. Margit u. 26. szám
alatt. Bővebbet Bokor
.'kszerész üzeltben. Kelemen u. 7.
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l'.gyszobás modern lakás novemberre kiadó.
Bercsényi ucca 13.
Lakás Vaspálya ucca 4
számú házban 2 és 3
s/.obás komfortos lakájok noveml>er l-re olcsón kiadó. Úgyszintén
Mars tér 4. számú házban egy kétszobás lakás, esetleg azonnalra
is két raktarral kiadó.
Keresek egyszobás, lehetődeg komfortos lakást novemberre. „Pontos fizető 1" jeligére a
kiadóba.
Modern 3 szoba, konyhás lakás kiadó. Bercsényi u. 15.
Kiadó emeleti 3 szobás
modern lakás kerttel —
Zászló ucca 11a.
Emeleti kétszobás lakás, kis és nagymiihely
esetleg raktárnak november l-re kiadó. Báró Jósika ucca 21.
Udvari egyszobás szeptember, esetleg októberre kettőszobás, előszonás novemberre. Marstér 9.
Emeleti uccai
szoba,
konyha, spejz azonnal
kiadó- Attila u. 4.
Üzletnek, műhelynek, —
irodának,
raktárnak,
megfelelő belvárosi —
nagy üzlethelyiség, olcsó házbérrel, szeptemberre átadó. Ugyanott
állványok, szekrények,
üvegfal eladók. „Olcsó"
jeligére.

Foglalkozás

Jóravaló tanuló leány
felvétetik, női divatterem. Babinyecz, Lőw
Lipót 1.

Ügyes csizmadia segédei állandó munkára fel
vesz Imri Béla, Kossuth Lajos sugárut 49.

Mindenes szakácsnőt ke
lesek éves hizonyitványnyal szeptember 15-re.
Baracs, Bévai u. 8.

Varróleányok
tömeg
munkához azonnal fölvétetnek Kötődébe, Fodor ucca «'53.

Gyermekszerető kisleányt felveszek.
Gyermekkocsi eladó Kovács,
Somogy i ucca 15, I. em.

Házmesternek
keresek fiatal házaspárt
magánházba.
Az aszszonynak külön fizetésért takarítást kelj vállalnia. Kertésziethez értők előnyben. Jelentkezni vasárnap délután 3—
5 között. Korona u. 32

Ügyesebb varróleányok
felvétetnek. Széebenyitér 7. I. 18.
Érettségizett. — 18—19
éves fiatalember gyakornokul felvétetik. —
Vilheim Testvérek fakereskedés. Mars tér 2.
HÁZVEZETŐNŐNEK
ajánlkozom. Címem Répás szőnyegjavi tónál,
Kormányos u 14.
Szobainast, gyakorlottat
keres házaspiir. Ajánlatokat eddigi alkalmaztatás és
fizetési igény
megjelöléssel , Megbízható" jeligére kiadóhivatalba küldendők.
Irodai és technikai —
munkához alkalmas leány felvétetik. Ajánlkozás ..Alkalmas" jeligére a kiadóba.
Gyakorlattal biró gyermektelen középkorú házaspár házmesterségei
keres, vizvezetékszerelő
Somogyitelep V. 215. —
Tóth.
IJn és női ruhák száraz

vegytisztítása
SZECSÖDY-nél. Ipartelep: Szeged, Feketesasucca 20.
23
Okl. tanítónő nevelőnőnőnek, társalkodónőnek
vagy irodai
munkára
vállalkozik. „Elsejétől"
jeligére.
Jómegjeelnésü
gens urat

intelli-

üzletszerzőnek

felveszünk. Singer varrógép rt., Kárasz u. 1.
BőrKabátok
mérték után I-rendü kivitelben, bőrkabát javítás, festés vízhatlan festékkel készül Sajka ncea
14. CSORDÁS börruhakészitö mester.
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Erős kifutó
vagy tanonc felvétetik. Tamássy festéküzlet.

