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Csak Halott támadhat fel. Halott ember,
Halott gondolat, meghalt igazság. A feltámadás csak a halállal szemben ad reményt
cs vigasztalást. Csak az hisz a feltámadásban, aki halottat sirat, uz örök elet nem ismeri a feltámadás vigaszát.
Csak akinek halottja van, az bízik, hisz,
reménykedik a feltámadásban! S miéit van
ot, hogy cz a húsvét a krisztusi feltámadás
hitét ébreszti fel újra a kiszikkadt szivekben, — nem volt még soha ilyen husvétunk, mely a feltámadásnak annyi hitét sűrített volna össze a lélekben s annyi várakozását zsúfolta volna össze minden felmozduló gondolatnak, minden tettre ébredő elszántságnak mélyében. Van kit siratnunk,
— „ha van könnyűtök, most sírjátok el."
Múló emberi életnek csak az időtlenség adhatja az el nem múlás biztonságának érzését. E z e r é v csak ad annyi biztonságot, mint az emberi biztonságszerzés megszokott módjai: a tanti,, az okirat/vagy az
eskü? E z e r é v i g épültek és állottak fenn
a magva/ alkotmány bástvói, — Szent István évében Szent István alkotását csak nern
kell féltenünk? Az csak nem lehet, — mondogattuk botor bávasággal —, hogy amit
meg tudtunk őrizni ezer esztendőn keresztül véres és förgeteges évszázadokon át a
vérnek és szenvedésnek mérhetetlen próbatételein keresztül, azt most elveszíthetjük
érák, vagy percek alatt, amennyi idő áz indiai regék és a legújabb ,kor világtörténelme
szerint államok születéséhez és halálához bőséggel elegendő az nem lehet —, mondogattuk füttyszóvol bátoritgatva eltévedt, megzavarodott szegény magunkat, — hogy ezer
év hagyományai, szelleme, a mult minden
drága emléke, egy e z r e d é v
szabads á g h a r c é n a k minden célja, értelme, jogosultsága. az ezer éven át szabadságért
harco'ó léleknek talpraállitó. fölemelő parancsa Dillunatok alatt Tombadöljenek, elnémuljanak, megsemmisüljenek, — nem hullhatott
pöcegöéörbe ezer esztendő kihullott vére s
nem válhatott buta sárrá a m a g y a r
rög
é s a m a g y a r v e r e j t é k áldott, szent násza.
Ez a nemzedék a s z a b a d s á g é s j o g e g y e n l ő s é g tiszta levegőjében nőtt fel,
ennek a nemzedéknek K o s s u t h és S z é c h e n y i voltak ideáliai, megittasodtunk a
rnaevar március tavaszi üzeneteitől s boldog
büszkeséggel neveltük önérzetünket a m a gyar
s z a b a d e l v ű s é ? hagyományain
és eradménvein. Volt minek örülni, volt mivel dicsekedni, volt miért elni. Az i n t e g e r
M a g y a r o r s z á g és az i n t e g e r s z a b a d s á g testvérisültek ezer éven keresztül.
Ha nem volt csonka a/, ország, nem völt
csonka a szabadság sem. Micsoda élettel
teli. zenuő igazságú, örök időkre szóló tartalma volt uz elkootatott, r>ohárkö«zöntős
frázisnak: ..Kárpátoktól az Adriáig." Mert a
Kamatoktól az Adriáig nemcsak egy ország
volt. hanem e g y és u g y a n a z o n s z a b a d s á g is. Una eademque nobilitas, mon-

dották valamikor s mi azt mondjuk: u n a
e a d e m q u e l i b é r i á s ; Egy és ugyanazon
szabadság, mióta ledőltek u korlátok földesúr és jobbágy között s mióta a városi polgár
is teljes Jogú tagja lett a szent koronának.
S e v a g y o n , se s z á r m a z á s , se felek e z e t nem szabta meg a jogoknak és kötelességeknek mértékét különböző . mértékegységek szerint: a nemzetnek' édnunk kellett a kötelességek teljességét, oz aranynak
és vérnek áldozatát, de a nemzet mindezért
a j o g ó k . t e l j e s s é g é t adta viszonzásul.
Ha nem volt különbség o k'öfelésségek teljesítésének mértékében, nem volt különbség
a jogok terjedelmében sem. A
törvény
e l ő t t i e g y e n l ő s é g a jogoknak és kötelességeknek egyenlőségét jelentette s e z
a z e g y e n s ú l y i h e l y z e t v o l t a szab a d s á g . Soha senki nem akart jogokot
kemény kötelességek nélkül, soha senki
nem akarta szabadságot rend nélkül, az állampolgárság jogi fogalmát jogok és kötelességek töltötték ki.
'
S most, szinte egyik percről1 a másikra ezt
az egyensúlyi helyzetet fenyegeti felborulás.
Felnőttünk a jognak tiszteletében, a kötelességek becsületes teljesítésében, felnőttünk a
szabadság szeretetében s abban a készségben és elszántságban, mely bennünket nz
államelmélet minden terén u szabadság megvédelmezésére kötelezett. S mintha egyszerre •— e g é s z m á s v i l á g r é s z b e n
ébredtünk volna fel. Lehajtottuk fejünket az
állampolgári jogok nyoszolyáján, álmodtunk
a szabadságról s amikor felébredtünk, hirtelen váratlansággal e g é s z m á s jogi felfogásnak, e g é s z m á s erkölcsi megítélésnek,
a polgári szabadság és polgári * egyenlőség
e g é s z m á s értelmezésének uralma alatt
ébredtünk fel. Azt hitte minden agysejtünk
és minden idegszálunk, hogy a
kultura
ö r ö k é r v é n n y e 1 v e d m e g . a barbárság
ellen, hogy a civilizáció töltését' nem sodorhatja már el a tömegszenvedélyek áradata,
hogy a szabadság és jogegyenlőség uralmát
„nincs földindulás, nincs vész, mely' légvőzné", voltak dogmáink, engedelmeskedtünk törvényeknek, melyeket olvan ö r ö k é r v é n y ü e k n e k, minden idők és korok
számára annyira tisztázottaknak, megfellebbezhetetlenül megállapítottaknak tartottunk,
mint az euklidesi geometria alapfogalmait,
azt, hogy a t e s t n e k é s
szellemnek
s z a b a d s á g a n é l k ü l az élet nem élet,
olvan kétségbevonhatatlanul hitelesnek tartottuk, mint azt, hogy két pont között oz
egyenes a legrövidebb vonal — és
jött
egyetlen éitszaka, jött egy kestírü és keserves ébredés s az a lárma riasztotta ki az
álmot szemünkből, amelvik ordítozni kezdte, hogy csak k ö d volt, amit e z e r é v e s
b á st y á n a k tiszteltünk, hogy uz élet értelmét nem a s z a b a d s á g ,
hanem az
engedelmesség
tölti ki s hogy a
nagyapák vallása s a lélekben az egyház tanítása szerint kitörölhetetlen nyomot hagyó
keresztség felvételének naptári időpontja
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szabju meg akár a leghasznosabb és a legbecsületesebb emberek helyét is a nemzetben
étj társadalomban. Az egyház tanítása szerint a keresztség szentsége a
kegyelem
t e l j e s s é g é t jelenti s most elhangoznak
vélemények, melyek a kegyelem teljességét,
ami Istentől való, a. k e g y e t l e n s é g telj e s s é g é v e l , ami az embertől való, iparkodnak összefűzni.
Ez a z o r s z á g n e m a m i t u l a j d o n u n k . A z elődöktől kaptuk s az utódoknak
kell átadnunk. A mi kötelességünk ez, hogy
ami munkában, feötelesscgteljé^tcsben cs áldozatban egy-nemzedék életét kitöltheti, azt
csorbítatlanul adjuk, áldozzuk ennek az országnak az átmenetnek áz ideje alatt, amíg
a népek Istene a mi kezünkre'és lelkiismeretünkre adta ez ország gondjait. Ezt az országot mi S z é c h e n y i Istvánnak,
Köss u t h Lajosnak, a világszabadságról álmodó
Petőfi
Sándornak örökszent tanitásaival
vettük át abban a gyönyörű fellendülésben,
amit a k i h a r c ö l t s z a b a d s á g árasztott
rá. Az a p á i n k K o s s u t h r a e s k ü d te te,
a f i a i n k sem
lehetnek,
pogroms z e 11 e m t e r j e.s z t ő i. A kérdés, ami elő
a sors állított, nem egy
felekezetnek,
hanem az e g é s z
n e m z e t n e k kérdése.
A kérdés az, hogy mit akarunk: s z a b a d s á go t, v'a g y r a b e n g e d e 1 m e sé g e t ?
Szabad országnak szabad polgárai akarunk-e
lenni, vagy — B e t h l e n István szava szerint — c s e l é d e i
egy ma világhatalomnak? Erre a kérdésre kell válaszqlni s a többi probléma megoldódik magátjól. Ha egyezer azok akarunk maradni, akik voltunk, hn
nem akarjuk megtagudni o nemzet hagyományait, a szabadság tradícióit, a kulturu
kötelezéseit nem akarjuk megoldani s hem
akarunk elrugaszkodni attól a parttól, ahová
a civilizáció drótköteleivel kötött ki a Kelet
és Nyugat között hányódó komp-országunV.
ha — mint kutya a vizet —, nem akarjuk'
egyszerűen lerázni magunkról a magyar lelkiségnek, a magyar szellemiségnek évszázados szabadságharcok tüzében megedzett emlékeit, ha nem akarunk bitangok módjára
hütelenek- lenni apáinkhoz, nkik türelmesek
voltak, belátók, emberszeretők, okik m a g y a r o k . v o l t a k . e s e u r ó p a i a k , akkor
—- nincs is kérdés, amire felelni, nincs irt
probléma, amire megoldást keresni kell.
Profán politika szemetje nem szennyesífheti el ünnepünket. Áhítatos lélekkel erősítsük meg hitünket. H i s z ü n k a z e m b e ri c i v i l i z á c i ó b a n ,
melynek lehetnek'
völgyei és lehetnek szakadékai, de — rr.ir«í
hivő muzulmán Mekka felé, — mindig a
fejlődés és emelkedés felé fordítja arcú-,
h i s z ü n k a k u l t u r á b a n , amelyik szeretetre nevel s a szellem szabadságát bővití
csak egyre, h i s z ü n k
a haladásban,
melvnek evangéliumát nem a gyűlölködés
antikrisztusai, hanem a m i n d e n emberért
önmagát áldozó Krisztus — Halleluja — sugalt számunkra, h i s z ü n k a s z e r e tétb e n , mely győzelemre született s a pusztítás sárkányát Szent Györgyként mégis le
fogja igázni, h i s z ü n k a
szabadság
b a n , miért harcoltak, véreztek és meghaltak egvmás sarkába lépő nemzedékek, h i s z ü n k, ö r ö k k é h i n n i f o g u n k a m a
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g y o r s á g b a n , mert az nem lehet, . hogy sziklasír "elől. Volt-e még e világnak olyan
szivek
licsl emberek megtagadhassák, ami bén- szávalókara, mint a m a g y a r
ítunk örökkévaló, azí nem lehet, hogy tör- jk ór u s a, ha egyszer egy ritmusban összepék lerángassák a glóriásokat arról a talap- dobbané Határon innen, határon tul k i l e n c m i l l i ó m a g y a r sziv d o b b a n most
zatról, melyre a nemzet kegyelete és hálója
ö s s z e a s z a b a d s á g é r t . Nem haltunk
állította őket a lélek pantheonjábon.
meg, nekünk még nem kell feltámadni.
A feltámadás ünnepén mi most — nem a
.Csak
ki' kell dörzsölni a szemünkből azt a
feltámadásért imádkozunk. A szabadság, a.
haladás, a kultura nem h a l o t t kincsek a lidérces álmot, ami ólomzsákként telepedett
a mellünkre. Krisztus nem azért halt meg és
nemzeti érzés Örök foglalatjában. Nem lehetámadt
fel, hogy az e m b e r r a b legyen.
tünk a magunk életének defetistái, — n e m
Krisztus tanítása, életének nekünk adott
siratni, hanem folytatni akarjuk
a m u l t a t . Ami ma van, az nem halál, csak örök, múlhatatlan példája, az ezeréves magyar sors s amit a jövendő parancsol, a
árnyék. Dermedt ájultság, tehetetlen bénunemzet
utja, a régi határok, sors, végzet,
lás, de n e m h a l á l . A nemzet életét folytatni kell, nem újra megteremteni. Nem ta- példa, tanítás ma mind e g y e t mondanak,
e g y e t tanácsolnék, e g y r e köteleznek a
gadhatjuk meg azokat, akiket ünnepiünk,
nem átkozhatjuk ki a szentjeinket, Lehet, - megváltott élét és megpróbált mult ~ örök
igazságával.. ,S ez az e g y , ez_az e g y e t hogy isteni csuda kell minden
husyéthoz,
l e b e g y az, • hogy —" slabndság.:.* - —
de legalább a követ mi hengergessük' eh-n
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Megszakadt az összeköttetés
Barcelona és Valencia között

Kegrin

köxtársasági
minisszterelnök
végső
állásra
(fivja fel a
lakosságot

ellen'

Samgosa, április 16. A Földközi-tenger part- | Iratllag Katalonla kivételével az összes spanyol
ján lévő Vinaroz-kikötőt elfoglalták Franco csapahaderők fö/xirancsnukávd nevezte ki és u polgári
hatóságokat is alája rendelte.
tai, majd folytatják elönyomu'ásukat. A fe'kdök a
tengerpartnak mintegy 80 kilométeres szakaszán
A barcclonial kormány a harcvonalakról érkemegvetették lábukat Vinaroz elfoglalásával, megző hirek hatása alatt minisztertanácsot tartott,
amely a hajnali órákig húzódott. Negrin miniszterszakították Barcelona és Valencia között a vasúti
elnök rádióban készül felhívni a lakosságot a végső,
összeköttetést és az utat elvágták.
ellenállásra.
Barcelonából az a jelentés érkezett szombaton,
hogy Negrln miniszterelnök Miaja tábornokot táv-
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j ó l borotválkozva

tényszerű szükséggé vált. Az együttműködés
lehelőségét ennek a földterületnek földrajzi
adottságai is lehetővé teszik. Eszerint
'- az eddig vezetett vasúti ut helyett
' '
a koncenlrikusabb és teherbíróbb
folvam
tengeri utat fogják fel— használni a mezőgazdasági termch'ények piacra hordásánál;
viszont a romlandó és primőrcikkek va'gy
szemszédközi bclsőpiacra lesznek utalva, vagy
egy következetesen felfokozódó konzervipar
feldolgozásában jutnak csak ki a távolabbi
piacokra.
A megbeszélések a négy ország között állandóan folynak és e megbeszélések tárgya
az, hogy miként alakítható nieg a közös áruértékesítés egyrészt a Fekete-tenger és Földközi-terger utjain át a régi nyugati, másrészt
esetleg a Közelkeleten megszervezendő uj keleti piacokon? E tervek megvitatása során természetesen szó esett elsősorban a mezőgazdasági cikkek árnivellálásáról, amit vagy egy
nivelláló tőzsdei rendszer utján, vagy kölcsönös államhatalmi uton alakitanúnak
ki,
azlán a négv ország szállilási közreműködései
a legfontosabb kérdések egyike cs eszerint ea
a folyamat ugy alakulna ki, hogy mindet!
valószínűség szerint a fóhangsulyt a Dunauf
kapná, amely természetes vonalban köti ős?sze az érdekelt országokat és teszi lehetővé,
bogy a Duna vonalán közvetlenül elérhető
tenger visszasegítse pozíciójába a középkolcleurópai gazdasági termelést..
Ebben az uj helyzetben
Magyarországnak

Középeurópai
gazdasági államblokk
liaguarorszátf, Románia, Csehszlovákia fis Jugoszlávia közöli permanens megbeszélések vonnak folyamaiban közös
mezőgazdasági es részben fporl árnivellálás és közös értékesítést front megteremtése érdekében

igen nagy

szc.

top fog jutni
. 'v
azzal, hogy egyrészt Csehszlovákia és a maga egész termény és áruszállítását bonyolítja la
a tenger felé, másrészt a német piacokkal való közvetlen Dunául cs vasu(összeköttetése
következtében a Németországnak szánt egésa
középkcleleurópai áruforgalmat fogja lebonyolítani.
A négy államnak ilyenformán való komoly
egymásrautaltsága magától értetően hamarosan éreztetni fogja hatását a szomszédközi politikai élet kialakulásában és ezzel kapcsolatban a magyar kisebbségek helyzetének kialakulásában is, amely kérdés a tárgyalások
során parallel vita tárgyát képezi.
.
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Nankinn felé nyomulnak
előre a kinaik

Tokió, április 18. A japán külügyminisztérium

(A I)611nagyarország tudósítójától.) Ausztriának a Néniét Birodalomba való beolvadásával nemcsak hetn javult a középkeíeteurópai gazdasági egyensúly kérdése, de egyenesen uj helyzet teremtődött általa. A német
egység átvonalzik most Európa egész térképén
és szinte hermetikusan különválasztja a nyugati Európát a keletitől ugy, hogy amig ezután a Nyugat minden'tekintetben megtarthatja, sőt szükségképen fokozhatja szabad
mozgását a világ minden tája felé a rendelkezésére álló tengeri utakon, addig Középkeleteurópa nyugat felé elzárult, illetve ki
van szolgáltatva a német kalkulációnak, ami
által gazdasági versenyképessége nyugat felé
úgyszólván megszűntnek tekinthető és rákényszerül keleti piacok keresésére.
Ennek a helyzetnek a felismerése minden
belpolitikai és szomszédközi kérdésen felül-

valóan sürgőssé tetle a négy közcpkcletcurópai ország számára az azonnali tárgyalások
megkezdését ós a közös nagy kérdéseknek
együttes lesürgösebb megvitatását. Ugyanis
a ncgy ország, dc közlük elsősorban Magyarország kifejezetten agrárország, amelynek következő évi megélhetése-sorsa mindig atíő)
függ, bogy előző cvi termését miképen sikerült értékesítenie. Mivel pedig a nyugati piacok az uj térképalakulás következtében a tengeren könnyebben hozzáférhető afrikai és
amerikai mezőgazdasági tertoelvcnyek felé
fognak fordulni, viszont Németország ncin
képes Középkeléteurópa régebbi nyugati pia-'
caiüak szerepét betölteni, a helyzet rendkívül
súlyossá vált és ennek veszélye már az ezévi
termelés elhelyezését problematikussá teszj.
A középkcleleurópai négy állam legszorosabb gazdasági együttműködése
tehát lör-

biztos forrásra vuló hivatkozással közölte, hogy
Csang-Kal-Sek tábornagy Csangesa város bombázásakor mind a hót lábán megsebesült.
Londoni jelentés szerint a kinai csapatok a
pukaui vasútvonal
mentén aratott
győzelmük
után Nankingot fenyegetik. A kinai forrás szerint
Nankiagot a japánali nem .fogják tudni
tarlaal.
X Daily Express azt is tudja, hogy a kinai Csa-.
patok Sanghai felé vonulnak.

Minden mulandó, arany-ezüst örök. Kapható rész• .
létre, előleg nélkill

TÓTH órásnál

Első részlet csak junius 1-én fizetendő. Márkás
zseb- és karórák. Brillidns áru, evőeszköz. Nászi
ajándék. Elismert jó óra- és ékszer .javítások, alakítások. Tört arany, ezüst, régi pénz, zálogjegy
-bcvá'tás: — " Számtuhn s'.:sme:Olev-él. '•***
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flz ausztriai menekültek
ügye a Népszövetség
előtt
'Genf, április 16, Az angol küSiígynüiiisrtcriuni
átiratot intézett a Népszövetség főtitkárságához és
indítványozza, hogy a május 0-én kezdődő tanácsülés tdgysorozatára Hízzék ki azt a kérdést, hogy
kivánatos-e a németországi menekültek ügyével
foglalkozó népszövetségi föh/ztos hatáskörét az
ausztriai menekültekre is kiterjeszteni. Az angol

kormány azt hiszi — hangoztatja az átirat —,
bogy nehezen lehetne különbséget tenni a németországi és az ausztriai menekültek helyzete között
cs ezért célszerűnek látszik a kérdés egyesítése.

BÚTOR
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öylh krokodil, Kigijó

és a tavaszi cipődivat minden újdonsága
óriási választékban

HA-HA-nál
Nagyszombaton aláírták
az angol-olasz egyezményt

Szened. Ke'emen ucca 12. ~ I . B. C. és Kalász tag

Béke a fTSldhöxi-ízngcicn
és
KeleJ-Afiikabgn
— Olassorsxág
a Tana-tó vidékéi átengedi Angliának.
fokoxalosan
elsxüllilfa
a spanyol önkénteseket
— Anglia lépésekel
less
Geníhen
ax abessxin fyódiiás
elismerésére

olcsó
és jó

Sz«ndrényl
G é z a és T s a

Iszfatosmes'erek Bútorcsarnoka

Roma, április 16. Nagyszombaton délután az
eredeti terveknek megfelelően 'gróf G i a n o
olasz külügyminiszter és lord P e r t h római
angol követ aláirtak az " angol-olasz egyezményt. A jegyzőkönyvek elsősorban -ki jelentik,
hogy tárgyalásuk indulnak meg végleges
egyezmény létesítése végett, egyrészt Szudán,
Kenya és Brit-Szomáli. másrészt az olasz kcIctafrikai határok megállapítása és ezeket a
területeket érintő egyéb ügyek szabályozása
Bukarest, április 16. Az állam rendjének védel- végett.
Az egyezmény újból megerősíti az angolmét biztositó törvény szombaton jelent meg. A
olasz nyilaIkozatot, auielv
törvény szerint tilos
mindennemű
propagnda,
Te.efon 19—82.