Ügyes kifutóleány azon
nal felvétetik. Klauzáltér 9. Fehérnemüüzlet.
ISKOLAI
FORMARUHAKAT
olcsón és előírás szerint
készít
Fehérvári Irén
női és gyermekruha sza
Ionja .Lengyel u. 6.
IUZIVARRONÖT
aki igen szépen javít fehérnemüeket ajánlkozik
előkelő házakhoz. Tudakozódni Paulinénál, —
Zoltán u. 18.

ALKALMI HAZVÉTELEK, SZÖLÖ ÉS SZÁNTÓ tanyás birtokok
nagy választékban:
Uj, adómentes, 3 szobás
fürdőszobás, kertes családi ház Mó^a templomnál 7,500 P. — Uj, adómentes belvárosi eme,
lctes bérház modern lakásokkal 22.000 P. Szeged egyik legrégibb,
jóforgiilnm
vendéglője
egyesületekkel,
saját
házzal 3 szobás fürdőszobás lakással, szép,
kerttel 17000 P. - Kétemeletes bérház modern
lakásokkal belvárosban
inooo P. _ Paprika földek szőlő és gyümölcsé
sök, szántó tanyásbirtokok, legolcsóbban vásárolhatók. — MÉZERNÉ
F. M. irodában ('Kultúrpalotánál.')
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HASZNÁLT
ISKOLAKÖNYVEK
féláron kaphatók. A
multévi
tankönyveket
csekély ráfizetéssel átcseréljük idei előírásos
tankönyvekre. Tanszerek és Írószerek a legolcsóbb árban Grünwald könyv- és papírkereskedés Horthv M.
u. 2. Telefon 26-73.

Szobainasnak ajánlkozik intelligensebb fiatal
ember, ki már volt hasonló alkalmazásban. —
Vidékre is. FekeUsas u.
13, em. 17. Kiss Sándor. Eladó egészséges, csodaszép gencia pálma,
Német leány elsőrendű hallba, vagy nagy lareferenciával állást ke- kásba valo. Megtekintres- Címeket „Azonnal"
hető d. u. 3—5-ig. Lilijeligére kiadóba kérem.
om u. 14. földszint 1
Bejárónő hosszabb bi- Karikahajós varrógép
zonyivánnyal felvétetik,
olcsón eladó. Alkalmi
Fehérnemüfcészitő,' FeBútorcsarnok, Valériaketesas u. 21.
tér 5.
Bejáró mindenest keresek a Vigh étteremben.
Református palota.
Füzőkészitő varróleánvt
felveszek.
Jelentkezés
8—10-ig Schiller Ilus,
C.sekonics n. 4. I.

Oktatás l
.lOGSZIGORLÓK
figyelmébe. Tételes szigorlatra is előkészít —
biztos sikerrel kitüntetéssel végzett. Legelőnyösebb
feltételekkel.
Megbeszélés 3—5 óra
között .Ref. palota, II.
em. 17.

EWicmaan
Veszek, eladok használt
bútorokat, rubanemüeket zálogcédulát, dísztárgyakat. Hívásra házhoz megyek. Pappál, —
Apponyi u. 14.

Füstölt tölgy
olcsón eladó.
Bútorcsarnok,
tér 5.

uriszoba
Alkalmi
Valéria

Gyalupad, asztalos szer
számok,
kerékpár olcsón eladok. Urbán, Tábor u. 8.
Kétajtós
jégszekrény,
képek, hegedűk.
antik
divány olcsón eladók —
Gieszer, Mars tér 4. —
Ugyanott veszek használt, féregmentes bútorokat.
Rendkívül olcsó
árak
mellett vásárolhat hasa
nált férfi női
ruhákat,
fehérneműt, ágyteritőt,
képeket,
varrógépet,
hármas tükrös előszoba
szekrényt,
hálószoba
bútorokat, konyha berendezéseket. Szinberer, Mikszáth K. u. 11.
"gyanitt veszek legmaff
gasabb árban zálogcédulát mindenféle tárgyakról.