Szeged, Dugonics-l6r 12.

Szigorú rendszabályok
Romániában

amely a kormányforma megváltoztatására, a magántulajdon njrafelosziázára, adómentességre, osztdlyharcra, vagy az állam által el nem ismert
vallási elméletek terjesztésére irányul. Nem lehet
propagandát folytatni a templomokban, iskolák-

ban, a törvényesen nem engedélyezett alakulatok felvonulásét betiltották. Nem lehet a katonai
alakulatokat politikai célokra felhasználni. TíDos
felekezeti alapon álló titkos társaság alakítása.
Minden olyan egyénnek, aki az álamtól kap jövedelmet. tilos csatlakozni po'itikal
mozgalmakhoz,

vagy résztvenni politikai tüntetésekben. Ugyanez
áll az egyetemi hallgatókra

és az iskolai tanulók-

ra ts. Tilos pénzt gyűjteni
feloszlatott, vagy
titkos társaságok javára. Nem szabad az állam
rendjét érintő okiratokat terjeszteni. Az e!|árás
megszűnte é ét, vagy fenuientést kimondó ítéleteket
az igazságügyminiszter és a minisztertanács feliülvizsgálhatja és rosszhiszeműség esetén az eljáró
hatóságokat megbünteti. Az, aki tiltott tevékeny-

ségével veszélyezteti az állambiztonságot, kényszertartóizkodási helyre utasítható. Csak a minisz-

tertanács hatalmazhatja fel az egyesületek tagjait
egyenruha viselésére.

BELVÁROSI MOZI
JÓKAI

Szombaton és minden nap

örökbecsű regényének

filmvúltozuta

Fekete
gyémántok
Rendezte: Vajda

László.

Főszereplók:
Ceortos, Jávor, Szeléezky, Törzs, Rózsahegyi,
Gregus, etb.
3,5 7,9
KORZÓ MOZI

Szombattól minden nap

Bnrrough közismert regénye

Tarzan bosszuia

Majom és clefántcsordák, krokodilok az őserdő
minden titokzatos és leselkedő borzalmával.
Főszereplők:
Eleanor Bőim, a világhírű uszóbajnoknő,
Glen Morris, a berlini dekatlonverseny nyertese

3. ö, 7, 9

a Földközi-tengerre
vonatkozik.
Mindkét fél az értesülések kicserélésében állapodik meg a Földközi-tenger, a Vörös-tenger és az Adeni-öböl mentén levő területeken,
továbbá Szudánban, olasz Keletafrikában, Kenyában, Ugandában, és a Tanganyika északi
partján levő fegyveres erők adminisztratív
mozdulatai ügyében.
Az olasz kormány újból megerősíti az angol kormánynak korábban adott biztosítékait,
amelvek szerint teljes tudatában van azoknak
a kötelezettségeknek, amelyek Angliával szemben
a Tana-tó, a Kék-Nilus etiópiai
forrása
ügyében terheli. Az egyiptomi kormány csatlakozik ehhez a nyilatkozathoz.
Az olasz kormány megerősíti a Népszövetségnek adott biztositékát, amely szerint az
olasz kcletafrikai bennszülötteket nem fog'ák
Férfi

fcalaook,

Ingák.

nyakkendők.

harlznyék

éz

mlwdawféle férfi

di-

vatcikkek
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Nemzeti l o k a r t k o s s é g l
ét Cnln kttnvvect1, ék ervénv se

katonai szolgálatra kötelezni, eltekintve a helyi rendőri szolgálattól.
Mindegyik fél újból kijelenti azt a szándér
kát, hogy tiszteletben tartják azt az egyezményt, amely szavatol ja minden halalom számára
a Szuezi csatorna
szabad használatátLibia
ügyében az olasz kormány kijelenti, hogy utasiíásokat ad a líbiai haderő csökkentésére.
Spanyolország
ügyében Olaszország kijelenti, bogy hozzájárul az idegen önkéntesek Spanyolországból
való aránylagos elszállítására vonatkozó angol formulához, igéri, hogy ha az elszállítás
nem érne véget a spanyol polgárháború befejezésével, akkor valamennyi, még hátramaradott olasz önkéntes haladéktalanul elhagyja a
spanyol területet és elszállít egyidejűleg onnan
minden hadianyagot. Kijelenti továbbá az
olasz kormány, liogy Olaszországnak nincsenek területi, vagy politikai céljai és nem keres kiváltságos gazdasági helyzetet seni Spanyolországban, sem a Baleári-szigeteken.
Etiópia
ügyében az angol kormány kijelenti, hogy ki
akarván küszöbölni azokat nz akadályokat,
amelyek a Népszövetség tagjait Etiópiára vonatkozó olasz felségjogok elismerése szabadsága tekintetében gátolják, lépéseket szándékozik tenni a népszövetségi tanács legközelebbi ülésén, a tagállamok ezírányu helyzetének
lisztázása cél iából.

Knittelnél

Kárász

u c c a 5.

szám.

Izgatás! és rágalmazási per
egy politikai gyűlés után
Nyolc napra, illetve egy hónapra itélték a kereszténypárt
két szónokát
(.1 Délmagyarország
munkatársától.)
A
mult év telén a Keresztény Gazdasági
Párt
több gyűlést tartott Szegeden, többek között
az Aigner-telepeu is, ahol; dr. Hoffmann
Ferenc ügyvéd ég Horváth
János étkezdetulajdonos is felszólalt. A gyűlés után eljárás indult a két felszólaló ellen. Dr. Hoffmann Ferenc az ügyészség szerint osztályelleni
izgatást követett el, mert. többek között a következőket mondotta: „Magyarország lakosságú
nak 75 százaléka proletár. Hogy ezek kezükbe
ne ragadják a hatalmat, tisztességes földbirtokreformot kellett volna hozni. A proletártömegnek egyetlen feladata van. liogv elsö-

pörje a mai rendszert. Az ország egv százaléka ragyl.iitokos és tőkés, akik dőzsölnek,
amikor a szegény nép éhezik."
Horváth János ellen az ügyészség dr. vitéz Imecs György és dr. Válfv József polgármester sérelmére elkövetett kétrendbeli felhatalmazásra üldözendő rágalmazás cimén
emelt vádat.
Az ügyet szombaton tárgyalta a szegedi
törvényszék Sdray-tanúrm. Á tárgyaláson a
sértettek közül megjelent dr. Fálfy József
polgármester, a főispau külföldi tartózkodására való hivatkozással kimentette niagát. Elsőnek dr. Hoffmann Ferencet hallgatta ki a

DÉLMAGYAPOPSZÁG

slcincirvauciUit
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bíróság. Tagadta, hogv izgatást követett volna ei. Védokozése szerint Bethlen I s t v á n egyik
cikkével foglalkozott ós beszédének
ellenkező

rolt az értelme, mint amit az iigycázscg tulajdonit szavainak. Sürgette az egészséges
röldbirtokjiolitikút. nchogv az történjék meg,
hogy nz elégedetlenség felülkerekedjék.
Horv á t J á n o s tagadla IJát)ősségét.
Kijelentette,

hogy „ezerszer" is bocsánatot kér ugv a Polgármestertől, mint a főispántéd, nem volt
szándeRa őket m e g b á n t a n i , csak általánosságban beszólt,
\ birás.j" t a n u k é r t k i h a l l g a t t a dr.
JBodnór
József rendőrfognlmazót, aki 3 gyűlésen halósági liiztosként volt jelen, m a j d Gvóri Lőrinc
d d c k f i v e t , aki a bőszedéből .jegyzeteket ké-

mé

k

Tavasz újdonságai!

'"

nagy válaszlékban

Klauzál tör 3
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K é s t i t eliSrendü kiTitelben szobafestést, mázolást
és butorfényesést jutányos
árban.
Cégtulajdonos:

Virág-programa
torontáli községekben

Fekeletat ucca 22.

(A Délmagparország
munkatársitól.)
Szóregen és torontáli járás többi községeiben
nagyarányú parkjrozási
munkálatok
folynak.
Dr. Szmolenszky
László főszolgabíró kezdeményezésére a járás községei, Szóreg.
Ujszentiván. ószentiván.
Kübekháza.
Deszk.
Klárafalva, Fereneszállás,
Kiszombor,
képviselőtestületei elhatározták, hogy a főútvonalakat;
parkiroztatni fogják. A községek elöljárósága
felhívást intézett a főuccán lakó háztulajdonosokhoz és felkérte őket, hogv a házuk előtti
lévő, a kocsiút széléig terjedő területet parkírozzák ki. Szőrcpen
már megkezdték
n munkát. A háztulajdonosok legtöbbje szívesen
vállalja a parkírozással járó csekély költséget. tujakat; facsemetéket vesznek és azzal
ültetik bc a ház előtti térséget. Sokan be is
kerítik területet. Az elvetett virágmagvakat,
a község adta a háztulajdonosoknak. Ott, ahol
a háztulajdonos nem tudja megfizetni a parkírozás költségét, a község végezteti el a
murkát.
A szép szeretetét, az optimizmust hirdeti a
községháza is. Az előtte lévő területen már
régcu zöldülő park áll. a főjegyzői iroda ablakában cserepes muskátli
virágok díszlenek.
Pedig az ablakok mögött komor
pondokkal
küzdenek. A község háztartásának rondbehozásáról tanácsosnak, terveket dolgoznak ki,
aminek remélhetőleg rövidesen kedvező eredménye lesz. Frass Károly főjegyző a jövő héten Budapestre utazik, ahonnan előreláthatólag kedvező hírekkel tér vissza. A községre
szinte
elviselhetetlen
teherként nehezedik ns
a 300 ezer pengős
tartozás,
amely
a 400 holdas destki legelő
meavásár'
Hsából
maradt
még fenn,

Csányi Mihály
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IW-42,

szített, majd -kihallgatták dr.
Hoffmann
négv védelmi tanúját.
Dr. Léva),f Ferenc védő bizonyitáskiegészjtési indítványt tett, az indítványt a biróság
elutasitot-ta.
Dr. Liszkay
Loránd ügyész mindkét vádlottul szemben feuntartoita a vádat. Horváth
Jánost beszédében politikai
amatőrnek
nevezte és szigorú büntetés kiszabását indítványozta vele szemben, mert a legkisebb ténybeli alap nélkül, durván megsértett két vezető
közhivatalnokot.
A törvényszék dr. Hoffnfenn Ferencet nyolc,
na ni fogházra itéltc, de az itélct végrehajtását
felfüggesztette, Horváth Jánosra
egyhónapi
fogházat szabott ki. Az ítélet nem jogerő*.

k l g y ó ^
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MODELL

luxus kézimunka és

Cioőház

Nemzeti Takarékosság „Hermes" eladási helye.

A zsidóság vezetőinek
tiltakozása a zsidójavaslat ellen
„A magyar országgyűlés
nem semmisit&eii
meg
az emberiség
megszentelt
Jogelveit,
Jogegyenlőséget és a
vallásszabadságot"
Bulupest, április 16. Az úgynevezett zsidója- I hűséges ragaszkodás bárkit is hátránnyal sujihasvaslattal kapcsolatban a Magyarországi Izraeliták
son.
I
Országos Irodája tiltakozó nyilatkozatot tett közzé.
— Hirdetjük és valljuk — hangoztatja a nyilatA nyilatkozat megállapítja, hogy a javaslat súlyokozat — , hogy hitünkben h,ü zsidók, érzésünkben
san sérti a magyar alkotmányban gyökerezd joghü magyarok vagyunk és maradunk. Éppen ugy
egyenlőség ebét. Hivatkozik az 1867. XVII. törszenved a zsidóság Triapon átka alatt, mint polvénycikkre, mely egyenlő jogokat biztosit az ország
gártársai. Áldozatkészségének végső megfeszítéizraelita
lakosainak. A nyilatkozat a
továbsével akar ós fog a zsidóság résztvenni az újonnan
biakban rámutat arra, hogy a javaslat erkölcsi
meginduló nemzetmentő
munkában.
és anyagi léiében támadja meg a zsidóságot,
A nyilatkozat igy fejeződik be:
amely bizalommal eltelten várja és hiszi is, hogy
•— Nincs a földkerekségen Magyarországon kia magyar t rvénghozds és a magyar
társadalom
vül más hazánk, nincs más oltalmunk, mint a
nem fogja engedni a polgári fogok egyenlőségéhaza törvényei, nincs más menedékünk, mint az
nek cs a munka szabadságának e;t a méltatlan
emberiség ama kötelességei, amelyekkel ember
korlátozását. Tiltakozik a zsidó vallásfelekezetnek
ember iránt kivétel nélkül tartozik.
olyan beállítása ellen, mintha ehhez a valíáshoz
tartozás ellentétben állhatna a nemzet történeti
hagyományainak hü követésével. A zsidó országos
Amig
'Oh
a l s z i k
iroda visszautasítja a törvény indokolását, amely
a Darmol dolgozik. Éjjeli nyugalmát nem
a zsidó vallásfelekezetei helyezi a nemzet fóruma
zavarja é s mégis estétől reggelre |6I,
és biztosan hat Fájdalom nélkül h a j t i
előtt a vádlottak padjára. Ezt a méltatlan, igazkönnyű és teljes ürülést Idéz elö. Ezért,
ságtalan és a tényeknek meg nem felelő beállíkellemes hatású
^ ^ T r L V k X
tását ünnepélyesen visszautasítja és tiltakozik az
3
haithaitőszer
S
V X * * ' ^ ^ '
ellen, hogy a valláshoz való ragaszkodása miatt
bd' kit is állampo'yári
jogaiból kizárjanak, vagy\
koi lát ózzanak.
— A hithüségnfck ily megbélyegzése ellen —
Irja a nyilatkozat — appellálunk elsősorban Maytfarorszdg föniéltósúyu
kormányzójához,
akinek
igazságszcre'etc, törvény tisztelete és magas erkölcsi felfogása iránt az ország minden polgára
hódolatos tisztelettel van eltelve. Appejfájunk az.
országgyűlés mindkét Házához, amelynek dicső
elődje a jogegyenlőséget és a vallásszabadságot a
magyar törvénytárba iktatta és amely országgyűlésnek mai két Háza nem semmisítheti meg az emberiség megszentelt jogelvét.
\|>el|ál u zsidóság a magyar keresztény társadalomhoz, amelynek tagjaival együtt k,üzdött ugy
a polgári élet küzdőlo***, mint a világháború vérmezején és amelynek tagjaival együtt igyekezett
az összeomlás romjaiból az országot újjáépíteni.
Ne engedje meg a keresztény társadalom — mondja tovább a nyilatkozat — , hogy a jogegyenlőség
és a vallásszabadság nagy gondolatát, amelyért
annyi századon át nemzedékek küzdöttek és véreztek, hangzatos jelszavakkal felkavart áramlatok
elsodorhussák. A'e engedjék az összes valhhfelck'r lek eauhúzjöi, hogy az egy Isten hitéhez való

Vasárnap, 1938 április T7:

Hal pályázat
a tanácsnokválasztásra

(A Délmagi/arorszdg munkatársától.)
Pénteken
délben járt le az ötödik tanácsnoki állásra kiirt
pályázat határideje. Pénteken ujabb pályázó nem
jelentkezett cs igy most már kétségtelen, hogy
hatnál többen nem vesznek részt a versenyben.
Betűrendben a következők a pályázók: vitéz dr.
Gombps József, dr. llammcr Fidél, dr. Kemenesy
Tibor, dr. Pává Ferenc, dr. Rőth Dezső és dr.
Széli Béla. Valamennyien aljegyzői a városnak, a
legtöbb viseli a tiszteletbeli tanácsnokit cimot
Gombos József a javad almi hivatalt, Hammer Fidél
az adóhivatalt, Kemenesy Tibor a népjóléti ügyosztályt, Pávó Ferenc az elnöki ügyosztályt, Rőth
Dezső az elöljérdsági ügyosztályt és dr. Széli Béla
a kihágási biróságot vezeti.
Azt természetesen még csak sejteni sem lehet,
hogy mi lesz a kandidáló bizottság előzetes jelölő
határozata. A tanácsnokválasztó közgyűlés előreláthatólag a hónap utolsó napjainak egyikén ül
össze »

Ettől szeretne most a község megszabadulni.
Már áruba is bocsájtotta közvetlenül n vasútállomás mellett lévő 145 holdnvi földjét, aa
ebből befolyó összeg sokat segítene a közgéIgen
figyelemreméltó a község
erdősítési
politikája. Évekkel ezelőtt erdősitettek 12
hold vizállásos. mocsaras, terméketlen földet
a vasútállomás közelében, amibe kanadai!
nvárfát, fekete fenvőt ós szilfákat ültettek,
most azután ötezer darab
akácfacsemetével
egészítették ki az erdő faállományát. Nemsokára befejezik a szőre.q-kilbekházi
törvényhatósági ut rondbehozását, amiből 10 kilométer
elkészült, mén két kilométer
van hátra.
Alig van olvan kívánsága a lakosságnak a
községgel szemben, liogv azt ne teljesilenek.
A lakosság most azt szeretné, ha rendbehoznák és parkíroznák a Szent István-teret, amelyet még évekkel ezelőtt az Országzászló elhc;
'ivezéeére szemeltek ki. A főteret körülkerítették, a község vezetősége ezer pengőt gyűjtött
erre a célra, de az Országzászló csak nem készült cl és a Szent István-teret továbbra ia
legelőként, évről-évre bérbeadta a község.
Most már erélyes akciót, sürgetnek, licgy"
az Országzászló mihamarabb elkészüljön.
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gépműhely, Kálvária u. 2. sz.

Ago-présekel 1—60-ig készítek

Villamos

hegesztés.

Verörnno. 19.Ő8 áorilis 17.
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Károly:

„Legelső kötelességem,
hogy tartsak ki a helyemen és kövessek el mintfent ax orsxág, ax ésxsxerüség, a civiUxáció
és ax emberiesség
érdekében"
Budapest, húsvét előtt. (A
Pélniagj arurszás
TuuiikatArsátiit.) A képviselőház húsvéti szünete
előtti utolsó üléscu nyújtotta bc a kormány azokat a javaslatokat, amelyeket április huszadikától kezdve gyors tempóban kiván letárgyaltaiul
ma még beláthatatlan ujés amelyek helyzetet '.eremlenek a magyar politikai és társadalmi életben.
A javaslatok benyújtása előtt mondotta el RemóuyiSchneller pénzügyminiszter költségvetési
expozéját és vázolta az egymilliárdos beruházási teiv
kereteit. Régen volt olyan mozgatni is, izgalmas
ulomszféráju ülése a képviselőházi)jk, mint ezen
a pénteki délelőttön: Az ülés egy órakor véget
ért, de a képviselők meg sokáig együtt maradlak,
a folyosók tele voltak politikusokkal, akik minden eshetőséget felmérve sokáig tárgyalták az
uj helyzet részleteit cs hatását. A baloldali folyosó 'ínég egy órávaJ később is vitatkozó, tárgyaló 'csoportokkal volt tele, ott voltak a magyar közélet kimagasló egyéniségei, a legnagyobb sulyu pártvezérek, egymás melleit tárgyaltak, érveltek, mások komoran hallgatták a vitaK
kizócsoportokat, — B e t h l e n
E r n s z t Sándor,
P a s s a y Károly, S i g r a y Antal, E s t e r h á z y
Móricz, M a k r a y Lajos, T i l d y
Zoltán,
F i e d r i c b István és a többiek.
Ebben az izalmas, gondokkal terhes atmoszférában folytatott beszélgetést a Délmagyaror»aAg
munkatársa a magyar politikai élet egyik legkiemelkedőbb ' egyéniségével, a polgári ellenzék
egyik legnagyobb sulyu vezérével, R a s s a y Károllyal, Szeged országgyűlésé képviselőjével. Ras-,
sav Károly a beszélgetés során — amelyet a
köréje gyűlt, különböző párt állású képviselőkből
álló nagy csoport hallgatta végig mindvégig feszült figyelemmel —, kitért a mai magyar élet
legaktuálisabb cs legfontosabb sok kérdésére.
Megállapításait feszült érdeklődéssel fogadta mindenki, kijelentései nagy hatást Váltottak ki. Kassai kijelentései különösen fontosak a mai helyzetben, araikor az események halasa alól sbnkisem tudja kivonni magát.

R a s s a y Károly elsősorban
a pénzügyminiszter

expozéjáról

foglalta össze véleményét.
_ Nagy figyelemmel hallgattuk végig
mondotta — a pénzügyminiszter ur egyórás
expozéját és annak nyomán számos kérdés
merült fel. Őszintén óhajtjuk és kivánjuk,
hogy akadály nélkül
megvalósulhassanak
azok az előirányzatok, amelyeket a pénzügyminiszter ur nagy készséggel és gondos felkészültséggel beszédében kifejtett. Elsősorban
itt az állami háztartás bevételeinek növekedésére kell gondolnunk, bárha teljesen megvalósulna az expozé előirányzata. A urai helyzetben mindent el keli követni, bogy maradék nélkül megvalósuljanak,ezek az előirányvázatok és nem akarok a jós hálátlan szerepére vállalkozni, amikor meg kell állapítanom,
bogy sok tényező összemunkálásától függ,
bogy megvalósulhassanak ezek az előirányzatok. A bevételek növekedésének egyik jelentős tétele a forgalmi aló emelkedése, eh ez
azonban
a forgalom
emelkedésére
vau
szükség. Minden eszközzel oda kell hatni,
hogy a nyugalom és a biztonság atmoszférájában visszatérjen, sót emelkedjen a gazdasági élet forgalma, inunkakészségc és vállalkozási kedve,
— A helyzetet mindenesetre súlyosnak kel]
megítélni, hiszen hárotn oldalról történik a
gazdasági élet fokozott igénybevétele.
A legfontosabb feladat az, mindent elkövetni, bogy a gazdasáei
életben ne legyenek zökkenők.
hogv minden erővel eredményre

tudjuk jultalní az egymilliárdos
tervet,
mindenki számára most egy kötelesség van,
minden erővel mindent elkövetni a terv minél nyugodtabb megvalósítására.
Rassay Károly ezután a legutóbb benyújtott javaslatokkal kapcsolatosan Szeged számára a következőket mondotta:
— Elhatározott szándékom volt, hogy a
közeljövőben Szegedre utazom és híveimet,
választóimat tájékoztatom álláspontomról. A
tervemet 'és programmot most némileg módosítanom kell, — mindenesetre ott leszek Szegeden, de egyelőre még nem dönthettem a
pontos terminusról. Ugy érzem, hogy
most legelső kötelességem helyt
állani a helyemen és mindent elkövetni, ami erőmből lelik, hogy
rámutassak a helvzet súlyosságára cs az adott viszonyok közölt
az egész magyar társalalom ér-

Csúnya nő

nincs több A i •

A legelhanyagoltabb arcbőrt is
rövid idő alatt megszépíti a
világirü
N a g y e n y e d l

Kovács krém.
Éjjeli kasxnálatra kők csomagolásban (zsiros)
Nappali használatra sárga csomagolásban (száraz)

Figyeljen a v t d j e g y r c l

Piszokcsikot, rozsdafoltot könnyen eltávolít VIM nem karcol.

vissza a munkától, ha arról vau szó, bogy elérhetek valamit az észszerüség cs a belútóhb
légkör megteremtése erdekében. Nagy felvilágosító munkára, a meggyőzés erejére van
szükség, ha teljesíteni akarom kötelességem
az ország, az egész magyar társadalom jövője
érdekében. Legelső kötelességem most az. bogy
mennyire tudok helytállni a clvilizációellcnca
áramlatok súlyos légkörében.
— A gazdasági élet egész erejére, nyugalmára és változatlan munkájára van szükség
— folytatta Rassay —, hogy biztosíthassuk az
életlehetőségeket a legutóbb annyira érintett
nagy tömegek érdekében. A kisegzisztenciák
ezrei és ezrei vaunak létükben veszélyeztetve,
rendkívül fontos, bogy ezek számára biztosítani lehessen az élet lehetőségeit. A rendeletek nyomán nyilvánvalóan a felmondások ezrei fognál; elindulni és fel kell tennen* a kérdést, hová fognak menni ezek a tömegek, hogyan fogják biztosítani tu.dni ezeknék a verejtékkel küzködő kisegzisztenciák ezreinek cs
ezreinek további létét. Súlyos problémák ezek,
amelyeknek fenyegető veszedelméről nem lehet megfeledkezni akkor sem, ha a szenvedélyek árvize látszik beáramlani.
— A legszoinorubbnak azt tartom, hogy egyáltalán elérkezhettünk ide, hogy olyan légkört lehetett kialakulni bagyni, mesterségesen előidézni, amikor ilyen
eszközök megtételére van lehetőség, amikor ilyen súlyos kcrdcsek
merülhetnek fel.

dekében elérjem azt a maximumot, amit ma egyáltalán el lehet érni.
— Ma elsősorban az a fontos, bogy teljesítsem kötelességciucf, hogy mennyire tudok
helytállni ós 'mit tudok csinálni ebben a civilizácóellenes korban, mennyire tudom meggyőzni a politikai nyilvánosságot az emberiesség, a civilizáció, az észszerüség és okosság, a
kivihetóség súlyos szempontjairól- Csak ha
teljesítettem ezt az elsőrendűen fontos kötelességemet, csak akkor vállalkozhatoiu arra,
hogy Szegedre utazzam és választóimmal közvetlenül érintkezhessem. Azt hiszem, nincs
senki híveim közül, aki nc érezné ál ezt a
kötelességet, amely
azt parancsolja, hogy minden
erővel tartsak ki a helyemen, és
kövessek el crőmhöz képest mindent az ország, a civilizáció erdekében.

— És rendkivül szomorú, bogy az érintett
javaslatok
benyújtása
nyomán
nciíi
akadt
egyelőre
senki, aki
nyíltan felállott volna
és
a
magyar
történelem
annyi nagyjának szellemében szemive szállt
volna a törekvésekkel és ellene szólt volna.
Nem lehet vitás, hogy a korinányzópártban is
sokan vannak, akik elkomorulva szemlélik ezeket a jelenségeket és belső meggyőződésükbe.!
tiltakoznak a tervek ellen, nem felejtve még
EL

a nagy magyar hagyományokat,
az emberiség követelményeit, anvnyi nagy magvar történelmi kiválóság felemelő példáját.

— Teljesíteni fogom ezt a kötelességet, rendületlenül kitartok helyemén cs nem riadok

— Egyelőre azonban szomorúan kellett meg-
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állapítanunk,
hogy
ilyen
kiállásokat
r.eui láthattunk, meg kellett
elégednünk
a
I nráli eszmecserék alatt, vagy itt a folyosón
I, le jtett aggodalmakkal. 11a visszagondolok a
Itlfiritclciii oly -ok példájára, szomorúan kell
nicgállapiíancm a tényt, hogy Ideáig engedték
jutni
a dolgokat
és
egyelőre
senkisem
ofcia It,
aki
bcjclentelle
volna
nyilt
állásfoglalását,
a
civilizáció,
a
hagyományok
védelmében.
Milyen
zuhanásnak kellett bekövetkezni a civilizáció szellemében, hogy idáig el lehetett kerülni. A tervek
é v arcba jlás részleteit uiég nem ismerjük,
dc.

—

MEGBÍZHATÓ!

magában a lényekben szomorúan
kell látnom a kultura, az emberiség, a civilizáció évszázados szellemének súlyos zuhanását.
.T'

— A magyar mullban Ismeretlenek voltak
ezek az eszközök és a történelem legfényesebb

lapján ismeretlen volt ez a szellem.

Éppen

czérl bízom én a magyarság mindenkor megértő, emberséges, lovagias, alapjában
humánus szellemének visszatérésében és végül is

győzelmében, — fejezte be szavait llassav Károly.
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A csipősségmentes paprika
termelésének fontossága
Irta PICK JENŐ.
Szeged mezőgazdasággal íogialaloekodó lakosságanak jelentős része már a mult században fizto
az cdcsr.cmos paprika termelé ét és annak forgalombahozatalát. A paprika termeiére 1934 óta uj
irányítás alá került. A sz ibadforgalmat kötött gazdálkodás vallotta fel cs 1934 óta csak az termelhet paprikát, aki arra engedélyt kapott.
A mai Viszonyok között it termelés kötött volta
okszerű és célirányos. Kct vidéken termelnek paprikái: Szege den és Kalocsán. E/idcn Szeged'n és
vidékén ca 73Ö0, Kalocsa
környékén ca 4930 azon
engedélyesek száma, akik paprikatermelésre'jogosultuk. összesen mintegy 12.000
ftoldit
tesznek
ki a papriknföldek, ugy, hogy egy engedélyesre
átlagban egy hold föld jut. A jogosítványok felaprózása szociális elgondolásra vall és igen helyesen, a törpebirtokos érdekét szolgálja. —
A paprikatenr.elés szépen emelkedik. 1932-ben
390 vagonra rúgott az őrölt paprika mennyisége,
mlg a mult évben már 490 v ígon magyar paprikát
őröltek a malmok. Ebből 210 vagon esbtt a belföldi fogyasztásra és külfö'dre 245 vagont exportáltunk. A készlet körűibeT.l 25 vagon lehetett.
A magyar paprikaexport köve'i a teniielést a
fejlődés utján, mert a mult évi 245 vigonnal
szemben —. 2,650.000 pengő az érték — 1936-ban
csak 107 vagont vittünk ki 1,342.000 pengő értékben. Ezen örvendetes emelkedés l'őoka cbb in rejlik, hogy Spanyolországban forradalom du*, az ottani termelés és export megállt..
:
Most kell teliül elfoglalnunk azokat
a piacokat, ahová eddig Spanyolország szállított.
Dc a paprikakivl'el emelVt tetemesen návejhető

lenne abban az cetben is, ha u küt/öldi

tók Igényeli

jobban

fogyasz-

kielégítenék.

Ml, szegediek már régen tudjuk, hogy a nu paprikánk tul ;r(js,
azért tértünk át nz
édesnem rs
paprika
készi:é éré, mert megtanultuk, hogy ennek
rogyuszlá^a; mind nagyobb tért hődit. \ magyar!
paprika Cnosirii tartslma igen nagy, ezret szemben a spanyol paprikát külfö'dön azúr. kedvelik,
mert kevésbé f ő s , minthogy capri t.i tartalma kisebb. Emellett ióval olcsóbb a mi éde-r.cnies paprikánknál.

A löldmivclésügyi inlaiszlé. ium már a boldog
békeévekben foglalkozott a spanyol paprika meghonosi: ásóval. 1913. ív clc,'é:i a földmivc é ügji minisztériumban szerényféjcm előterjesztést tett arra
vonatkozólag, hogy küldjön ki .a kormány szakértőket a spanyol paprika termelésének tanulmányozására, mert a spanyol paprikanövény hozama
bősége.ebb s termése kevésbé csipős.
A magyar papi ikalermelést tehát
ncitirsáak mennyiségileg lehet fokozni, h a n e m a spanyol
paprika
keresztezésével a kevésbé erős paprika termelésének m ó d j á t is el kell
sajátítanunk.
55.494—XI. 2—1913. sz. átiratéban közli a minisztérium, hogy abonyi telepén 200 holdon spanyol paprikát kiván termelni. 1913 ju'iusában pedig
megbízást adott To.-psy Imre miniszteri tanácsosnak és dr. Ggörg István kertészeti tanintézeti tanárnak orra, hogy utazzanak ki Spanyolországba és
tanulmányozzák az ottani paprikatermelési rendszert. Én privát duijenciábót csatlakoztam hozzájuk cs hárman egyült utaztunk ki Spanyolországba.
Szomorú érzés fog ma el, hogyha a spanyol
térképet- né-égetem és gondolatban bejárom azokat
a vidékeket, amelyekéi a paprikatermelés tanulmányozása miatt meglátogattunk. Jártunk a fenséges
fekvésű Barcelonában, onnan Va'enciába utaztunk,
ahol a F'Iaza dc Toros-on naponta bikaviadulokat
tartottak. Ott csatlakozott hozzánk az akkori osztrák fökonzul — Görich — is. akivel együtt utaztunk Murciába és Alicante községbz. Ezek voltak
az .akkori paprikatermelés főhelyei.
Kint jártunk a 40 45 fokos hőségben a földeken. Megnéztük, miként öntözik a palántákat, megtudakoltuk. mennyi a hüvelyek víztartalma, menynyi egy 10 hozama, hányszor szedik. Ellestük a
spanyol kikészi'é i módo1. megfigyeltük a szárítást,
ami ott a MonteagutiO hegy oldalún történik, ahol
a nap oly égetően p f z tel. hogy hamarosan kiszárítja á csővet.'-nem ugy, mint nálunk, ahol
mes'e~séges uton, drága fatüze'.éssel történik a füzárszárttás. De r.e.n hagytuk ki a malmokat sem.
yégül Görich konzul segítségévet találtunk egy
spanyol ke tészt. oki hajlandónak mutatkozott arra,

hogy eljön Szegedre, Spanyolországból hoz magával magot, paprikapalántát és megtanít bennünket arra, hogyan lehet gondos öntözéssel a
termelést felfokozni és a gyenge izii paprikát termelni.
Nagy volt az öröm a földmivelésügyi mlnisz-4
tériumban, amikor hazajöttünk és elreferádtuk, milyen eredményesen jártunk el. Referádánk alapján
a minisztérium 1913 augusztus 23-án 104.131—XI.
2. alatt rendeletet adott ki, amelyben szószerint *
következőképen intézkedik:
»A szegedi paprikatcrmcsztés . fellendítés*
ügyében megindított intézkedéseim kapcsán
szükséges, hogy Szegeden a város közönség*
által e célra átengedendő területen mintegy
1.5 milliónyi paprikapalánta
nevelésére alkalmas kiséil?ti telepet léteii.'sck.v
A vá-os fel is ajánlotta a kísérleti tc'ep céljaira
szükséges és alkalmas területet, azonban sajnos a
spanyol kertész nem jött le Szegedre, mert 1914ben. kitöct. a háború, amely mindent elsöpört. Közben Tervjy Imre minisztert tanácsos, aki lelke,
irényjtója volt a spanyol paprika termelési módjiá
átültetésének, elhalálozott s igy
;
boss/u esztendők teltek el a n é l k ü l
hogy történt volna valami.
A harmincas években újból felvették a szegedi
és kalocsai Mezőgazdasági Vegyvizsgáló Állomások
á kísérletezések fonalát. Szegeden és Kalocsán kísérleti telepek létesültek a csipöuégmentcs paprika kitermelése érdekében. Dicséret és elismerés
illeti a vezetőket azért a gondos, körültekintő, pepecselő munkáért, amelyet végeztek.
Kezdetben nem volt sikeres a termelés. Ugy
látszik, tul közel estek a kísérleti paprikaföldek
hazai erös fajtáink palántáihoz és igy virágzáskor
a porzók nem kívánatos megtcrmékenyü'.éte folytán a paprika erősnek mutatkozott.
Hosszas, keserves m u n k á v a l azonban sikerült kitermelni egy olyan '
csipősségincnles k i t ű n ő p a p r i k á t ,
amely nemcsak Magyarországon,
h a n e m az ország hal á r i á n tul is
kedveit és kéréseit fűszerré vált.
Ma a kalocsaiak 4000 holdon terme'nck paprikát,
ebből 3000 holdat csipössóymcntes fajtával ültettek be. A termelők azt mondják, hogy az ö éghajlati cs csapadékelo-ziást viszonyaiknak jobban
megfelel a csipősségmcntcs paprika, mint az erős.
A csipősségmcntcs paprikának édesnemes paprikává történő feldolgozása olcsóbb, mint a m i
cdesr.emcs paprikánk kikc-zitésc. Ez nagy olönyt
jelent a kalocsaiaknak. Emellett a divat is szárnyra
kapta a csipősscgmcnies paprikát. Ezcrt — szerény véleményein szerint —
ezen paprikafajla
termelését nekünk, szegedieknek is erősebben fel
kell karolnunk, hiszen innen indult k i a csipősségmcntcs paprika
termelésének gondolatai
Szeged is feküdjön bele a csipősségmentes paprika
termelésébe mar az idei termelési szezonban is,
különben a szegedi paprika azt a vezető szerepet,
amelyet a korábbi években betöltött a termelők!
száma és kiváló edesnemos minősége révén, el
fogja veszíteni. Ma mindenfelé n csipősségmentes
paprikát keresik s fogyasztói száma egyre nő.
Ezen igény kielégítése végett vagy a magot kell
nemesítenünk, vagy pedig a kikészitési eljárási
kell egyszerűsítenünk. A kalocsaiak az első utat
választották s ma termelésük S0 százaléka csipősségmcntcs áru. A szegediek azonban konzervatívok1,
főleg erős paprikát termelnek s csak húzódozva
követik a kalocsaiak példáját. Fé'.ek, rosszul cselekednek. A mágncmcsités nem sötétbeugrás, hanem évek hosszú munkájának gyümölcse! Ezért
ezulon hivom fel az illetékes köröket arra:
gondoskodjanak arról, hogy Szegei is kellő
mennyiségű csipősségmentes paprikát
termeljen,
hiszen ma már kcllö mennyiségű mag áU rendelkezésre.
Nem akirom azt mondani, hogy kizárólag csipősségmcntcs fajtát termeljünk, mert a belföldön
sokan az ,erös paprikát kedvelik, de észszerűnek
tartanám, ha a szegedi paprikaföldek felén csipősségmentes paprikát termelnének.
A paprika Magyarország nemzeti fűszere, aj"nározzuk a vele foglalkozó szorgos, dolgos kisgazdacsaládokat. mert ez az ország érdeke.

Vasámao. 1938 áorilis 17.
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A feltámadás útja
Irta dr. BALOGH ISTVÁN

As ember lelke a" tinnep 'áhítatában
keresi,
a tr"'scendentális
magasságokat,
s amikor a vé.
oes bölcselet
már egészen tanácstalanul
b>lyong a végtelenségben,
visszatér
a hit párnáira megpihenni.
S ekkor veszi észre,
hogy
c- az utfu hiábavaló
volt, mert az
evangélium
mindent
megmagyaráz,
amit keresett,
a legrejtettebb
titkokat
is, a feltámadás
misztériumát
éppen ugy, mint azt a sejtelmes
világot, amit Örökéletnek
nevezünk.
De az ember termégzténél
fogra nyughatatlan:
analógiákat keres, a hitigaZságok
vetületét,
raját
arasznyi
életére, tanulságokat
é8
vigasztalást
a földi élet problémáinak
megoldására.
Ilyen tanulságok
pedig bőven áradnak
Krisztus l'runk
kínszenvedésének
és halálának
emlékünnepéből,
a feltámadás
ünnepének
áhítatából is.
As ünnep lényegébe való elmélyedésében
előtérbe kívánkozik
az a gondolat,
hoav
talán
nem mindegy, az Ur lézus milyen halál
után
támadott
fel, milyen volt az útja az
Olajfák
hegyétől a Golgotáig.
Ha például
a Genezárcth melletti
N'yoleboldogság
hegyén
tartott
beszéd után elszenderült
és meghalt
volna s
három nap múlva feltámadásával
bizonyította,
volna isteni hatalmát,
küldetését,
a jövendölések megvalósulását,
az isteni csoda,
isteni
eredet, isteni hatalom
akkor is ténnyé
testesült volna az emberiséa
előtt. De As <5 akarata más volt; a feltámadás
útját
óhajtotta,
szemlélteni
a mélységből
a magasságig.
aZ
elhagyottság
érzéséből,
a táfstaíunsá'l
örvényéből a lelki élet felfrissülésének
bizonyságáig.
Ezért ment át a Ccdron patakon
a Getsemánr. majorba,
ahol az elhagyottság
érzésével
várta, hoav Júdás vezetésével
Antónia
várának helyőrséne
elfoaia. Annáshoz,
maid ennek vejéhez. Kait ás főpaphoz
hurcoltassák
s
végül a törvényházban'
Ponclus Pilátus
ellen
tartó ostorozó
parancsa után a papok és Írástudók halálra
itéliék.
Kötrónusra
illtették,
tövissel koronázták,
szöges ostorokkal
verték
s elszenvédtették
vele a fájdalomnak
minden
változatát,
amit. emberi aonoszsán
és gyűlölet csak kitalálhat.
Vállalta
a keresztntnt.
A
, Golgoták
henyén, kezét, lábait
szögekkel
verték át, szivéből
lándzsával
nyitottak
utat a
vérnek.
Felmérhetetlen
mélység
tátong
a
Fonmmmatum
est előzményei
és a
Resurrexit
között.
Ebből az ellentétből
sáriad n
feltámadás feletti öröm. amelynek
emléke 19 évszázadon
át melegiV és mindig
friss
hittel
telíti a szenvedő
emberiséget.
A feltámadás
útja
Monyarország
sorsára
ís ráboritia
biztató
vetületét.
A
keresztrefeszitett Krisztus >'elé azt k*á\t ntMk n pipi feje.
ielmek. írástudók
és vének; másokat
menszahad,Holt. önmagát
nem szabadithatia
meg.
fYdifié
XXVII.
42.)
Ez az evangélium
átiirin
a. magyar
lelkeket A mi utunk is Jézus Krisztus
utja
lett.
A történelemben
hányszor
kiáltottunk
fel'-

A

N

N

A

ásványvíz
a szepedihöforrás szénsavval

,itett

minden

te-

gyógyvize
fíiszeríizletben

l

h literes üvegben
1.5
„
„

(nalackbetét

Kitfinő

30

kapható'
12 fillér
30
„

és

50

fillér

borviz

múljék cl tőlünk a pohár! De az isteni rendezés végiggörgette
a nemzetet
a Szent
látván
király által kijelölt
uton. Mi is átkeltünk
a,
Ccdron
patakon
a történelem
zivataros
régióiba, megszabadítottunk
sok másokat
as

RÓKÁT

európai kereszténységet
támadó
tatárdulástól
as lslam
nyilaitól
és
me peS onkittattunk,
meggyaláztattunk
s most átsajog lelkűnkön az
elhagyatottság
érzése.
Barátainktól
megtagadva, kőpadra
ültettek
a trianoni
törvényházban, keresztre feszitették
a „Sacrae
Regnl
Coronae"
testét, kigúnyolták
fájdalmainkat,
a
genfi vének, a Duna-medencéből
Arimatcai
Jó.
Wsef sziklasirja
lett. Dc a szent húsvét
emléke
| él szivünkben
és ebben az analógiában
szuny. nyad a magyar vitalitás,
elpusztíthatatlan
cr1
zvsunk, hitünk;
feltámadunk!