Mindenes szobaleány
felvétetik. Jelentkezni
d u. 1 órától 5-ig Horthy Miklós ucca /. Hungária szálló mögött, —
Legmagasabb árat fizeföldszint, ügyvédeknél.
tek használt tárgyakért
Fajtiszta kéthónapos
és ruhákért. Csehó, —
Mindenes szakácsnő takarítónő mellé, csakis
Deutsches
Fraulein Attila u. 8.
hosszabb bizonyitványsuclit Nauhmittagstelle
nyal felvétetik. Karász
zu Kinder táglicli von Eladó kedvező feltéteu 9, I. I.
5—7, oder dreimal wö- lekkel egy uj magápház
chentlich. Unter „t Sep- Zsolnai ucca 6, Landes- Újszeged. Bethlen n 20.
tiay fiatal sütősegédet tember."
berg telep.
íelveszek. Schütz. KálFérfi ruhák, fali óra Uj zsibárusüzlet legmavária ucca 12. sz.
Szakképzett betegápoló eladók. Kovács, Kigyó
gasabb áron mindent,
ruhát, cipőt,
fehérneállást keres. Ideg vagy u. 2.. d. u. 4—5 között
HÁZMESTEREK
műt. Csongrádi, Vidrabármi betegség ne>m szá
közvetítéséért a háztu- mit. Szísrényigenyü fér>Szmokingöltöny magas, u 3.
lajdonosok
közvetítési fi .,31 éves" jeligére a karcsú alakra "alig hasz
dijat nem fizetnek, elő- kiadóba.
nált, eladó. Vadász n. 4.
iegyzésben
bármely
magasföldszint.
teljesen jókarban, 160
Intelligentes
Deutsches
igénynek megfelelő házFraulein sucht
Stelle. Táska írógépet jó álla- liter nagyságutói 700 limesterpárok. Belvárosi „Pfliohtbewust."
litertől
potban lévőt veszek. — terig és 1200
2000 liter nagyságig. A
L.ikásügynökség, Dugo„Készpénz 2" jelige.
hordók megtekinthetők
nics-tér
11., telefon Hölgyfodrász segédlányt
felvészek. Fohsz János, Jánoshalmi resti, vas- reggel 6-tól este 6-ig —
>5-47.
fodrász, Kálvária tér.
úti vendéglő és szállo- Szegeden Lőw Lipót uc4.1
ínyesebb
varróleány,
da jutányos áron bér- ca 15. szám.
l,i szalonba már dolgo- Irodai munkában is jár- beadó. Érdeklődni lezott. felvétetik. Széche- tas minden szakmánoz het Szabadi János, Já- írógép, vakirásu, Reértő kereskedő
segéd noshalma.
mington,
kifogástalan
nyi tér 7, I. em. 18.
bármilyen állást szeállapotban 35 pengőért
levő
iker sürgősen eladó. BocsN'agyobb fiút tanoncnak reny fizetéssel keres — Jókarban
•hisz Győri órás. — Helyben vagy vidéken" gyermekkocsi eladó. — kay és Im'-e ucca sarok,
jelige.
Szent István tér 3.
.emelet.
Klauzál tér 2.

Bejáró szobaleányt kelesek hosszú bizonyítvánnyal. Tisza L. kórul
'il, I. a.

pulikülykök
eladók.

Eladó hordOh

1936 augusztus 23.

Nyomozó

lx?adas
ellen
ecy biztos szer van, ¡i

PERPE1ES

Evek óta bevált szer
hónalj, kéz és lábizza
dás ellen
Kapható a
5
készítőnél
GERGELY

gyógyszerész-

nél, Kossuth Lajos s-ut
és N'igykörut sarok.
Öcskavas-jt, fémet magas árban veszek és eladok Horváth vastelep,
Párisi körút 19a.
Teherautó másfél tonnás, kisfogyasztásu, kifogástalan
állapotban
eladó. Szentháromságu 57.

!

Minden hirdetésnél töb' bet beszél eddigi eredményes munkám 1 Erről
bárki meggyőződhet

!