•ROSMANTOL

Német népiséig
és magyar nemzet
(Egy készülő
Irta

úr,

CSEKE.Y

ISTVót*

Az uj uómet nemzetfogalom a ncp fogalmára
épjt. A nép fogalma lesz a ucmzet fogalmának is
a meghatározója
A nép náluk ebben az összefüggésében nem az állain népe, sem nem nemzet,
nem is nemzetiség, hanem oz, államtól függetlenül is megálló nemzet, vagyis kulturnemzet. A
mostani német Yolk ós Yolkstuiu a kulturnemzet
fogalmát akarja kifejezni.
A német politikai népforgatomban. megkülönböztetik a természeti és a szellemi (kulturális)
közösségi jegyeket. Természetes közösségi tényezői a vér és föld, valamint a nép- és államterület. Az elsőt illetőleg azt vallják, hogy a politikai
értelemben vett nép és a faj a politika valóságában nem fedik egymást. Másfelől azonban a
nép és faj közt lévő fontos összefüggéseket és a
kulturának meg az államnak' a faji
függőségét
elismerik és értékesitik a népelmélet fontosabb
megállapításait. A német fajelmélet is hangsúlyozza a német népben a fajilag különböző összetételt egy bizonyos faji egységen belül. Amikor
igy vissznyul az ősinek tartott biológiai és szellemi hagyatékhoz, ami ennek nem felel meg vagy
pedig érvényesülését veszélyezteti, azt
kilöki
nemcsak a nemzettestböl, d«- az államból, vagyis
a politikai érvényesülés köréből is. Viszont gou
doskodik arról, hogy azok a nagyvilágban szer
teszórt németek, akiket már csak a területi távol
ságoknál fogva sem kapcsolhat össze az egységes birodalomban, a nagy néniét nemzettel egynek érezzék magukat.- Igy-a német népiség a német kultura sajátságos megnyilvánulásain, tehát
nyelven, irodahnoD, népszokásokon stb., vagyis a
gondolkodásmódon keresztül érzi magát államfeletti, egyetlen hatalmas qépiségnek.
Főleg ebben a kérdésben nyilvánul meg o nagy
ellentét a nemzet francia és német felfogása között. Mig a francia laza államnemzethatalom egyenesen megköveteli más népeknek a megtámadását a beolvasztás segítségével, addig a német
kulturnemzet fogalma ezt, mint a népiség eszméjének méltatlan eszközét egyenesen kizárja.
A népiségnek ez az uj német elmélete mindenesetre a háború zűrzavarait követő időknek egyik
legnagyobbszabasu politikai eredménye.
A faj mítosza kétségkívül az ösztönök és az érzelmek misztikus világában született.
Ebben vau az elméletnek

az

tanulmányból)

élmény szer üsésc.

egyetemi

tanúr

amelyre most annyiszor hivatkoznak. D* kiépiíésében minden izében racionalisztikus. Mind belső
állami, mind külső nemzetközi megnyilvánulásában egyaránt hasznothajtó. A német Volkstuua
egyenesen á francia nutiou fogalmával
állítható
szembe. Mindkettő az illető níép hatalmi eszköze.
A német „népiség" misztikus eszméje kapcsolatban a birodalom uj közjogi szerkezetével, a német
vezéri állammal, már is oly hatalmas eredményeket ért el, hogy hatásaiban aligha fog elmaradni a francia nation sikerei mögött. A versailles-i szégyenbilincsck széttörése, az évszázados
partikularizmussal szemben a német birodalmi
egység megteremtése, Ausztria bekebelezésével
mintegy a régi Római-Német Szent Birodalom
visszaállítása olyan mérföldkövek, amelyek
a
német nemzetfogalom bódításainak
állomásait
jelzik.
Minderre pedig azért tartottuk szükségesnek rávilágítani, mert a történelem utjai sok hasonlóságot mutatnak a száz évvel ezelőtt hazánkban
bekövetkezett fordulatokhoz. Miként akkor nemcsak az egész magyar szellemiségre, hatjem a magyar politikára nézve is szinte sorsdöntő volt,
hogy a nemzet fogalmának melyik alakját tcszj
magáévá, a franeiát-e vagy a németet, ma ismét
ilyen nagy feladatok elölt állunk. Akkor a francia államnemzet gondolatának nagy koncepciója
indult el hódító útjára kelet felé. Az volt a kérdés, hogy átvegyük-e ezt az imperialista, 'dogén
elképzelést és segítségével erőszakkal az idegen'
ajkú és fajú népclemek beolvasztására törekedjünk, vagy pedig nemzetfogalmunkban hűek maradjunk hagyományoktól megszentelt évszázados
eszményeinkhez s legfeljebb az idegen eredmények alkalmazásával építsük ki. Mint tudjuk,
Széchenyi az utóbbi utat ajánlotta, de egyedül
maradt. Vele szemben a francia rendszer hivei
győzedelmeskedtek és átültették a
nemzetállam
eszméjét forradalmi
és liberális
eszközeivel
együtt, hogy elindítsák Trianon felé az országot

Bár az egesz népiségi gondolatszcrkczct
a mai németség testére ezahott s
annak belső és külső erősödését szólalja,
mégis hatásaiban már is érezhető nálunk
Amdc mik volnának azok' a módszerek és ir-
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Állampolgársági,
illetőségi
bizonyítvány
és egyéb fontos olcmánysit

l o f é n y k é p e z i RÓNAI íotomüterem,
szaküzlet, Kérdsz ucca 10.

tézmények, amelyeknek a német népiség eszmeköréből való átvételével hasznát látná nemzetünk?
A német kulturnemzet fogalmának átvétele két
Irányban lenne uagyjeleulőségü. Beleié különös
értéket jelentene, I n a német népiség mintájára
lehel se M t lenne társadalmi osztályaink
között
szervezett egységet teremteni. Miután magyar
középosztályunk kimerült, és ösl jcllciuvonás.il
Idegen vézkeveredés folytán kétségkívül háttérbe
szorultak,' nngy vérfrissítést jelentene, ha
•

igazi népi politika segítségével sikerülne alsóbb magyar
néposztályainkat tudatosítani,
hogy magyar vérátömlesztő halasukat
síthessék. Ennek azonban

érvénye-

nem szabadna kultúránk hanyatlásával járnia, hanem ellenkezőleg az alsóbb néposztályok kulturális szintjének nz emelésével.

mába. Tehát mi is épp ugy, mint a németek, diszszimilálui kivánnók az idegenben élő magyarságot annyival is inkább, mert a rabszolgatartó
utódállamok a francia
nemzetfogalom
alapján
állva, mindenütt beolvasztani törekednek. S z e k f ű szerint amennyire helyes elméletileg ez az
elgondolás, kivitelében valószínűleg csak sikertelen kezdeményezés maradna. Hisz a német tudatosítás eszközei, amelyeket ők a külföldi németség körében alkalmaznak, nekünk az utódállamokban, ahová wég a magyar könyv seiu juthat el maradéktalanul, nem állanának rendelkezésünkre. Mintha azonban az ujabb időben a Csehszlovákiában mutatkozó bomlási tünetetek
azt
mutatnák, hogy. a lehetőségek reánk nézve ezen
a téren is növekedőben vánnak.
*
Ámde melyek most már a német népiség-koncepeió nálunk nem alkalmazható vonatkozásai?
Ilyen lenne az a felfogás, mely szerint
nemcsak a nemzÁet, de az államot Is
ugyanazon származású és gondolkodásit, „népiségü" nemzettagok határozzák meg. Ez a tétel már alig illik rá a magyarságra.
Igaz, hogy ma szinte egyedül vagyunk a megcsonkított hazában (93.3 százalék magyar), úgyhogy
Magyarország igazi nemzetállam. Valamire való
kisebbségünk csak a kereken ötszázezer német,
amellyel történelmünk során mindig békességben
éltünk. Ha tehát eltekintünk ettől az egy számottevő kisebbségünktől, elképzelhetjük magunknak, hogy német mintára kialakítsuk a magyar
vér és föld misztikus kapcsolatait, aminek azon
ban

egyetlen biológiai alapja csak a mar.z tehát pozitív haszna lehetne a német
példa
gyar paraszt lehetne, ha ugyan még
követésének.
ennek körében is lehet fajtisztaságról
Kérdés azonban, hogy kiíelé, a „külföldi mabeszélnünk.
gyarság" irányában milyen eredményekre számíthatnánk. Nyilvánvaló, hogy elméletileg a né- j
Mig tehát a német birodalom fajállam, amely
met kulturnemzet eszmei alapjaira kell helyeza
vérközösség és a vértisztaság eszméjét tűzi ki
kednünk. Ilisz ki állithatná, hogy megcsonkított
legelső feladatául, addig ez
országhatáraink összeesnének a magyar nemzet
határaival? Ez az elszakított területeken élő
reánk nézve semmi pozitiv értéket nem
magyar vércinknek a nemzettestből való kitaszijelentene.
tását jelentené. Hogy ők mily helyesen Ítélik meg
A
magyar
ugyanis
már akkor több
ezt a korszerű nemzctfogalmat, arra álljanak itt
fajnak
a
keveredése
volt, amikor vána felvidéki G r o s s c h m i d
Gézának
szaval,
dorlásai során a Kárpálok
medenamelyeket a brünni magyar főiskolások Rákóczicéjét elérte.
ünnepélyén mondott 19G6 december 2-án: „Ezer
év íivatirni között edződött a magyar nép is
Már ekkor nz ősi finnugor és tiirk népi elem szenemzetté és a most, a békeszerződésekkel közbe,
rencsés egybeolvadásából állott elő. Itt a betolt országhatárok, a nemzet életét meg nem
olvasztás és a vérkeveredés tovább ment. Aligha
akaszthatják. Ha a sors még ugy szét is szórt
tévedünk,
ha azt állítjuk, hogy fajilag a magyarbennünket,
ság ma közelebbi rokonságban van a Duna-medencében élő nemzetiségekkel, mint a finnekkel.
ahol magyar él, ott él a magyar nemÉS
zet Is, mely ilykép a világban szerte
ez « vérkeveredés a mai magyarság
küzdő magyarság egyeteme".
etnikumának kialakításában nem volt
kártékony, sőt bizonyára előnyösen
Ezzel kapcsolatban nálunk A s z t a l o s Miklós
járult hozzá, hogy a nemes magyar
rámutat, hc«*y a nemzetiségi sorban élő magyarfajta kitermelődhetett_
ság a herderi formákhoz kénytelen
menekülni
vgvanakkor, amikor a tovább is
nemzetsorbin
élő rész megtarthatja francia szellemű nemzetMilyen alapon lehetne tehát ma magyar fajliszállami koncepcióját. Szerinte tehát szakadék van
(a ságról beszélni?
a határon inneni és tuli magyarság nemzettudaAnnak tehát, hogy a mai kevert fajiságu matának tartalmában és igy felfogása szerint a korgyarságra ugyanugy alkalmazzuk a uépiség fogalszerű nemzeti gondolat nem nyughat
kizárólag
mát, mint a németek teszik, sok akadálya van,
sem n mugyar nemzet-, sem a magyar nemzetibár elvileg elképzelhető, llogy kritikátlan és
-i gi tudaton, hanem a kettőt célközösségbo kel!
utánzásra hajlamos egyének már is mellette karfogéi. Nyilvánvaló, hogy
Asztalosnak ebben a
doskodnak, azon nem lehet csodálkoznunk.
felfogásában az állam és a nemzet fogalma ütközik össze egymással. A kulturnemzet fogalmáDe mit jelentene a fajelmélet gyakorbon azonban a kettő szépen megfér egymás mellati alkalmazása a magyar állam és
lett és ezért
nemzet további élete
szempontjából?
semmi szükség sincs rá, sőt csnk zavarokhoz vezet, ha bifurkáljuk n nemzet fogalmát.
Más kérdés hogy érhetök-c cl a külföldi maft\ ur»ág tekintetében pozitív eredmények a német koncepció
alkalmazásával.
Nyilvánvaló,
hogy elméletileg reánk nézve is helyes célkitűzés lenne, ha az elszakított magyarságot szervesen bekapcsolhatnánk «/. anyaország öntudatába,
Vagyis az osztatlan, nngy magyar nemzet fogt!-

Mit jelentene, h l alapelvül fogadnánk el, hogy
Magyarország a magyaroké cs nem
akarunk
többe magunk közt Dcm magyarokat látni?
S z c k f ü nyomatékosan mutat rá, hogy bármily furcsák is ezek a kérdések, nem az elmélet
veti fel őket, hanem megjelennek középosztályunk
tagjainak beszélgetéseiben, félinüvclt folyóiratok
hasábjain, sőt tudományos igényű müvekben is. Igy
visszautasítja Asztalosnak azt a felfogását, amely
azt fájlalja, hogy Széchenyi, Deák és Eötvös

Vasárnap, 1958 április 17.

Kerékpárosok!

E l s ö r a n d U k e r é k p á r o k * ! e n g e d m é n y e s árban részletre adom.
Gumikat i s aikalrészaket
most filléres Cw&mA^L C A m j J a b
Árban kaphat M O B I I O
f l u O r n á l ,
S z e g e d , (Kiss D. palota) K i s s u. 2 ,

.apolitikus' dogmáit követve nem
olvasztottuk
be erőszakkal kisebbségeinket. Ez a nézet azon-i
ban teljes ellentétben van a német népiség fogalmával és elejétől végéig megegyezik a francia
államnemzet
mechanikus felfogásával,
amelyet!
pedig a szerző nem tud eléggé elitélni.
Asztalos tehát nem a nemzet, hanem
csupán az állam fogalma szempontjából vallja
a
német elméletet. Magáévá teszi azt a nézetet,
hogy csak az ugyanazon népiségü állam életképes. Mig tehát a nemzetiségi politikánkban nem
akarja érvényesíteni a népiség hatását és sem
Széchényitől, sem Deáktól nem akar tanulni, de
még az uj német irodalomtól és politikától sem:
addig az államfogalora megszerkesztésében egészen elfogadja a német elméletet, amikor az cgynépiségü állam alapjára helyezkedik.
Ennél a felfogásnál veszedelmesebbet
és nemzeti jövőnkre nézve károsabbat
el sem lehetne gondolni. Ez mindenekelőtt szakítás a Szent István-téle hagyományos
államkoncepeióval,
de
meg tagadása a revízió gondolatának,
a régi, Nugymugyaror&zág helyreállítási lehetőségének is.
E mellett téves, amikor azt hiszi, hogy elegek'
vagyunk államunk számára és hogy egy állam
részére nem tfcll más, mint cgynépíí lakosság,
tehát a nemzetiségi állam nemkívánatos képződmény.
Ez a felfogás súlyos elitélése lenne
a történeti Magyarországnak,
amely főleg a török hóditás ideje óta nélkülözte
volna az erkölcsi alapot.a Kárpátok gyűrűjében
a különböző népek együttéléséhez.
•

Száz esztendővel ezelőtt, amikor a francia államnemzet fogalma elindult hódító útjára, Széchenyi világító fáklyaként igyekezett Kelet népének megmutatni a helyes utat. És amint eltértünk a legnagyobb magyar mutatta
iránytól,
nyomban szemben találtuk magunkat nemzetiségeinkkel. Ma, amikor ismét a közösségtudat átalakulásának történelmi idejét éljük,
szinte parancsolóan írja elő a m a g j a i
élet, hogy visszatérjünk Széchenyi hamisítatlan magyarságához.
Talán igaza lesz \V i g a n d pozsonyi némcl lapszerkesztőnek, hogy eszméi száz év múlva inkább
befogadásra találnak. Hisz abban a szerencsés
helyzelbn vagyunk, hogy a kulturnemzet legmodernebb felfogása sok közös vonást mutat a nagy
nemzeti géniusz
gondolatvilágával.
Széchenyi
azonban a maga idejében is csak kevés kiműveli
elmére volt nagyohb hatással. Igy többek köztVörösmartyra, akinek költészetében
a „Z.ilárj
futása" és a „Szózat" azt a két határállomást
jelzik, amelyet a magyar ncmzelfogalom a romantika pesszimizmusától Széchenyi rcformnicioualizmusúig megfutott. Amikor a mult döbbenetes sivársága közt felemelő vigaszként énekelhette a költő, hogy
„ . . . annyi balszerencse közt;
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
f i nemzet e bazán."
Fess és elegáns, mindig kényelmesen mozog, ha
f ű z ő j é t
B U D A P E S T E N

CSÁSZÁRNÉ
f ü z ö t e r m é b e n

rendeli meg

Elegáns tartás, els5rendü anyag, k'válóan
e ismert munka.
Budapest, I., Petőfi
Sánaor-ueca • (volt Koronaherceg u.) Elsó emelet.
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] Jelentős kedvezményt
biztosit a cukorrépatermelőknek az uj
megállapodás
(Budapesti
közgazdasági
szerkesztőségünk
jelentése.)
Az elmúlt napokban létrejött a
megállapodás a cukorrépa termelők és a Magyar Cukorgyároeok
Egyesülete között uz
idei termelési feltételek ügyében. Ez a megállapodás a korábbiaktól eltérően számos kedvezményt biztosit a cukorrépatermelőknek s
végoreduiéiiyébon a szakértők szerint 1938ban a gazdái* kb. 2 millió pengővel kapnak
többet a répáért, mint tavaly. A termelők
éppen ezért megelégedéssel fogadták az uj
gvczményl. A megállapodás szerint a termo|ők ugyanolyan mennyiségben
termelhetnek
)z idén is cukorrépát, mint tavalv. bár jogosultak 10 ezázalálikal magasabb kontingensre
is szerződni. Az esetben, ha a szerződő termelőnek több cukorrépája teremné, mint,
amennyire szerződött, ugy a cukorgyár 10 százalék úgynevezett többlet répát vehet át. A
répa alapára ebben az esztendőben is 2.15
pengő lesz. ám ehhez árkiegészítés is járul,
nnelv a belföldi cukoifogva«ztá-boz kénest

O

A

[ c s a l ü s u g Y - részesül az Áspirirt előnyeiben ártalmatlan és Hatékony • ha
ügyel a

-keresztre.

ASPIRI.N
T A B L F T T A K

alakul. Amig a belföldi fogyasztás a mai keretet meg nem haladja, ugy mázsánként 5 fillér az alapár, viszont ha emelkedik a fogyasztás, ugy a gyárak árkiegészítés cimén minden mázsa répa után további összegeket térítenek a termelőknek. Ugyancsak uj kedvezményekhez jutottak a termelők tigv a szelet iárandóság, mint a melasz tekintetében. Dc
kedvezményt kaptak a termelők a szállítási
költségeknél is, mert eddig vasúti tolató*, és
a koe^ikiállitás dija teljesen a termelőket
terhelte, az uj rendszer szerint ennek felét ezután a gyárak viselik. Az említetteken felül
még számos kisebb kedvezmény is szere pe] az
uj megállapodásban a cukorrépa termel ők javára.
«V

Az ünnepek alatt feltétlenül meenézze a
fehércégtáblás
BOROZ-cég kirakatait.

á

Mátyás-templom

Llgeterói

„HŐ v o n z s i d ó k é r d é s , a z l csakis Krisztust a l i p o n lehet es s z a b a d
m e d o l d a n l " — „ n a valakit s z á r m a z á s a , vaiiasa miatt p o l g á r i lo*«i(Oi i o s z l a n a k m e g , a z p o n t o s o n u g u e r z l m a g á t , m i n t p é l d á u l E r d l t y
m a g y a r kisebbsége"
( A Délmagynrország munkatársától.) A város
közönsége még neui is tudja, hogy milyen nagy
kinccsel gazdagodott az alsóvárosi Mátyás-tenapiom renoválásával kapcsolatban, hogy az a hoszszu, hónapok óta tartó munka, amely ebben az ősi
templomban folyik, milyen nagycíentőségü ideginlorgaliuj nevezetességgel gazdagította a várost.
De annál boldogabbak vele, annál büszkébbek rá
az alsóvárosiak, akik ősi hagyományokban
élő
szeretettel veszik körül tempfomukat is, meg
a
barnacsuhás ferences barátokat, akik bosszú évszázadok óta őrzik, dédelgetik, ápolják ós csinosítják a közel ötszáz eves templomot. Büszkén
beszélnek az alsóvárosiak plébánosukról,
Páter
. S c h n e i d e r Vencel házfőnökről, aki az alkotó
művész hitével és lelkesedésével vállalkozott arra a leheletlennek látszó feladatra, bogy kiemeli
íz öreg templomot elhagyatott állapotából, uijáatl.otju, művészi értekekkel tölti meg cs mindenképen méltóvá teszi arra a nagy, történelmi muJtra,
amelyre visszatekinthetnek oz öles tcniplomfalak.
Páter Vencel munkájának nehezét már el is végezte.
A
megújhodott
Icmplom-bajó
ragyogó gazdagságban várja
u pünkösdre kitűzött
országos ünnepséget, amelynek keretében felavatják majd és nyi'vános közkincsévé teszik hivatalosan is a városnak.
Az alsóvárosiak nem tudnak betelni azzal -a
lélekemelő gyönyörűséggel, amelyet a
renovált
templomhajó nyújt a számukra. A templom minden egyes alkalommal zsúfolásig megtelik az áhítatos hívekkel, akik ámuló .szemmel nézik az ujj.ialkolott főoltár aranyfényben fürdő ragyogását,
a dúsan faragott szószéket, amely szintén egy ik
l'.gfübb ékessége a templomnak és a hajó többi
régen meglevő mükiuesét, amely szinte varázsszó-

ra vetette le magáról évszázadok
kopottságát.

egyre magasabbra szívódott föl a romboló tála jviz. Hál munkához láttam és előteremtettem
a költséges munka megindításához szükséges
összegeket. Kaptam valamennyit a városlól is,
a vallásalaptól is, dc legfőbb pénzforrásaimat
nem árulom cl. Ez az én titkom. Nagy segítségemre van Alsóváros lelkes, áldozatkész népe.
Egyszerű, nem is valami fényes anvagi viszonyok között élő alsóvárosi családok siettek a
segítségemre, hogy minél szebbé tehessük az
öreg templomot.
Egy nyugdíjas vasúti t'iilö például ezer pengőt adott, de egész
sereg egyszerű alsóvárosi polgár
ajánlott fel lfárom, négy, ötszáz
pengőt a teinnlomronoválás költségeihez.

MÉG KÉT É M MŰVÉSZI M U N K A . . .

házfönókevel

resfiuraiásörói, a lHuigadíaK
es a z s i d ó k é r d é s r ő l

0,5

Mondhatom, hogv Alsóváros néjpc reményen,,
várakozáson felül".vette ki részét az áldozatboR
zataiból.

Húsvéti beszélgetés
Páter Schneider Vencellel,
ÜZ a l s ó v á r o s i f e r e n c e s e k

V

b a y e r )

fakösását

és

bchueidcr Vencelt,
a templom művészlelkű plébánosát zárdabeli szobájában látogattuk meg. Ehhez az emeleti sarokszobához himályos folyosókon, nyirkos falak kör
zölt vezet föl az ut, dc a szoba a renaissaneé fényében ragyog. A székeket, az asztalokat könyvek
rengetege borítja .És majd minden könyv művészeti vonatkozású. Gyönyörű olasz és német kiadványok, tele a világ legkiválóbb műalkotásainak
tökéletes reprodukcióival, Michel Angelo, Leonardo d» Vinei, Tizián, RiiHuet, Rubens, Rembrandt
remekeinek másával. Vencel -atya ebben a társaságban, ebben a környezetben elmélkedik azon.
hogy mivel kellene, mivel lehetne templomát még
szebbé, még gazdagabbá tengi. Néhány perc alatt
a látogató megfeledkezik arról, hogy odakünn, tul
az öles zárdafalakon, az Ur 1938. évét élik és szenvedik az emberek. Ebben a szobábaD I I . Gyula
pápa kora ÓL

ALSÓVAROS ÁLDOZATKÉSZSÉGE
— Sokat végeztünk —- mond ja S c h n e i d e r
Vencel —, de talán még több a tennivaló. A
rendnek régi terve volt ez a templom-rekonstrukció, amelyre eddig a mostoha ' körűiménvek miatt néni kerülhetett sor. Négy évvel ezelőtt. amikor átvettem a rendház főnökségét,
feltettem magamban, hogv megvalósítom ezeket a régi terveket, mert éreztem, hogy komolyabb veszedelmek fölidézése nélkül a temedéin renoválását nem halaszthatjuk tovább.
Hiszen a templom falai között egere dohosabbá vált a levegő, a főoltár .szemünkUittúra roskadozott a korhadtsá&lóL a falakban pedig

. Vepcel atya rnojt. arról beszél, onait már elvégeztek a templomban ós arról a töméntelen tea-,
nivalóról, ami még hátra van.
— Ugy tervezzük — mondja —, hogy pünkösdkor országos ünnep keretében avatjuk fel nz átalakított, a megujjtolt templomin,jót. Az ünnepség
programját a napokban állítjuk össze. Pünkösd
után pedig folytatjuk tovább a munkát. Rendbehozzuk majd a kórus alsó részét: Nagyon szeretném márvánnyal burkolni : itt a falakat, éppen ugy,
mint á szentélyben,'a főoltár körül, mert hiába,
értelme csak annak 'van, ha nemes' anyagból dolgozhatunk A kéi kórustartó pillér oldalait mnr<
ványrvliefekkel fogjuk beburkolni.
A reliefekhez
Szeged múltjából vesszük majd a témákat. T á p a i
Antallal, ezzel a nagytehetségű, tnvénciózns szegedi szobrászművésszel dolgozunk együtt Tárat
teljes mesékben átérzi ennek a munkának a művészi ic|prii.őségé» és egymásután készíti cl szebbnél-szebb szobor terveit. Aztán sor kerül majd
templomba ?ó régi kövezetének kicserélésére. A régi keramitkockák eltöredeztek, lesüppedtek, :z"n .1
téren is alapos munkára van szükség. Az a i< rvünk, hogy az egész templomhajót vízálló betontestbe voniuk Ha ezzel elkészülünk, rendbehozzulj
a regi padokat is amelyek nagyon megrongálódtak a templom dohos, párás ( levegőjében.
— Aztán következnek a freskók. A templomhajó üres falemezeit szeretnénk igazán művész;
freskókkal kitölteni. Nehéz kérdés, nagyon nehéz,
niert minden vonalon szeretném azt nz elvet érvé-

nvesiteni. hogv ami ebbe a tcmnlumba kerül. n«
igazi művészi érték, művészi ékesség legyen. \
gótikus templombaió nem tűri meg az olcsó, a torka cicomákat. A freskókhoz témát a templom és
•a Ferenc-rend multiábó! választunk. Az eioiic
freskó marehial Szent J a k a b életének egyik telenetét örökíti maid nieg. Akik ismerik a szegedi
ren(Miáz történelét. tiuliák. hocv Szent Jakab sokáig vendége volt a szegedi zárdának éppen ugv,
mint K a p i s z t r á n János. A szentélv falán a
Hunyadi-család és Kapisztran János lesz a freskóié ír. a.
-»• Tehát sok még a tennivaló, nagvon sok Idő-

ben leffa'-ilib két év kell hozza, pénzben Pedig a
t.07závetőWes számítások
vanezer pengő.

szerint

A HUNYADIAK

hetven-nyolc-

LIGETE*

— Másik része a munkának a park — folytaiti
Schneider Vencel —. annak a régi tervnek a megvalósítása, hogv a Mátyás-templomot körülölelő,
elhanyagolt térből megteremtsük a Hunyadiak-ligetét. Az első tervet ehhez K e r t é s z K. Róbert
államtitkár, néhai Klebelsberg Kuno kultuszminiszter eevik leglelkesebb munkatársa készttette. A
Kertész-féle tervek megvalósítása •>»<snban olvan
sokba kerülne, hogy a szükséges fejezetet bclá4-
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Tenniszütő hurozás Sínger Sándor
lemben nevelkednek fel, igazi keresztényekké
válnak és ki sem lehet őket válogatni a kena- a célnak. ( í u l á c s y városi fökertósz "tij ter- resztéin- társadalomból. Nem tudom megérteveket készitet1. Ez oz 11 j park-terv sokkal jobban ni a zsidók üldözését sem, dc a/A sem, hogy
miért üldözik azokat, akiknek a szülei voltak
simult a templonibozLés kíeiu-ti, hangsuhozza ."ii11 ok architektúrái hutását. Ezt a tervet cl is fo- zsidók.
gadta n város, de sajnos, az idén a parknak csak
Doronggal nem Irhci megoldani
egyharmad része készül cl.
semmit és ha valakit származása,
— Elgondolásunk szerint a parkot különböző
• vallása miatt polgári jogaitól foszhTSysású és ánvngü szobrok díszítenék.
petanak nirs, az pontosan ugv érzi
dig a II u n y a d i-esnipd nevezetes tagjainak szobmagát, mint például Erdély marai Nagyon szerettük volna, ha az idén már felgyar kisebbsége.
ható 'dün beiül nem fjen biztosíthatnánk hozzá. Dc
a volt államtitkár tervei jr.ár nem

is

felelnének

állíthatjuk az első két szobrot, Ilunyadi Jánosnak
és S z i l á g y i Eizsebelnek á szobrát, dc sajnos,
a pénzhiány miatt erre nem igen kerülhet a íor.
l'edig jó lelt volna, ha a pünkösdi országos ünnepség nemcsak belső, templomi ünnepség lenne,
hanem külső, szoboravaló ünnepség is. .V kcj'szabor felállításához mintegy tízezer pengőre lenne
szükség cs van h« zzá — húsz pengőnk. Az egyetem
egyik professzora ndoft erre o célra i mult évben
is. az idén is 10—10'pengőt. És van száz pengőre
Ígéretünk A MANSz ajánlott fel Szilágyi Erzsébet
szobrának költségeihez száz pengő hozzájárulást.
Milyen szép lenne, ha a város néhány nagyobb
válinlata és néhány tehetősebb polgára összeadná ezt i tízezer pengőt, hiszen n Hunyadiak ligete nemcsak n templomnak, nemcsak Alsóvárosnak lesz az ékessége, hanem szép nevezetessége
lesz nz egész vátosnak.
A lelkes plébános ezután arról beszélt, hogy a
Hunyadiak kultuszát Szegőditek kellene intenzíven
ápolnia, hiszen cr.nck a városnak nnnvi történelmi emléke kapcsolódik hnzzáiuk. Ezt a kultuszt
szolgálná n Hunyadiak ligete is.
..DORONGGAL

NEM

LEÍÍET

MEGOLDANI

SEMMIFÉLE KÉRDÉST. ; "
Az alsóvárosi zárda falai nagvon vastagok,
ralósigos öles falak, nem igen hatol át rajtuk
nz odakünn lüktető vonagló élet lármája- A
leszól-etés azért mégis, akaratlanul is, a ma
•driu;»1!«»«>»ira terclódik.
— Mi bizonv nem ériirik rá politikával foglalkozni — mondja Vencel atva — mert. epren elég sok dolgunk van. ami lekö'l minden
időnkét, minden aondolntnnlcat. Do|«ío?)tnn
mindenki, végezze el mindenki azt. ami a kötelessége Szerintem ez'a leftbclvesebb politika.
Tudom jól, hogy
odakünn a szélsőségek próbálkoznak. dc azt is tudom, hogv itt, Alsóvároson, ennek a derek, szorgalmas népnek a lelkében a szélsőséges irányzatok sohasem találtak cs
nein is találnak soha termékeny
talajra.
— Csöndes nép ez, lelkiismeretesem végzi á
kötelességét és igen mélyen vallásos. Gyönyörű
bizonyítéka ennek, hogy minden alsóvárosi a
rajongásig szereti a templomát és most, hogy
ez a templom n szemük előtt születik újjá, erről beszél mindenki.
— A mi népünk egyáltalában nem politizál,
nem tart politikai gyűléseket sem. Ha közé
jönnek a politikusak, húsz-harminc ember
meghallgat ja őket, de más aztán nem is történik. Itt nem izgatja az embereket az ugye
nevezett zsidókérdés sem. Ezzel a kérdéssel én
sem foglalkozom, azt sem tudom, hogyan kívánják egyesek megoldani.

Pedig Magyarországon senkinek sem lehet
még politikai ideálja sem a romániai, az erdélyi viszonyok idevarázsolása.
Patcr Sehncidcr Vencelnek elkomorodik a tekintete, amikor Erdélyről beszél. Kiderül, hogy
Erdélyben született, Krassómegyében és a krassói
begyek világából magával hozta a húszas érek
elején a szegedi zárda falai közó Erdély lelkének
nemes, eniberi hagyományainak, történelmi múltjának rajongó szeretetét. És most ezt a szer-telei:
gyakorolja a sokit szenvedett hajdani szegedi burálok z á r d á j á b a n . . ;

Junius 20-án megnyílik

a margiíszigeíi szabadiért színpad
„Szegednek sehodusem akartunk konkurrenctai csinálni", — mondja
Katika Pder, a Közmunka Tanács műszaki tanácsosa
(A Délmagyarország budapesti
munkatársától.)
A Margit-szigetén csöndesen, szinte egyik napról
a másikra kinőtt a földből a legújabb színház:
a Magyar Ünnepi Játékok kft. színháza. Ez a
hatalmas szabadtéri s^inház ott áll a Víztorony
elött, ahol nem is olyan régen még fiatal párok
adtak egymásnak randevút, hogy a Víztorony lábánál lévő Tcjesaniokbin elfogyasztva a joghurtot,
vagy a (ejcikávát, sétára induljanak a romok közé,
ahol eldugott pádokon jólesett az egymáshoz-súuulás. Most a Tejcsarnok helyén ott áll a hatalmas,
háromezer személyes szabadtéri színház, Kaffka
Péter műszaki tanácsos álniodzásninak vasbetnba
öntött valósága...

ugy, mint eddig szokás volt, a színpad háta m ö *
gött, hanem a nézőtér alatt, átrendezni. A szin*
pad mélysége töbtezéz mé téres lehet és ezáltal
egy hatalmas, nagyméretű színpadot tudunk kap*
ni, amelynek szélessége 40 iné cr, mélysége pedig á
körülményekhez igazodva, változhatik.
—. Ktoldalt a lépcsőházi feljárók elött két pá*
holy lesz, amelyek közül egyik a Kormányzó ur*
részére épült, a másikat pciig a kormány tagjai
fogják igény bevenni.

A Délmagyaro rszág munkatársa a terv születéséről és valóruvált áfáról megkérdezte Kaffka Péter műszaki tanácsost, a Közmunka Tanács művészi elgondolásainak kitérvezőjét és Kaffka Péter
a margitszigeti színházról a következőket
mondotta"
— Tulajdonképen kétféle színházról lehet beszélni a német felfogás szerint. Egyik a Naturbjihne, a másik a Frcilichtbtühnc. A margitszigeti
Naturbühne, mig a szegedi színpad a Frcilichtbü'hnc .Éppen ezért mi mást akartunk adni, mint
amit Szeged az, mert »Szegednek sehogyan se
akartunk konkurrenclát csinálni*.
Azért csinált
színpadot a Margit-szigeten a Magyar Ünnepi Játékok kft., hogy akik Budapestre jönnek és érdeklődést tanúsítanak az ilyesmi iránt, legyen egy
hely, ahol érdeklődésüket kic égithetik.

de ez rövidesen megtérül, ha a színpad és néző*
tér építkezési költségeit minden cvben amortizá*
dóként fogjuk elszámolni.

— Tisztást választottunk színpadnak, amely elé
megépítettük
a háromezer nézőt befogadó nézőteret,
atrelyet azonban —
gyobb lesz —

ha az érdeklődés ennél na-

bővíteni khet,

Tulajdonképen cz az esztendő csak ki-érlct lesz,
Szerintem, ha van zsidókérdés, azt
mert az időjárást, a szigeti párás levegőt, a szél
rsakis krisztusi alapon, a felebaráti szerelet alapján lehet és szajárását, az akusztikai viszonyokat' akarjuk mos*
bad megoldani. Nem lehet üldözni
megismerni és ha ezt megismertük, ez lesz Eurósenkit sem azért, mert más a valto— p á b a n a legmodernebb szabadtéri színpad. Ugyanis
lása.
' .
•
negyven méter magos toronyról fogjuk világítani
*
a színpadot ' anézőtér háta mögül, vagyis éppen
—• Ha szóba kerül ez a kérdés, mindig B.a mfórditva, mint ahogy eddig a közönség a •Fjvaldag h n páter egyik régi. még 1919-be.i tartott
világilásról megszokta. Azt akartuk, hogy a színprédikációjára gondolok. Ez a prédikáció Bupad és néáőlér építkezési költségei nc emésszenek
dapesten. a Bazilikában hangzott el. Bansrha
ffe! olyan/összejeke", mint amibe a Iptaí és a szopúier prédikációjában azt fejtegette, hogv abban az esetben, ba a zsidókat megtérítik az
gedi szabadtér/ színpadoknak
épitkezé e került.
evangélium számára, magától megoldódik - a z ,J . . — A nézőtér alatt építettük f'fel az öltözőket,
úgynevezett zsidókérdés. Ugv érzem ma is, hogy
ahol kétszáz embsr kényelmesen fel tud öltözködBanghának van igaza. Hiába hirdetnek akárni. Természetesen vannak egyes öltözők, aztán
mit n faj mítoszának hivei és fanatikusai, kétvannak négyes) hatos, tízes és tömegöHözők. Az
ségtelen ténv, hogy a kereszténnyé lett zsidó
megszűnik zsidónak lenni. Ha valaki m'oncK " , öltözők'között folyosók vezetnek egyik oldalról n
másikra • és téaeknek -R -folyosóknak a segítségéve,
jiik, nem -v illásos' meggyőződésből veszt fel
fogjuk a tömegeke' egyik oldalról a másikra, nem
keresztségét, a gyermekei már keresztény szel-

—

Az építkezési költségek
háromszázhúszezer

pengőt

tettek

ki,

— A szegcdi játékok idején Budapesten is lesznek előadások? — kérdeztük Kaffka Pétertől.

— Ugy dllUo'.tuk össze a müso-t, hogy a szegedi játékokat ne zavarj/T:. Természetesen lehetséges, hogy mikor Szegeden vannak az előadások,
akkor itt is lesz valamilyen tornajáték,
vagy
mozielőadás, de a szegedi előadások ití 'jón nagyszabehu budapesti jd'ékot r.em tervezünk.
A margitszigeti szabadtéri színpad junius 20-án kezdi meg előadását a Nemzeti Szinliáz vendégszereplésével _ Utána nagyobbszabásu zenés darabok
bemutatására, majd hangversenyek tartásáru rendezkednek be.
Egy bizonyos: Szeged részére hatalmas és méltánytalan versenyt jelent a margitszigeti
szabadtéri
színpad.

»])APID«
bérató

magánjellegű

vállalat

vidéki és turautakra modern én kényelmes1
1500-irs Fiát
luxusautóval fuvarozást vállal
megegyezés szerint. Városban óránkint P 3.—,
temetőbe óránkint P 4
Megrendelhető éjjelnappal CENTRAL-GARAGE. telefon 17-35. sz.

Fiumei Kávé és
Teabehozatali Társaság
jellegzetes budapesti szaküzletei legkiválóbb minőségű