Gábor Károlv

! volt magy. kir. rendőr' ségi detektív, rendőrhat. eng.
» E - U R O P A «
magánnyomozó
irodája révén. Legdiszkrétebben nyomoz, megfigyel és Informál helvben és vidéken
Olcsó
árak Iroda: Béesi kör
ut 33. sz.
28

Szatymazon
a Zsótér féle birtokból
még 2—3 parcella kapható. Érdeklődni: Scultéty ingatlanirodában.
Jcrnev haz.
314
Többszörösen kitüntetett, törzskönyvezett —
ősöktől származó, 9 hetes. kiváló fekete

puiilföiuitök

eladók. Kossuth Lajossugárut 55.
322
Vennék háromajtós feherszekrényt. Ajánlatot
Vitéz ucca" 15, földszint
1 kérek
I'edálos fekete cimbalom olcsón eladó. Megtekinthető Csuka ucca
29.
.
Jólörgalmu füszorüzlet
eladó, érdeklődni lehet
Petei nelly füszernagykereskedőnél, Feketesas
u. 24.
Női kerékpárt jókarban
levőt keresek megvételre. Edényüzlet,
Tisza
Lajos körút 55.
Literes üveget 18 fillérért, keserüvizest magas áron veszünk. Iricz,
Kossuth L. sugárut 52.
Magánház 2 szobás 200
négyszögöl kerttel Vásárhelyi sugáruton eladó. Moskovitz, Kölcsey
ucca 10.
Hálószoba bútor jókarban olcsón eladó. Aradi
uoca 5, I. em. la.
Angol gyermekkocsi eladó. Dr. Bacto, Dáni ucca 3.
Egy jókarban lévő hasz
nált cserépkályha eladó
érd. Faragó ucca 27. —
vendéglő.
Kitűnő üzletház: Szentháromság 8b. Kétemeletes, modern
bérház:
Fodor u. 38, olcsón eladók. Tulajdonosnál:
—
luiajfl
Maros u. 27.
Stráfkocsi, tábori fuvó,
gyalupad, padlás vasajtó kerettel, ablakrácsok, építési anyagok
olcsón eladók. Horváth
vastelep, Párisi-körut
19a. szám.

nr.m-r
Budapesti női szabó, kereszten.y, elsőrangú sza
bónőt feleségül venne
Leveleket „ötvenes" —
jeligére Braun hirdetőjébe, Budapest, Józsefkörut 38.

LEVELEZÉS
ötventőt hatvanas füg
getlen
hivatalnokkal
nyugdíjassal megismerkedne úriasszony „Kedves ismeretség" jeligén,
Szolid finom lelkű, független, dolgozó
úrinő
igaz úriember ismeretsegét keresi 50—60 évig
Jelige „Bal-oldali."
Középkorú úriember —
komoly házasságra lépne hasonló urinővel pár
ezer pengővel. „Tőzsdés/*
•
Kedden délelőtt 10 órakor vagy délután levél
vár „Tisza."

Útlevelekre 2
sz>erb, román, cseh slb.
vízumot 2 P 50 f-ért, 24
óra alatt garancia mellett megszerzem, vidékit
is vállaiok. L Á Z A K
iroda: Attila u. 5. 2
Kérem azon hölgyet, aki
f. hó 14-én Szirovicza
vegytisztitótól 1 drapp
tropikál kabát, ¡nadrágot elvitt, saját érdekében jelentkezzen.
100 pengőt adok, aki
iroda altiszt, portás v.
hasonló állásba
juttat
a íui
„Óvadékképes" jeligére.
Rövid fekete szövet női
kosztüm kabát
szürke
béléssel elveszett. Megtaláló adja le jutalom
ellenében Deák Ferencucca 2, II. 9. Máté.

Még 3 napig!

Aki vasárnap, hétfőn
és kedden 3 drb levelezőlapot csináltat 2 pengőért, az kap hozzá egy
18x24-es nagy képet —
„IRITZ"' photómüterem
Somogyi u. 24.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÖZSEF.
Nyomatott a kiadótulajdonos Dé1magyaror*zág
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt-nál, SzegedFelelős üzemvezető- KLEIN SÁNDOR.

Nyuqáqyak,
csónakponyvák
u

k á r p i t o s k e l l é k e k gyári

Varga Mihály

áron,

c é g n é l , A r a d i u. 4.