kávét, teát

árusítanak.
Központi üzlet és igazgatóság: Budaposf,
V. Gresham-palota. Telefon: 82-4-72
£2-4-63.
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Tavaszi betegségele
Irta KÉIHLY ANNA országgyűlés! képviselő
A választójogi javaslat a nővúlaszíőjog fel- rutesz-ágyba szorítva ki-.ilódik ma az ember
teteleinek szigorúságát azzal indokolja, hogy és azon tanakodnak fölötte, bogy mi képen kel„a nő nem foglalkozik annyit közügyekkel, lene ezt az ágyat néhány hüvelykkel hoszmint a férfi". De aki az állampolgárok nagy szabbra merni. A legjobb megoldást — a
tömegét — férfit, nőt, — együttesen figyelte talpraállitást, gazdasági és szellemi értelemmeg, az jól tudja, hogy a férfiak nagy 4öbb- ben egyaránt — schki som meri javasolni! Peségc semerőltette meg magát azzal, hogy a dig csak ez lehet az egyetlen igaz és értelmes
közügyekkel törődjék. Ennek a többségnek módszer, amit bizonyít az is, bogy még azok
belpolitikai érdeklődése nem jutott tovább a sém beszélnek másról, akik a mai állapotokat
vezércikkek ciraéig, legfeljebb a kiugratott foggal-körönupel védik. N/a. adságjol, uépjo*
nagybetűkig, külpolitikai tájékozottsága pe- gótról, értelmes elosztó módszerekről beszél?
dig még ennél is kevesebb volL
nők azok it, akik mindennek -az • ellenkezőiét
Aki
azonban
ezekben a
teljes jog- cselekszik. A bámuló polgár sekszer kérdi
gal
„történelmi
.jelentőségűnek"
nevezett magától, amikor ebben a zűrzavarban t á j é k o r
napokban az uccáu elesipi a járókelők beszél- zódást keres:
getésének egy-egy foszlányát, vagy társaságban, hivatalban, műhelyben, boltokban maga
más értelmük Iett-c a szavaknak
FIBTBLNO, ÜDE
ís résztvesz a meginduló vitákban és tanácsaz utolsó évtizedekben vagy köBRN YBLBTBl
kozásokban, megállapíthatja, bogy ma minzönséges blöffölcs folyik a legBÁMULATOSAK
denki politizál. A politika befészkelte magát
szentebb fogalmakkal?
érdeklődésünkbe, félelemmel vagy reményMINDEN SZAKÜZLETBEN KAPHITO
A
U
*
K :
séggel, kárörömmel, vagy keserűséggel minA „nem politizáló" állampolgárnak márólA A C 8 II Z S
denkinek vau hozzászólni valója ahhoz, ami a bolnapra rengeteg bátraiékot kell bemagolni
1-80
s.so
A J A K I I I / •>
politika műhelyeiben gyártódik. Azelőtt bizo- a politikai leckéből. Is'em engedhetjük meg
1.10
Í.90
nyos suta büszkeséggel dicsekedtek felnőtt fér- magunknak azt a könnyelműséget, hogy
firgalomba hozza
fiak is azzvil. hogy nem törődnek a politiká- szélhámosságnak vagy misztikumnak tartsuk
M I H Á L Y OTTO M l O P H I R M B
val és tájékozatlanságukat, mint valami meg- a közügyekkel való foglalkozást, mert akkor
gyúgvsztríragvAr
bízhatósági bizonyítványt lobogtatták
azok kalandoork ós vezér jelöl tel; veszik át az uralBudapest, VI., Podmaniczkv ucca 49. sz.
felé, akik őket együttműködésre és felelősség- mat sorsunk fölött. Egyé'len embernek vagy
vállalásra szólítottak fel. Ma mohó tudnivá- egy kis csopor nak a parancsuralma pedig
gyással fognak körül mindenkit, akiről felté- akkor sem tudja megkönnyíteni az átmenetei,
telezik, bogy egy lépéssel közelebb áll a „beifc- ha természetfölötti erőkkel rendelkeznének. repülőgép világában, mert a delizsánszról nem
vetettek bombát ártatlan gyermekekre, asfentesekhez". Persze, ilyenkor megtörténik, Aki elhiszi ennek ellenkezőjét, kirakatstatiszliogy az informátor nem akarja eljátszani jól- tikák és önhitt nyilatkozatok alapján, az ön- szonyokra és öregekre. Áhítoznak a telefon,
Kuno távíró, a nyomtatott betű előtti időkbe, mert
értcsültségi nimbuszát és a kisujiát is felhasz- magát csalja meg. I v l e b e l s b e r g
nálja hírforrásként, amiben csak az a hiba, gróf mondotta annak idején, hogy a népokta- akkor nem tört bc apáikhoz távoli világok és
hogy a koholt hírnek rendszerint sokkal na- tás hiányai és bűnei csak évtizedek multán városok szelleme, békésen élhettek elzártsádemonstrálódnak. Ez a megállapítás áll a paguk nyugalmában. Mit felejtenek cl ezek,
gyobb hitele van, mint a valóságnak.
rancsuralmakra is, azzal a fokozással, hogy az akik békés kérődzésük lehetőségét féltik a
Podig nincs szükség tódilásra, éppen elég az
a felmérhetetlen mértékű pusztulás, amit fi- mai eseményektől? Először azt, bogy azok a
fs, ami tényleg van.
zikai és lelki értékekben okoztak, csak bukásuk régmúlt idők is előző korokból alakultak k»
után jöliet napvilágra. Addig „csak hódolat
s az átalaulás tavaszi betegségei akkor sem
A politika betört közvetlenül is —
illet és nem bírálat!" Egységesre hangolt saj- voltak kevésbé fájdalmasak, mint a mai konemcsak közvetett hatásaiban —
tó, díszlépésben járó alattvaló nem alkalmas ré. A biedermeyer-polaár hiába húzott hálóa szürke emberek életébe,
hírszolgáltató források! De a ki nem buggya- sipkát a fejére és hiába tűrte, hogy a policárj:
fikik viszonylag biztos exisztenciá juk alapján nó könny mögött, a lenyelt sóhajtás mögött a föld alá kergesse a költőt, szabadsághős reallva, eddig nem vették észre a öazdasági ta- nem kisebb és nem elviselhetőbb a fájdalom, formert és hasonló rendbontókat, 1848-bar*
mint ha ezekkel a külső jelekkel megenyhül- az igazi polgár, a szabadelvüséget teremtő
tapzatra épített politika szoros összefüggéseit
Most megrendült a gazdasági talapzat, inog- hetne. A kényszerű hallgatás — sőt néha még előd ott állott a társadalomban alig kialakult
nak az exisztenciák, bizonytalan a politika és a kényszerű beleegyezés sem — nem jelenti munkásosztállyal együtt a szabadságért, virrendkívüli gyorsasággal egymásra következő a helyzet elfogadását.
radásért, haladásért harcoló sorokban. De elpolitikai eseményeket meglátják azok is, akik
felejti a régmúlt idők rajongója azt is, ahogy
a régi politikai élet nyugodt iramában nem
a tudomány nem arra célra teremtette a reA remény magja cl a hó alatt is
vették tudomásul, hogy mindig róluk is szó
pülőgépet, bogy arról bombákat vessenek le,
és hitünket az emberségben, az
van. *
hanem hogy bejárhassuk, gyorsan és könnyei*
ciuber
roagasabbrendüsésében
Ijesztő időkben élünk. Ha csak ablakon át
rázná meg az, aki azt próbálná
ezt az ismeretlen, ragyogó világot. Még m »
szemléinők háborgó vihart, akkor is elszobizonyítani, bogy a társadalom
is mélységes meghatottság tölt el, amikor
rulna a torkunk De köztünk és az események
nem uiul meg mindig magasabb
utasszállító repülőgépet látok, pedig jó régen
között nincsenek szilárd falak, minden erőnk
szintén, mint előbb volt.
volt, amikor az elsőt megpillantottam a kék
megfeszítésével védekezünk, bogy a szélvész
égen. A telefon, a táviró, a nyomtatott befü a
föl ne kapjon és valahol a világ túlsó végén,
A politizálásra szorított állampolgár ezek- gondolat közlésének olyan szédítő perspektivagy a társadalom másik sarkában a földhöz ben a napokban még nagyobbrészt bizonyta- váju lehetőséget nyitott, amit nejn tudott öszne verjen bennünket. Szédítő arányú helycse- lanul lépked az ismeretlen talajon. Dc meg szeszükiteni sem a száz év előtti, sem a mai
re játszódik le a társadalomban, de nem a te- kell tanulnia a saját lábán való járást,-a sa- „nco"-cenzura. Az ember több cs nagyobb
hetség, hajlam, képességek kitörő ereje mozját tapasztalatai alapján való véleményfor- lett ezekkel az eszközökkel, ne sírja vissza a
gatja ezt az átalakulást, hanem olyan társadal- málást. Sokan vannak, akik nagyon nehezen saját parányiságát, hanem védekezzék azok
mi rugók, amelyeknek lényegét és valóságát kezdenek hozzá. Visszasírják a delizsánszot a üicn, akik erőszakkal kergetik öt oda, hogy
majd csak később mutatja ki uz elfogulatlan
társadalom- és történelemkutatp. Uj időket
készít elő a társadalmi fejlődés és ennek az
átalakulásnak tavaszi betegségeit szenvedjük
valamennyien.
Ezt az átalakulást sem nem tudjuk, sem
nem akarjuk megakadályozni. Azok az államCsillárt, rádiót, állólámpát
férfiak. politikusok, akik a haladást becsületes jószándékkal szolgálják, az átalakulás
szüksége mellett éppen ugy hitvallást tesznek,
e g y e d á r u s i f á s á n á l vásároljon
mint a tudós és a gazdasági élet embere, aki
3 lángú modern J C
Villamos vasaié
csillár . . . . P l ó i . " "
'tekinti azokat a rendkívüli értékeket, ameJótállással . . P 7 . k rendelkezésünkre á'lanak és csak a tárlíószlct.
Csőre.
Unió tas
~'mi intézmények alkalmatlansága folytán
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nem jutnak el a rászorult emberek közé. Prok-
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Krómozás, nikkelezés Frischmannál!

Tarlós, olcsó, • t é p !

«r. Jósíka-u.
Telefon 32 84.

senkinek és semminek érezze magát.
Politizáljunk — igenis — gondolkozva, nem
esak a pillanatnyi eseményektől megriasztva,
h a n e m felmérve a problémákat, gazdasági érdekeinket, szükségleteinket,
emberségünket.
Ne csak akkor figyeljünk a politika első soraiba állítottak vagy odatolakodottak
munkájára, amikor a kis műhelyt, boltot, exisz-

temiát már a tetőig elborította
hanem

akkor

amikor a

"z

gátak

áradás,

épité«e fo-

lyik. Ki épit és milyen célzattal,
m i t akar
megmenteni az elöntéstől: a korlátlan nagybirtokot, a szociális kötelességeit nem teljesítő nagytőkét, a háború kétes dicsőségét vagy
emberséges életét, kenyerét, békéjét, szabadságát? Igy tette föl a kérdést a történelem, ez
fejeződik ki a m a i
politikai
eseményekben
is- Politizáljunk, bölcsen és helyesen, hogv az
iszapot nc a m i földjeinkre hordja a romboló
áradat.

n közismert elsőrendű minőségben

KflF, Henneíeld, Margó

Márkás
már P 4 8 . ~ t ó l kézíve. 12 havi részletfizetésre is.
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Hogyan lehelne
üdülőteleppé varázsolni
ÚJSZEGEDET
Buöcz Béla főkapilónyhelyeííes és Ugi Géza plébános Újszeged kívánságairól, vágyairól, lehetőségeiről és követelményeiről
(A Délmagy irorszdy munkatársától.)
Néhány
jclkej ember már évek óta azon fáradozik, hogy
Újszegedet Szeged parádicsomkertjévé varázsolja,
azzá tegye, aminek ennek a természeti szépségekben .bővelkedő istenáldotta városrésznek
lennie
kell. Dr. Buócz Béla rendőrfökapitányhelyettes és
Ugi Géza ujszegedi plébános a legfőbb »élharcosai«
annak a küzdelemnek, amelyet ennek a városrésznek a lakossága folytat Újszeged továtbfejflesztés óért.

Először

Buócz Béla főkapilányhelyelíesl
Kérdeztük meg, aki maga is ujszegedi lakos és
jól ismeri ennek a városrésznek minden bujját-baját, minden problémáját.
— Újszegednek valóban vannak problémái —
mor.dja Buócz főkapitány — , csak hát a problémák megvalósítása nagyon problematikus mert
mindenhez pénz. kell. Ahhoz, hogy

üdülőtelepet

1

,

léle. itíünk, meg kell teremteni az előfeltételeket.
Utak létesítése, portalanítás, csatornd-.ás, világítás
és az ujszegedi liget felszabadítása a vasárnapi
közönség egyrészétől, ezek Újszeged továbbfejlesztésének a legégetőbb kérdései. Mi, akik Újszegeden élünk, látjuk, hogy hétköznapokon a liget
nincs kihasználva. A lakosság nagyobb része munkában van, nem ér rá sétálásra, vasárnap volna
az az idö, amikor az emberek kimenőének pihenni,
szórakozni Újszegedre. Vasárnap délután azonban
a liget élvezetét megakadályozza a bakakorzó.
Olyan tömegek mozognak ilyenkor az általuk felvert hatalmas porfelhőben, hogy itt plhtenés, szórakozás lehetetlenség. Véleményem szerint ezt a
k.rdéit könnyen meg lehetne oldani. Ott van
a k'.ii szrá atlan
,

.— A másik kérdés, ami összefügg ezzel,

as ujszegedi liget

Újszeged forga'mát fellendítsük és az idegenekkel
is megkedveltessük. A iHirübb autóbuszjáratok i.s
emelnék a forgalmat. A többi már részletkérdés, a
gyermekjátszótér felszerelése, az állatkert kibövi*
tése, piac létesítése már későbbi teendő.
— Mindenesetre nem szabad elfelejtenünk egy
pillanatra sem — fejezte bc nyilatkozatát a fő*
kapitányhelyettes — , hogy Újszeged predesztinálj
va van az üdü ötelsprc. Egészen más a klímája,
mint a hidon innen. Nem olyan szélsőséges aa
időjárás, mint Szegeden, télen nem olyan hideg,
nyáron nem annyira meleg és nem is szeles, ami
azzal magyarázható, hogy
mélyebben fekszik,
mint Szeged. Mindez alkalmassá teszi az üdliilü*
telep céljára, csak fel kell karol ni ezt a célt.

Ugi Géza plébános

/Yifosi bérház.

Sz.éehenvi tér 11.

13.

porlalanifda.

Rendbe kellene hozni a ligetet környező utakat, főként a Népkert-sort, amely teljesen el van hanyagolva. A posta és a régi szerb-bánáti internátus
közötti gyalogjárót valamikor olyan kockakövekkel
kövezték ki, amelyek az uttestek burkolására valók. Én ezt a mai világban, amikor a költségek
leszorítása a cél, l u x i n a k tartom és az elgondolásom az volna, hogy a különben is elhanyagolt állapotban lévő, javításra szoruló gyalogutról a város szedje fel a köveket és burkolja
be vele a Népkert-sor kocsiutját. Nagyban emelné
Újszeged és a liget szépségét, ha ezeket a környező
uccékat, mint a Népkert-sort és a Temesvári,
körutat ugyanugy kiképeznék virágágyakkal, mint
a Boldogasszony-sugárutat.
>— A távolabbi probléma, amely gyökeres rendezést hozhatna, az lenne, ha a város mindazokat a területeket, amelyek mint hosszúlejáratú bérletek vannak kiadva és amelyeken lakóházak, értékes virágkertészetek, gyümölcsösök vamiak telepítve, örökáron eladná a jelenlegi bérlöknek és az
igy kapott összegeket kizárólag Újszeged foilessctésére fordítanák. Ezzel meg lehetne oldani

a csatornázás és világítás kérdését

is. Tudom, lesznek, akik ezt a tervet ellenezni
fogják és azzal érvelnek, hogy a városnak a Főfasorx-a, a Jobb- és Balfasorra a liget megngyobbitósa érdekében szüksége lesz. Ez nem áll, mert
a liget mai állapotában is megfelelő, ha a vasárnapi közönséget kitelepítjük, másrészt tekintetbe
kell venni, hogy a meglévő épületek nemzeti vagyont képeznek, amelyeket nem lehet lerombolni,
ha nincs rá feltétlenül szükség. Sőt azt kell előmozdítani, hogy ezek a házak örök tulajdonba átmenjenek, igy a tulajdonos több gondot fordítana rá és uj villák is épülnének. A város szempontjából azonban csak akkor volna értékes cz
< .
Y .
„
"„
a tranzakció, ha egy összegben megkapná a megKáilt/mijjk.
. ']váltási árat és nem kellene hiteiben eszközölni
< ,
a szükséges beruházásokat. Ezt a műveletet csakis
Ezt, mint ív'pllejitet helyre, lehetne hozni, parkovgg töke-ii d -kcitséggcl lehetne lebonyolítani hoszs
sítani kellene a város néhány holdas területét és
szu'tejárátu kölcsön formájában, mert a bérlök
akkor oda lehetne telepíteni a gyermekjátszótéren
legnagyobb rcsze nem tudná készpénzben megelhelyezett vurstlit, amely épfen Visárnap teszi lefizetni a megváltási árat, A magánvállalkozók
heleteimé a gyermekeknek a játszadozást. Ha a
felfedeznék a: idcgcrtjo-yalomban rejlő lehetősévu -tlí; elhnrcolkodna, automatikusan elmenne vele
geket és
együtt az 4 ttimég is, m e l y azt látogatja és a
penUószerii villákat
legfőbb akadálya a vasárnap délután pihenést keépítenének, esetleg turistaszállót is kellene létesíreső városi lakosság nyugalmának. Ha a város
teni. Igen fontos lenne, hogy a hidvámokat teljesen
ebbe btaotnegy, egy nagy lépéssel uiár előre meeltörölje a város, 'mart atidia lehetetlenség, hogy
gyünk.

Újszegednek több problémáját tárta fel nyilatkozat
tában. Nagyon fontosnak tartaná Újszeged magas-*
nyomása vízvezetékkel va'ó cUd ását éi a csatornázást, mert cnélkül sohasem lesz Újszegedből
kertváros. Sürgős
a Bérkert-ucca
kikövezése,
amire ígéretet kaptak, hogy még az idén megindul
a kövezési munka. Ebben segítségére volt a lakost*
ságnak vitéz Slwotj Kálmán országgyűlési képvi*
selő is. A József főherceg-telep és a Rokkant-telep végre köves utat kap, legalább a mentőautó
meg tudja majd közelíteni a telepeket. Nagyőri
fontos lenne a te'epi óvoda megépítése, ami azért
vált ak uálissá, mert a József főherceg-telepen
van a legtöbb gyerek. Az ujszegedi Csanádi-uccai
óvoda a kendergyár napközi otthonának fc á.litásá*
val teljesen elnéptelenedett, alig tudnak 10—12
gyermeket összeszedni, a telepen pedig nincseh
dióda és az iskolát is a telep legtávolabbi részéra
építették, ahol már nem fejlődik tovább. Kivá*
na'03 lenne, ha a Casándi-uccai óvoda épületét cl*
adná a város és helyébe a telepen építene.
Egymá; u án sorolja fel Ugi plébános a meg-*
o'.dásra váró problémákat. A Szőregi-ut lakossága
azt kéri, hogy világítsák ki az utat legalább ai
Árpád-otthonig cs szikelfék a gyalogjárót, mert
a mostani állapot él'Jvcszcdelcmnul jár. Meg kell
javítani

a vízellátást

és a vlldgddst az
vonalon.

égési

A Gazdasági-telepen sincsenek uccai villanylámpák),
pedig a házakba be van vezetve a villany. Ha
idegenforgalmat akarunk, meg kell építeni a turistaszállót, mert nem remélhetjük, hogy a kiül*
földiek visszatérnek Újszegedre, ahol olyan kevés
a komfortos szoba, pedig ma már a legkisebb
fürdőn is megtalálja a nyaraló vendég a legfel*
jesebb komfortot. A barlangkápolna további ki*
képzése szépen halad. A polgármester tartja igé*
rétét, hogy mint a város legkedvesebb emlékműi*
vének a gondját viseli. Tápay Antal szobrász*
művésznek és Gulácsy Béla városi fökertésznekl
állandóan az emlékművön van a szeme, hogy
minél szebbé varázsolják. Mo-t hálaadó emlék!db-*
lá"skákat állítanak fel a kápolna területén, az el*
sőt maga Prílfy polgármester állítja fel. Fclhivja
a figyelmet a városi fökertészet jobb dotálásának!
szükségérc, hogy Újszegednek, mint kertvárosnak
a kertészeti kiképzése minél látványosabb leheti*
scn. Akik tehetik, azt kéri, villaszerűm épitkezze-*
nek Újszegeden, az egységes építkezésre különben
a március 1-én életbe lépett uj szabályrendelet is
köteted az épittetöket.
Végül
a strandot
is szóba hozta Ugi plébános. A postától felfelé a
strandhoz vezető utat sürgősen ki ke!l követ nit
ha a strandot fejleszteni akarják. Ez az ut na*
gvon forgalmas, ha por vau, nem látják egy*
mást sem a jármüvek a portól, ha pedig fellocsol*
ják az utat, a jármű megcsúszik és könnyen
válhatik halálos balesetek okozójává.
— A közös bajok összefogásra keszto'ik Uj;*
szeged lakosságát — mondja befejezésül a plcbá*
nos. örvendetesen szép társadalmi békében élünk,
egy uton já-unk, hogy mindent kivívjunk Újszeged részére cs a város hatóságánál elérjük kérd*
mcink teljesítését.

Vasárnap, 1938 április \7,

A szociális gazdaságpolitika
legsürgősebb feladatai
[rfa vitéz MAKRAY LAJOS prépost országgyűlési képviselő
A mai összekuszált világban, az égető kérdések szörnyű torlódásai között keressük az emberségesebb jövő felé vezető utat. A problémák
DO százalékban gazdasági és szociális természetűek. Ha ramf objektív ellenzéki bírálója a
dolgoknak, nézem a kormány munkáját, akkor
igazságosan meg kell állapitanom, hogy addig,
amig a közjogi kérdések ügye végleg lezárva
nincs, a kormány csak félkczzcl nyúlhat az
előbb cmlitctt problémákhoz. Darányi Kálmán
kormánya voltaképen terhes örökségképpen
vette át a közjogi kérdéseket, mert végre vállalnia kellelt a titkos választójog megalkotását, amelyet annyi szenvedéllyel cs elánnal exponáltak az utolsó három esztendő alatt. Valósággal húsba, vérbe forrasztották és rögzitelték
ennek szükségességét és miután a választójogi
kérdést szervesen bekapcsolódott az államfői
hatalom kiterjesztésének és a felsőház reformjának kérdcscbe, nem lehetett ezektől függetlenül megoldani. Igy került ez a komplexum a
maga egészében a törvényhozás elé és kötötte
le ennek legfőbb energiáját és legterjedelmesebb munkaidejét.
A szociális és gazdasági kérdéseket nem lehet egymástól függetlenül megoldani. A szociális politikának mertékét a gazdasági helyzet adja meg, viszont kizárólag gazdasági
szempontok által vezetett gazdaságpolitika,
amely az embert nem részesítené kellő figyelemben, rideg, hatástalan és veszedelmes is
volna. Meg kell találni és remélem, a kormány
meg is találja a helyes utat, amelyen
a szociális igazság felé kell haladni
anélkül, bogy a gazdasági érdekeket
katasztrófa crné és a nemzet gazdasági struktúrája gyógyíthatatlan sebeket kapna..
Ebben a törekvésben minden konzervatív ellenzéki párt készséggel segíti a kormányzatot.
A megoldandó legfontosabb gazdasági kérdések közé tartozik első helyen:
a szerves birtokpolitika, amelynek
amilyen bátornak, olyan okosnak
cs józannak Is kell lennie.
Nem lcliet szó értékes gazdasági egységek
eszeveszett széltöréséről, hanem olyan szerves
fejlődés elindításáról és istápolásáról, amelynek eredménye egyrészt a kiegyenlítettebb birlokeloszlás, másrészt a birtokkategóriák egészségesebb elosztása, végül mentül több ember
organikus összekapcsolása a magyar földdel.
Ilyenformán kellene a birtokpolitikai célokra
egyelőre bőségesen rendelkezésre álló földterületet akként juttatni a gazdáknak, hogy a törpebirtokos átjuthasson a kisgazda-kategóriába, a kisgazdák megizmosodhassanak, gyarapodhassanak és fokozatosan felemelkedhessenek a középbirlokosok osztályába, amely sajnálatosan kis szektora az összes birtokkategóriáknak. Természetes, hogy ezzel együtt íejlödöttebb és fokozottabb mezőgazdasági kuliurára van szükség, bogy a nemzeti termelésben fennakadás vagy visszaesés be ne következzék. Ezért van szükség a gazdasági oktatás kiszélesítésére, a mezőgazdasági hitelkérdés megoldására, állandó piacok biztosilávára
és ennek kövelkezményeképon a leni-tőség
. szerint rentábilis mezőgazdasági árak stabilizálására. Természetesen c nagyjelentőségű és
rendkívül bonyolult kérdés megoldásánál nagyon kell vigyáznunk arra, hogy pillanatnyi
haszonért magunkra ne vegyük egyoldalú
gazdasági lekötöttségnek az igáját, aminek a
történelem tapasztalatai szerint mindig politikai vazullátus szokott a következménye ten-
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ni. Nem maradhat ki a kérdések komplexumából a tőke sem, melyet
anélkül, hogy
annak létét vagy továbbképződését veszélyeztetnék —
a szociális igazságnak megfelelően erőteljesebben kell belekapcsolni a nemzetgazdaság életebe.
Minden földbirtokpolitika és ezzel kapcsolatos szociális reform megvalósításából a tőkének teherbiróképessege maximumáig kell kivennie a maga részét. Ezt nemcsak a nemzet
érdeke, a szociális igazság, hanem a tőkének
jól felfogott érdeke is parancsolóan irja elő.
Mert, lia a tőke sziikkeblüscge, vagy öncclusága következtében tragikus társadalmi kirobbanások keletkeznének, akkor ennek kárát
nem utolsó sóiban maga a tőke látná és nem
lenne meg számára az a megnyugtató tudat,
bogy a maga részéről e tragédia bekövetkezését minden lehető módon igyekezett megakadályozni.
A munkabér kérdését,
amely az ország lakosságának kontingensét
érinti és amelynek méltányos rendezésétől
függ a szociális elkeseredés levezetése, Szintén
a keresztény etika, az ennek alapján meghirdetett Quadragesimo Anno oly tökéletesen
megformulázott szociálpolitikája szerint kell
megoldani.
Uj és igazságosabb kapcsolatra van szükség
a tőke és munka között. Nem vagyunk antikapitalisták, sőt kívánatosnak tartjuk, hogy
minél több embernek legyen tőkéje, azonban
a tőke elhatalmasodását, zsarnokságát, keresztényiden, embertelen cs szörnyű veszedelemnek
tartjuk.

Wonder
kerékpárok,

ötévi

Ma

jótállással

jestkg
Super

kerékpárok

Sárkány
M o l
áramvonalas

speciál

kerékpárok

l

versenykerékpárok

ORION
PHILIPS
TELEFUNKEN
1938-as

typusu

Eka9 Spor,

rádiók,

Elekiro

petroleomgázfőzők.
Kerékpár és rádióalkatrészek nagy választék
ban.
Hosszú
qészletl
Csereakció

oki. gépészmérnök,

Szeged, Tisza L. krt. 41.

meg kell teremtenünk a magántulajdon szerzésének lehetőségét
is.
Ez az a nagy gondolat, amelyet a pápai cneiklika ugy formulázott meg, hogy törekedni
kell a proletáriátus megváltására, ennek a
szörnyű, embertelen állapotnak, ennek a ttiá*
ról-holnapra való élésnek, ennek a kllátásta*
lanságnak és reménytelenségnek a megszüli*
letésére.

A munka cs a tőke két principális tényezője
Korunk, amely időbclileg követi azt a kor*
a közgazdasági életnek. Egyik a másik nélkül szakot, amely a szabadsúg jegyében élt, in-<
a mai fejlődés korábban megtömi nein tud. kább az egyenlőségre való törekvés kora. iV
Azonban a tökének a közösen elért gazdasági | mai ember könnyedén lemond a szabadságról,
haszon egy részéről az eddiginél sokkal bővebb i lia ennek ellenében erőskezű, kíméletlen és
részéről a munka javára le kell mondani. Le- könyörtelen politikát folytaló nagy egyéni*
hetővé kell tenni, hogy a munkabérből a mun- seg közelebb tudja őt vinni a gazdasági, tár*
kás. uccsak az elvesztett energiáját tudja ugy, sadalmi és szociális egyenlőséghez. De
ahogy pótolni, hanem tudion emberhez inéltó
életet is élni, tudja családját eltartani, tudja
tagadom, hogy a kicgycnlilődéaz őt megillető kulturális igényeit kielégíteni
dési folyamat, a nagy távolságokés tudjon takarékossággal lökére, tehát a
nak megszükitésé csak diktatómagántulajdon mély emberi örömére is szert
rikus uton érhető cl.
tenni.
A magántulajdon ma azért Is jutott nagy
A magyar alkotmány, amely maga az ele*
válságba, mert mindig kevesebb ember van venélet, tehát fejlődik, alakul, idomul, minérdekelve a magántulajdonnál Ha meg akar- denképen alkalmas arra, liogy elindítson ilyen
^ juk újra Szilárdítani ezt a mélyen gyökerező igazságos, szociális és közgazdasági politikát,
és a természet-jog erejével életünkbe plántált
amely bátran belenyúl a dolgok mélyére.
emberi jogot, akkor a inagá.itulujdonszerzés
szabadsága mellett
Az emberi méltóságot respektáló
szociális politikát az alkotmány
igazságos
mupkabérpolitikával

Csil8árv rádió

vásárlása élőit okvetlen keresse fel

villamossági üzletét,
K e d v e z ő

ALBERT,,

Kárász-u. 7.

részletfizetési

Tel.: 18-71.
f e l t é t e l e k
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permetezők

Keritésfonat
minden gazdatagl

jegyében lehet és kell
sítani.

lel»»ereie»ck

megvaló-

A lényeg az, hogy szilárdabbá kell lenni az
ember számára az életet. Meg kell szüntetni a
lelkekre vészesen nehezedő bizonytalanság érétét és a nyugtalanságot. Erezze mindenki,
hogy beletartozik egy emberséges és igazsága társadalom szilárd tartós szerkezetébe,
imcly nem ejti cl akkor sem, ba munkaerői
megfogyatkoznak, ba betegség sodorja ki a
munka rendjéből, vagy nagy gazdasági krizi-ok bénítják a uiunka irányát.
Ugyanezzel a lélekkel cs meleg megértéssel
kell az ifjúság ijesztően komoly kérdését is
megoldani- A nemzetnek meg kell találnia a
módot arra, hogy sokezer fiatal tagjának
munkaerejét, munkakészsógét bekapcsolja a
nemzeti termelésbe. Nem engedhetjük meg
magunknak azt a, bűnös luxust, hogy éppen
a legfriscbb és legtöretlcncbb erőket kárhoz-

D e s z k a
karltéstias,

B«D«I<IHOI

Epületfa
aamtslo»Aru,

• W R W T M

Kerékpár és
motorkerékpárok

t» wcnzAmak

gyUmdlc»krlík

L«M«I

Vasárnap. 1958 április T7.

n a g y « AlaMieUban

tassuk tétlenségre, amelyben megsorvadnak a
lelkek is. Ezeket a magyar jövő küszöbén álló
tömegeket szét kell oszlani a mmika területén
és uc engedjük meg, hogy ezek csak egyes
munkaágakban torlódjanak össze.
Ezek a feladatok jelentik a keresztény, szociális és gazdasági programot, legsürgősebb
kérdéseit. Megoldásuk feltétlenül szükséges és
halaszthatatlan. Erre a nemzeti munkára
egyesülnie kell minden komoly, a felelősségét
érző, a nemzet jövőjére gondoló magyar embernek. Nem felforgatásra, régi értékek kegyetlen cl vesztegetésére, a múlttal való szakításra, egészen bizonytalan, ki nem próbált
irányok megrohanására van szükség, hanem
a nemzet nagy szeretetétől átmclegitett, a
közérdeket soha szem előtt nem tévesztő, a magyar múltba szervcsen kapcsolódó alkotó és
épitő munkára, amellyel meg lehet teremteni
a becsületes magyar emberek igazi nemzeti
egységét.
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Párlat krt. 39 Volt Somló telep. Telefon 11—26-

A mezőgazdaság' városok rendezése és
fósilása lekiníelében miníavárossá fejlesztik Makói

É

icíol

ben

BRUCKNER

VAIUOVARBAN

a, városiaseág minden berendezkedését, megfelelő utburkoláe, csatornázás,
parkosítással,
viszont ezen n területen kivül, a külső részeken
másfajta
továbbfejlesztést*
kell
folytatni. Téliesen indokolatlan ée hibás volna az a törekvés, hogv a külső részekből is
olyan városrészt csináljanak, mint a belső
rész, v.igv vedig a nyugati városok.
A külső részeken a különösen szélea uccukban \an olyan városépítési fantázia, amely
módot ég irányt ad arra, hogv csőszön különös alföldi városként lehessen kialakítani. Nevezetesen kijelölendők a közlekedési fővonalak és azokon egy aránylag keskeny utkövczH
megoldja a forgalmat, az ucca többi részét pedig fásítással ós növényzettel lohot egészségessé és városiassá alakítani. E részeken semmi szükség nincs arra, hogv fedett csatornák
épüljenek, ezeken a voualakon minden követelményt kiclógit az úttest két oldalán féloldalas csatorna, amelynek a házak felé eső oldalát gyep ós növényzet erősiti meg. az ucca
többi területo pedig fával, bokrokkal, gvepszőnycgecl és virággal fejleszthető városiassá.
E tekintetben
Birbauer Virgil idézte az
Aszyki ós északnyugati európai
városoknak
azt a példáját, hogy hasonlóan széles uccá'kon
a városok tolepitik a növónvzetet, dg a háztulajdonosok. vagv podig az Iskolás gvermpkek
gondozására bizzák azokat e «z a megoldás
mindenütt kitűnő eredménnvol iárt,
Nagv elismeréssel szólott Birbauer Virgil
Makó város eddig? s az alföldi városok közölt
mintaszerű fásításáról, amelv eddig is igeu figyelemreméltó megoldásokat valósított meg.
Itegiobb példaként idézte a Vásárbclyi-uecát,
ahol az utat szegélvező gvönvörü nvárf»«or
mögött gömbakácokkal
ültették
tolo több
sorban az úttest ós & házak közötti területet.

Makón találták meg
az a l f ó l d i magyar
városépítés mintáját
(A Délmapyariir&zdg
makói
tudósítójától.)
A nemrég megjelent városrendezési törvény
és annak végrehajtási rendelete előtérbe állította és komoly lebotőségekkel biztosította
i vidéki városok fejlesztésének problémáját. A
nagyjelentőségű és a cél érdekében valóban
komoly lehel őségoket. adó törvény és rendelet
alapján. egyelőro még csak előkészítő munka
folyik, amelyben jelentős szerepe van a Mérnök és Építész Egylet városrendezési tanácsán.-'k, aniciv a városrendezési problémák tokintébeu tauáeeadó szerve « belügyminisztériumnak.
A Mérnök és Építész Egylet városrendezési
tanácsának egyik tagja Birbauer
Virgil építészmérnök országjáró útjában legutóbb Makón töltött nébánv napot s ennek a kiváló
szakembernek máké' tanulmánvutia valószínűleg már a közel lövőben nagv jelentőségű következményekkel jár és örvendetes eredményeket jelent a város számára.
A Délmaamrorszáq makói munkatársának
n'+a'rria volt megismerni Rlrbni'er Virgil megállapttáanri és íezrovételeit a makói vároefeilO^tM")
ij
-n,p7i,j flZok"
rói a messzemenő s nagyjelentőségű tervekről,
íjnelvck megállapítása alapján készültek s
nmei vek a legközelebbi időbeu az illetékes ténvezők elé kei-ülnck.
Birhaeur Vinril megállapítása szerint Makó
települési ós építkezési vi«zonva{ az alföldi
magyar városépítés legki tünébb és legtisztább példá'át adiák, annyira, hogy Makón latja a 'ehetőséget a „minta alföldi város" megcsinálására.
Makón látszik Tegiobban, legvilágosabban,
hogv az alföldi város több toleD-egvsógből tevődik östíZe ós egyáltalán nem hasonlít a nyugati városokhoz. Minden alföldi városnak jellegzetessége. hogy van eerv vároe; központja,
anielv megfelel a íivuga" városoknak, -körül
Pedig, szinte külön falvaknak minősíthető r'-t/ek belyozkedaek el, tehát a helyes vámeecit•'•«iPek is ehhez a szerkezethez kell igazodnia. Makón cz a sajátos magvar alföldi vároe-

icg

A külső városrészekben hz aránvlag nagy
telkek b«zto«it'ák azl, hogy különállóan énül,
ionek a házak lakórészei és a gazdaság részei.
A város'asság és higiénia megköveteli, hogy
n lakórészek itt is varosa?a«ak legyenek r c
tekintetben a jelenlegi makói parasztház formák szem előtt tartásával n modem énitészet
kitűnő háztípusokat produkál, amiknek cgvöntetű alkalmarásával pprószen külön.leyeg városi képet lehetne formálni. Érdekos példa és
bizonv«ág erro. hogv Berettvóu if»lun az Fekhardt-fólo akc:ő kancsán összeállott egv építész társaság, aiuclv megtervez to az ideális
parasztházat, amelvet nagv sikerrel fel is épitettek. Ennek az ideál'* para«z+bZn-r>ák a beosztásához egv iól épitelt. ujabbfa'ta makói
Díi'-asztház beosztását vették alánul a tervezők.

fajta ezintc tökélotoa tisztaságban és valódiságban alakult ki. Most, amikor a városrendezési törvény módot ad arra, hogv a városok
kiépítését egységesen szabályozzák, megvan a
lehetőség arra, hogv a magyar alföldi varost
mintaszerűen szabályozzák és építsék ki 0
erro a mintaszerű alföldi magvar város kiépitétére elsősorban és legjobban, mondhatjuk páratlanul legalkalmasabb éppen Makó városa.
A városrendezési törvény előírásai szerint
elsősorban ki kell jelölni a városnak azon részeit, amelyeknek egységes kiképzést kell nyerB'rbacur Virgil érdekes cs értékes megállaniök. Eszerint Makón meg kell húzni a bel- pításairól és cszlcleleivől a k(jZel lövőben nvilső város határát, a®elyon belől a fejlesztés vános előadást, szándékozik
tartani Malién,
csak a városiasság jegyében folyhat. Makón hogv a város vezetőinek ős közönségének fia belső városias magnak települősi szerkezete gyelmébe _ ajáulja a városfejlesztés helyes
is egyedülállóan tökéletes. A városba .befüló
szemoontjait s egyben lielyi támogatást is
utak egv háromszögű főteret képeznek ki, ami biztosítson annak az elgondolásának és terolyan természetes és tökéletes megoldás, hogy
vezetének. liogv a knrmánv hathatósan segítse
azt legfeljebb a betorkoló utak torkolatának
elő Maóknak az alfökli magvar miníavárossá
megtisztításával tovább feűeszteni szabad. . való fejlesztését és kiépítését.
Ez az a terület, amelyen belől forszírozni kell
(s. av.)
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Szeni-Györgyi
professzor
és Roger Martín du Gard
közős könyvei tervez
a békéről
Szegedre jön a Nobel-díjas francia író a
Nobel-díjas
magyar tudóshoz - Egy szegedi egyeíemi
fjallgatónö
doktori disszertációt
ir du Gard-ról
(A Délmagyarország munkatársától.) A magyar
közönség talán soha olyan nagy érdeklödéit nem
tanúsított még a Nobel-díjjal kitüntetett tudósok
és írók iránt, mtnt a legutóbbi, az októberi döntés óta, ami különben természetes is, hiszen most
történt először, hogy ez a legelőkelőbb te6tüteft
magyar tudóst, magyar egyetem protésszorát tüntette ki a Nobel-dij jial dr. Szent-Györgyi
Albert
személyében. Ma inár megállapítható minden elfogultság nélkül, hogy Szent-Györgyi Albert kitün.
tetése nagyobb
szolgálatot tett
a magyarság
ügyének, mint akár a legtervszerűbb, a legköltségesebb propaganda, mert éppen a legkiválóbbak, a
legjobbak figyelmét terelte Magyarországra és a
magyarság problémáira. Szent-Györgyi Albert kitüntetésének hatását a nemzetközi viszonylatban
még inkább fokozzák azok a nagyszerű fölemelő és
megnyugtató megnyilatkozások, amelyekben a Nobel-díjas professzor mindeu alkalommal u b ó l és
újból hitet -tesz a béke, a humanizmus é-> a k:gUsztultabb, legemctkédettebb hazaszeretet elve mellett.

— Roger Mariin du Gard. — mondja lelkesülten — a Nobel-dijat , a Les Tliibault cimü regény sorozatával nyerte, cl. A Nobel-díjas francia írót Zolnai professzor ajánlotta
nekem szakdolgozati témául.
Dolgozatomat,
ha elkészülök vele, valószínűleg könyvalakban is megjelentetem. Erre vonatkozólag már
kaptam is ajánlatokat. Martin du Gard roppant furcsa ember. Rideg, barátságtalan. Legalább is így hallottam róla. Levelet, irtam
neki, bár nem volt sok reményem, hogy válaszoljon levelemre, mert most,, hogy a Nobeldíj világhíressé telte, a legelőkelőbb világla-"
pok munkatársai sem tudtak nyilatkozatot
szerezni tőle. Próba: szerencse, gondollam és
nagy nekifohászkodás ulán íuegirlam neki,
hogy róla szeretném irni disszertációmat. Arra kértem, adjn készülő munkámhoz néhány
útbaigazítást.
— Az előzmények után magam lepődtem
meg a legjobban, amikor alig egy hét múlva
már a kezemben vqlt a válasza.
Amikor Szent-Györgyi Albert átvette a svéd
Boldogan, sugárzó arccal mutatja Martin
királytól Stockholmban világraszóló kitüntetését,
du Gard hozzáintézett levelét, amelynek kedott megisnie. kedett a Roger Martín dn Gard-ral, , ves, közvetlen hangja alaposan megcáfolja a
az irodalmi Nobel-dij nyertesével. A magyar tudós
francia iró ridegségérő! szárnyra kell híreket.
és a francia iró között igen szoros szellemi barátság keletkezett, amelynek valószínűleg irodalmi
eredményei is lesznek. Arról van szó, hogy a két
Nobcl-dijas — hir szerint — közös könyvet fog
irni a — békéről.
Dr. Szent-Györgyi Albert, akiricl érdeklődtünk
az érdekes terv iránt, nem ad határozott váíaszt.

— Igen — mondja — volt szó közöttünk
ilyenféléről, de ez ebben a pillanatban' kicsit
távolinak lálszó gondolat. Találkozásunk óla
nem szakadt meg ugyan a kapcsolat közöttünk, de kicsit nehézzé vált az érintkezés. Hetekbe telik, amig leveleink megtalálják egymást. Ennek pedig az az oka, hogy Martin du
Gard mindig ulazik, hosszabb időt nem igen
tölt egy helyben. Ha Párisba irtam neki, a
levelem valószínűleg Olaszországban érte utol.
Szó volt arról is, hogy a közeljövőben találkozunk és megbeszéljük tüzetesebben a Stockr
hóimban fölvetődött gondolatot, de kölcsönös
elfoglaltságunk miatt erre a találkozásra eddig még nem adódott alkalom.
Hallottunk arról is hogy a Nobel-dijns
francia iró Szegedre is ellátogat, bogy professzor úrral itt találkozzék — mondottuk.
_ Igen, erről is volt szó és lehet; hogy erre
ís sor kerül egyszer, de egyelőre még nagyon
bizonytalan, bogy mikor, — válaszolta SzentGyörgyi Albert, aki erről az érdekes tervről
többet semmiképen sem volt hajlandó elárulni.
Martín du Gard-nak különben más kapcsolata
ís
támadt
időközben
Szegedről,
még.
pedig
a
szegedi
egyetem
egyik
fiatal
hallgatónőjével,
aidobolyi
'Nagy
Helgával, aki a bölcsészeti fakultás
francia-olasz
. szakos hallgatója. Aidobolyi Nagy Helga, aki Jelenleg a gTázi egye'.emcn tökéletesíti német és francia
nyelvtudását, doktori szakdolgozatdmk
témcijdiál
az Irodalmi Nobel-dij legutóbbi kitüntetettjét, a
francia Martin du Gard-t választolta, még pedig
tanárának, dr. Zolnal Béla professzornak a tanácsára. A fiatal filozopternő nagy lelkesedéssel látott még a télen munkához, amelyről csillogó
szemmel beszél:
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DÜhere Madmoisélls — Írja levelében aidobolyi Nagy Hélgának a Nobel-díjas francia
iró — , nagyon zavarban vagyok, hogy a kérdésére hogyan válaszoljak, mert eddig nagyon kevés kritikai tanulmány jelent meg
tevékenységemről, a Nobel-dij óta megjelent
tanulmányok pedig telve vannak hibával. A
Nouvelle Revuc Franoaise kiadott egy kits
nyomtatványt, amelyet önnek nagyon szívesen
elküldenék, ha nem volnék uton, egy értekezést, amelyet Lalou irt rólam. Hogy Lalou
hogyan dolgozott, nem tudom, de a tanulmány nagyon jő, el ke'.l ismernem. És mindaz, amit ir, Igaz. Müveim analízise is jól felfogott. (Martin du Gard levelében ezután
néhány szakdolgot közöl, majd igy folytatja levelét:) Ugy gondolom, hogy jobb kiinduló pontot nem találhatunk René Lalou
müvénél. Mindezeket előrebocsájtva ugy gondolom, hogy az írót mindig müvében kell
keresni. Ha van türelme jól átolvasni müveimet és bátorsága kifejteni
impresszióit,
biztosan eredményes munkát fog végezni. Fogadja legjobb kívánságaimat és rokonszenvemet,
Roger Martin du G'trd.t

Nagy Helga egyre lelkesültebben beszél a
francia íróról és a saját dolgozattervéről. ö
is hallott arról, hogy Martin du Gard Szegedre készül, Szent-Györgyi Alberthez.

Vasaláshoz

használjon

.LIKÁUL

faszénkockát
Nem porlódik, szagtalan,füst-

m e n t e s . Kapható minden füszciés festókkcrcskedésbcn.
Főclárusiló.

Vértes
Szénkereskedelml r. f.
Szeged, Boldogasszony sugárut 17. szám.

— Martin du Gard — mondja
nagv pacifista, ugy tudóin, hogy a közeljövőben meglátogatja Szegeden Szent-Györgyi pofesszort,
akivel nagyon összebarátkozott. Állítólag közösen akarnak könyvet irni a béke gondolaiáról. Pályafutása a Jean Barois cimü regényével kezdődik, amelyben rengeteg szó esik. a
békéről. Ebben a könyvében is az embert rajzolja. A regény egy egész emberi élet története. Legszebb, legigazibb jelenete, amikor a
kisváros kétkedő papja azért megy el Baroislioz, liogy dönlő érveket nyerjen az egyháztól
való elszakadásához. Barois tudományos kételyei azonban a liilét erősilik meg véglegesen. Magyarországon <lu Qard-nak a Vieilla
I"ran.cC cimü müvét ismerik leginkább, amely
Illés Endre fordításában. Yen Európa cimrael
jelent meg. Ezt a könyvét a francia iró falusi
életképnek nevezi.
Nagy Helga beszél még a francia iró Nobeldijjal kitüntetett regényciklusáról, a Thibault-sorozatról, amely egy család történetet öleli fel.
— Martin du Gard legjobban maga is első
könyvét, a Rarois-t szereti a legjobban. A regény hjíse, Jean Barois egyetlen igaz baratja, Möntaigne tolmácsolja magának az írónak*
a jelmondatát: „A legjobban azt szeretném, ha
ugy olvasnának, mintha minden könyvemi
elején ott állna a mottó: nem lanilok, esaK
mesélek."
Nagy Helga nagyon boldog, hogy Ieve'ct kapott a Notel-iijas Írótól, de öröme még inkább'
fokozódott, amikor nem sokkal később
ujabb
küldemény érkezett cimére Párisból. Roger Martin du Gard elküldő!te neki tizenöt kötetben eddig megjelent munkáit. Nagy Helge most eredetiben tanulmányozhatja disszertációjának tárgyát,
de azért — mint mondja — külföldi tanulmányútja során ha csak teheti, személyesen is föl
fogja keresni a Nobsi-dijas irót, aki ilyen kedvesen cáfolta meg a ridegségéröl elterjedt híreket
Magy/r Ld"zlö.

Zongorát hanqol
RAKOVSZKY
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Érdekes készülődések
és tavaszi Jelentkezések
az Idei Dóm-téri játékokra
A küllőid érdeklődése — Készülnek a színpadi tervek

rfzegcaen még mindenki emlékszik azokra a
nagyszabású előadá okra, nmc'ycknck áorán 1935ben Pictro Masoagnl vezényelt a Dóm-tcren és
• imikor ezek az ünnepi előadások Szeged felé irányították a nemzetközi érdeklődést és Szegedre
vonzották mindenfelől az utasok és látogatók tízezreit. Ezeket a nagy méreteket idézik nz Idei
zabudtcrl játékok, a város az idén i50.000 pengős költségeriéd keretben rendezi tneg a játékokat. Olyan uagyszabásu lehetőségeket nyújt ez
a hatalmas keret, hogy m á r ina, amikor még
•>bb mint hd om hónap választ el a játékok kezdetétől, kibontakoznak az ünnepi hetok eseményei.
Döntő jelentőségűek az idei szabadtéri játékok
' s a már hosszú hetek óta folyó rendszeres előkészületekre, mlüvészi eseményekre már most felügyelnek, külöDöson akkor, amikor Salzburg mellett ma különös jelentősége van Szeged nagy
programjának.
Ismeretes u nyilvánosság előtt, hogy szerte a
\i á;ou mindenütt, uho! ntagyar külképviseleti szervezetek vannak, felfigyeltek az ünnepi játíkokra és
egymás után étkeznek
.

a legtávolabbi külföldrőlis a jelentéseik és jelentkezések. A külképviseleti
hatóságok felismerték Szeged kezdeményezését és
mindenütt megteszik a szükséges intczkedé:eket,
hogy az idén a külföldről nagy tömegek utazzanak Szegedre. A nyáron tartják nteg a

Magyarok Világkongresszusát
és n már beérkezett jelentések szerint kü......ren
a: amerikai magyarok nagy csoportja fogja meghosszabbitapi magyarországi ta tó-kodárát, hogy
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Jugoszláv iában

egész

időben

a legnagyobb niegé.-tcssel és érdeklődéssel figyelnek a szegedi előkészületekre és dr. Szilágyi Géza
kormány főtanácsos, a magyar kereskedelemügyi
miniszter belgrádi megbízottja a"legutolsó-napokban közölte, hogy az előjelekből ítélve, az idén
nemcsak meg fog sokszorozódni a már tavaly is
megnyilvánult érdeklődés, de a vajdasági területen
kivül Belgrádból és Szerbia más részéből Is jelentős kirándulótársaságok kívánják végignézni j u
Európaszertc hircs szegedi já.ékokat. A már most
niegnyilt'ápult érdeklődést mutatja az a tény is,
bogy egymás után é.keznok bejelentések a játekdk
központi irodájához különböző
,.•
.
csoportos utazásokról.
\z első és nagyjelentőségű terv az, hogy a Nemzetközi Asszonyhát kongresszusának tagjai teljes
számbau jöunek Szegedre és a dómtéri játékokat
bekapcsoltak hivatalos programjukba, — a kongresszuson szinte a világ összes nemzetének aszszonyképviselői résztvesznek. Másik érdekes jelentkezés volt az, hogy a Magyar Vasúti á i Hajózási K'ub már most bejelentette, hogy tagjai különvonaton utaznak Szeged:e és már most kértek megfelelő számú jegyet rezerválni. A különböző csoportok meg kívánják ncznl elsősorban
Az ember tragédiáját, do több napig maradnak
Szegeden, hogy végignézhessék a Háry János,
.majd pedig a Turandot szabadtéri előadását is.
A nemzetközi zenei élet rendkívüli érdeklődést
muUit a Verdi-Rekviem magasrendű művészi előadása iránt, u legmagasabb színvonalú, világszerte
ismert olasz ünnepi hangversenyek jelentőségével
ér fel ez az előadás, amikor szabadtéren még alig
látott keretek kőzött és világhírű szereplőkkel mutatják 1* a világirodalom egyik legszebb zenei
remekmüvét.

és a milánói Scala máeik két énekesének,
Glovarmi
Brczrarionak és Dora Dorinának szereplése. A világhírű olasz énekesnő, aki a közelmúltban tért
vissza amerikai útjáról, az idei nyáron meni vállal más szabadtéri szereplést, mint Szegedet cs
majdnem három hetet tölt a városban, hogy résztvehessen a Turandot és a Verdi-Rekviem előkészületeiben és előadásain. A világhírű miüvésznő Szegedre különös gonddal késziül, amit bizonyít az a
tény is, hogy a dámtéri előadásokon fogja először
bemu'etni a legutóbb Amerikában beszerzett erődé ti kinai kosztümjeié A zenei világ megkülönböztetett érdeklődéssel várja a világhírű magyar
zeneköltő,

természetesen elsősorban a Háry János
dc a nagyszabású Kodály-hangversenyt

amelyeket a Szegedre utazók élveznek. A külügy*
minisztérium julius 20-tól augusztus 15-ig engedélyezte a külföldiek részére a teljes vizummente.sséget, a kereskedelemügyi miniszter, illetve a Mcv.
igazgatósága pedig j u í u s 21-től augusztus 15-ig
ország

területére

föláru

utazást

engedé-

ünnepi

vonatolt

részletes m e -

netrendjét. A szabadtéri játékok központi irodája
mindent elkövet, hogy különösen a ' Mlföldiek ke'l-1

Kodály Zollán oslóit,

a Locsoló gyiíladoboz
* Locsoló virág

kedvezmé-

a

nyeket,

k i d o l g o z z a a filléres

több előadást végignézzen Szegeden.

Locsoló jelvény

Locsoló cigaretta

engedélyezték mindazokat

lyezett, ezenkívül a Máv. igazgatósága már most

Giua Cigna

Üveg parfőuiszóró, gumi labdával

Az előkészületek már annyira előrehaladtak,
hogy a kormány és az illetékes tényezők már most,
három hónappal a játékok előtt részletesen

az

Az érdeklődés egyik nagy vonzóereje természetesen

Húsvéti locsoló illatszer, szóródugó•>9
val 1 üveg
—.21,
Húsvéti locsoló illatszer bakalit dugóval 1 üveg
—22. —20, —.18
Kölni csavaros bakalit dugóval
1 üveg
—98, —.48

j
I
l
j
j

lyot maga a költő vezényel. Nádasdy Kálmán, as
operák rendezője Fülöp Zoltánnal három nap élőit
tartotta tneg Budapesten a rendezői konferenciát
és most már az Operaház műhelyeiben készülnek a
színpadi építmények tervei. Varga Mátyás, a mérik
szinpadi tervező már o'.küldötte terveit nemcsak
a Tragédia uj változatához — amelyet Kiss Fc*
réneocl harmonikusan oldott meg — , hanem deko*
rativ pompájú vázlatait az Isti-án király nepa
ősbemutatójához. Maguk ezek a szinpadi épitkezé*
sek különlegességei lesznek a szabadtéri dekorációnak.

ásalt,
is, amc.

minden

kedvezményről

tudomást

szerez-

zenek és a kodvczméuycs utazáshoz szükséges iga*
zolványok kellő időben mindenütt a rcndclkezésra
álljanak.

MOTORKERÉKPÁROK
U ázáshoz
Sporthoz
Arak: 6*3.- »»0.- 1130.-től

BUJ10SÓ IMIÉ

Feketesas ucca 13.

Üzlethelyiség
kétszobás lakás
vatzy

Belvárosban földszinten vagy első emeleten
irodának május 1-rc kerestetik. Ajánlatot
ármegimöléssel „Iroda" jeligére a kiadóba.

Csónakázók fiayelmébe
Príma száraz anyagból készit motoros kilbefc
ós palánkos csónakot az

Kész csónakok állandóan raktáron minden időben mcgtékiulhetŐk. Kórom i
cégre ügyelni: Újszeged, Közópkikötősor 5.

Deulsch József
vas- és fémöntöde
gépműhely

SZEGED,

Cserzy Mihály ucca 4. sa.
TELEFON 21—75,

D 'É

Vasárnap, 1958 április 17.

II légi veszély

Tavaszi

A Légoltalmi Liga szegedi csoportjának
közleménye
Az egész világ harckészültsége komoly megfontolása, áldozatokra és kollektív fegyelemre kényszeríti még a legbékésebb szándékú
nemzetet is. Husz évvel a világháború után
egészen világosan áll előttünk, bogv a légi
erők igen fontos erőtényezőként fognak szerepelni a iövő nagy összecsapásaiban ós egészen bizonyos az is. hogy igen hatásos eszköznek fognak bizonyulni a fejletlenebb ellenfél
térdre kényszerítésében.
Óriási katasztrófák ' lehetőségeinek képei
rajzolódnak a sötét horizontra és könnyen
magunk elé tudjuk képzelni a repülőegységek
megjelenését városaink felett ós a működésűk
nyomában járó rémületet és fejetlenséget, leírhatatlan szenvedést, pusztulást ég mérhetetlen nyomort. Számos irodalmi munka, szaklap cs hadijclentések révén alkothatunk magunknak megközelítően tiszta képet a jövő
Uoi háborújáról cs csak keserű fájdalom az
elképzelése azoknak a lehetőségeknek, amelyek
az emberi kulturát és annak forrását, az alkotó embert minden eddiginél elképzelhetetlenebb mértékben fenyegetik.
Akár a jelenben is duló háborúk haditapasztalatait. akár pedig a szakirodalom következtetéseit vesszük is figyelembe, egvaránt
kitűnik, hogy a légitámadás a z élet egészséges
folyamatát, munkamenetet bonthatja meg,
vagy törheti derékban ketté. A repülőcrépek.
meglepetéssczerüen végrehajtott
támadásaik
során, különféle gyújtó, robbanó és esetleg
gázbombákkal árasztják el a városokat és településeket. azoknak hatására pedig a z egész
város lángba borulhat, az épületek kártyavár
módjára összeomolhatnak, az crőüzemek tönkremehetnek, a z energiiaszoleáltatás elakadhat
és a megrémült emberek pánikszerűen rohannak a könyörtelen halál karjaiba.
A Légoltalmi Liga képet ós leírást közöl
Valamelyik vilácrvárost színház égéséről, ahol
az emberek rémülete cg fejetlensége akadályozza a lángokban álló épület kiürítését s a tömeget 6aiát lelki tébolya, páni félelme kergeti a halálba. A világháború reánk nézve katasztrófáiig kimenetelét sem annvira a hadiveszteségek. mint inkább a z erkölcsi erők öszszeomlása okozla. a légitámadások várt hatása pedig még sokkal inkább az erkölcsi erők
összeroppantására van alapozva. A rémület
megmerevíti a fegyelmezetlen tömegek tettre
képes erőit éppen akkor, amikor minden csepp
józanságra, rengeteg célirányos
cselekedetre
múlhatatlanul szükség van saiát eletünk és
vagyonállományunk mentése érdekében. Senki
sem hiheti.
liomi a légoltalom
csupán
hadászati és technikai
feladat,
mert lényegesen
kevesebbet fog érni a kitűnően megszervezett
felriasztás cs katonai légclháritás, ha hiányzik a lakosságból az ön- és közfegvelem! Vagyonállományunkba n, ha érnek ís veszteségek
bennünket, amit emberi tudás é.s akarat emelt,
azt ugyanazok erők uira felépíthetik; h a azonban egv nép és nemzet morális ereje' megtörött. annak tudását és akaratát már nem pótolhatia semmi.
Nem lobot vitatkozni afelott, hogv a légitámadás lénvpvescn vészit hatóereiéből, ha a
lakosság fegyelme magas színvonalon áll: minthogy ned'g a rémületnek ewik oka kétségkívül
a. tájékozatlanság, a légoltalom célszerű megszervezésében a Iccnasrvohb feladatok ecriko a
korszerű légi erők * fellesi tménvh'a tárát az
egész polgársággal megismertetni. Ezen feladatok tel
lésében a légoltalmi szervek
hathatós támasza a Légoltalmi L;<*a hivatalos lapia. a Légoltalmi "Riadó is. mellvel olvan
magas színvonalú szaklap jutott a magvar
polgárság kezébe, íneLből a légi háború és
légvédelem összes kérdéseit esctről-cset re
megismerheti, bogv adott esetben páni félelem és összeomlás ne fenyegesse.
Váradu

Imre.

Gyomorégésnél
szedjen GilszTiiwausuiát!
Minden
ára

gyógyszertárban
. . . « > «

•

kapható.
> •>

LM A G 7 A R O R SZÁ G

Egy doboz
i
4.20 r.

1 7

eipőufdonságainU

árban,
minőségben
és formában vezetnek!
Tekintse meg kirakatainkat! ABC
Kalász, Városi utalvány hitel!

»Gvácia«

— FELTAMADASI KÖRMENET.

Hiis

tavaszi estében indult cl nagyszombaton a Fogadalmi templomból a jel támadási körmenet. Az uccúkal, amerre a menet elhaladt,
ezrek és ezrek szegélyezték. Minden ablakban
gyertyák égtek és fehér virágcsokrok illatoztak. A feltámadást körmenet a püspök vezetésével a GcVért-kapun át hagyta el a Temp'
lom-teret, majd a Gizella-téren és a Jó'tfaiuccán, Somogyi-uccún keresztül tért vissza
a templomba ünnepélyes Te Deurnra. A körmenetet lovasrendőrük vezették be, majd
templomi zászlóvivők következtek,
uldnolt
cserkészek lépkedtek, majd az egyes nöeggesületek sorai X/'iiitck fel. Fehérbóbitás apácák
hosszú sorai után a feszesen menetelő katonai díszszázad lépkedett, amelyet a katonazenekar követett. Kispapok,
fehérkaringes papok, majd óarany palástba öltözött
mayasrangu papok előzték meg az aranyos
baldachint, amely előtt a feltámadt Krisztus
szobrát vitték. A baldachint rohamsisakos
katonák fogták közre, alatta haladt dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök, kezében az Oltd /szentséggel. A baldachint követték a város, az egyetem, a katonaság küldöttei. OH
haladt d.\ Pálfg József polgármester, dr.
Hunyadi-Vas Gergely országgyűlési képviselő, dr. Vinkler Elemér, dr. Buócz Béla
rendőrfökapitányhelye'.tes, a szeydi helyőrség tisztikarának, az egyetem tanácsának
küldöttsége. A menetet, amelyben sokezer főnyi közönség vett részt, katonai diszszakasz
zárta be.

B U D A P E S T E N

NE F E L E D J E

EL

M E O T E

K I N T E N

A

KELLER-SZALON
— AZELŐTT H E R C Z E G KATICA

—

EREDETI PÁRISI, T R O T T E U R , DÉl UTÁNI É S E S T É L Y I
M O D E L L J E I T . _ B U D A P E S T , IV., D E Á K F . - U . 21.

A Délmagyarország legközelebbi száma a húsvéti ünnepek után, szerdán
reggel a rendes időben jelenik meg.
— Bonczos Miklós csongrádmcgycl főispán
látogatása a polgármesternél. Szombaton délben B o n c z o s Miklós, Csongrád vármegye
uj főispnája, akit nemrégen installáltak tisztségébe, látogatást lett dr. P á 1 f v József polgármesternél úgyis, mint a szabadságon leró
Irnecs. főispán helyet lesénél.
— Sfatiffer dobozos Rncbeforfot kérjen!

— A Külkereskedelmi Hivatal szegedi vezetőjének távozása. M a t z e n a 11 e r Hugó vol t
századost, a Külkereskedelmi Hivatal szegedi
kirendeltségének vezetőjét Miskolcra hclyózték át és az ottani kirendeltség vezetésével
bízták meg magasabb rangosztáiyban Matzonauer Hugó. aki évek óla dolgozott Szegeden
és agilis, körültekintő működésével, szakképzettségével rendkívül értékes szolgálatokat U'P
a városnak a szegedi export fejlesztése terén
az ünnepek után foglalja el uj beosztását. Távozását ugy a város hatósága, mint a szegedi
érdekeltségek őszinte sajnálattal vették tudomásul.
Kávcpörkölcg naponta reggel 7—5-ig Kocslscll.

I

— Ha gyomrát elrontotta, igvék azonnal
egy pohár természetes „Ferenc József" keserüizet, mert
az emészlőcsalorna tartalmát
gyorsan feloldja és biztosan levezeti, a bél*
működést elrendezi, az anyagcserét fokozza
és friss közérzetet teremt. Kérdezze meg or*
vosát.

GFpmeH, bébi es sporihocsít
|fÓ||Q||
ilullfly

vegyen a kégyermekkocsi
szilönéi, vitéz
és vasbutorüzemében, Kálvária u. 44. Tel. 1 "5—381
Ott l e c o l o s ó b b ! Á l l a n d ó r a k t á r . N a i y v i l a a z t é j .

_ Halálozás. Bartos Béla régi szegcdi kereskedötársadalom ismert és becsült tagja, az AUK13
örökös tiszteletbeli háznagya 70 éves korában
hosszas betegeskedés után elhunyt. A megboldogultat feleségén kivül fivérei gyászolják. Temetése ma délelőtt 9 órakor zsidó menház udvaráról. Ugyanonnan indul külön villamos.

ízlés szabás, elegancia

Orosz szabó titka!
Széchenyi tér 17. sz. I. emelet

Szeged városi jóléti alap, ABO ős Unió tag.>

Kedden összeül a szabadteri bizottság. A
szabadtéri játékok előkészítésével megbízott
bizottságot a polgármester kedden délelőttre
összehívja. A bizottság a műsorral kapcsolatos
kérdéseket fogja letárgyalni.
_ Bajban sokfélét ajánlanak, Aspirin-tabletla
azonban csak egyféle van, amin a „Baycr"-kereszt
látható. Enélküf csak pótszer. Egészsége érdekében ragaszkodjék a valódi Aspirinhcz és utasítson
vissza minden utánzatot.

— Áthelyezések a szegedi állanircndórségen.
A szegedi "államrendőrségről a vidéki íőkapi*
tány hivatali érdekből több áthelyezést eszkő*
zölt. L a k n e r Sándor rendőriófelügyelőt Ba*
jára, vitéz P a p p József főfelügyelőt Békés*
csabára, S á n t a Gábor detektívet Miskolcra,
Márton
János detektívet Komáromba he*
lyezték át.
— A Szegcdi Kereskedők Szövetsége textil,
uri női divat, női-férfi konfekció, cipő szakosztályai ezúton hozzák a m. t. vásárlóközönség szive*
tudomására, hogy üzleteiket húsvét hétrőjén egésa
nap zárva tartják.
Sírköveket Igolcsóbban Fábiánnál, k ilvárta-ii. !<V
_ Orvosi hír. l")r. Bcrényi Olgi orvos rendelőjét Tisza Lajos-körűt 75 (Petőfi S.-sugárut 1.3
sz. alá helyezte át.
_ Pártgyiilés. A Nemzeti Egység
Fártjánakbelvárosi pártválasztmánya április 19-én, kedden
este 8 órakor nem a Hági külőnhelyiségóben. hanem az ipartestületben tartja meg ülését, amelyen
dr vitéz S h v o y Kálmán országgyűlési képviselő az aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről tarf
beszámolót.

CIÁN

Mmok
Dugonics-tér 11.

t/ailataia
Müllcr palota.

Telefon 25—50.

Olcsó, megbízható, garancia Képes.

DÉI MAfiVA.P0057.4G
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A Rét

v e z e t ő

v i l á g m á r k a

eredeti

eredeti

STEYR

STiRIfl

kerékpárokat
i>'záróta? oilsm kaphat. Hamis utánzatra ügyeljünk
Wo Iner. RíllhOfV. (marié gumik, alkatrészek- és
legolcsóbban

W
olf Péter
pcpáruhés*t>an, Htd ucca 1.

I

— Arszámllási cs könyvelési versfnveket
.'ndszeresil a kuuiara. Az általános iparfejlesztési és iparoktatási programja keretében a
szegedi kereskedelmi és iparkamara arra törekszik. hogv a kézmüvesiparosság érdekeit
' zolsáló átszámítás és ehhez szükséges könyvvezetésre az iparosok legszélesebb körének figyelmét fe'hivia és azt bevezesse. Az egész kamarai kerületben ezideic rendezett közel száz
tovdbbkénző tanfolvam főtan tárgy volt a költségszániitás, kalkuláció és könyvvezetés. A
''irgvalások alanián a szet'erii k e r e s k e d e l m i és
aarkamara elsőnek vállalkozott a vidéken
iiven árszám'iási és köHséps»im«fási versenynek a megrendezésére. Az első versenyt a kamara természetesen s/ékhelvén. Szegeden rendezi meg és periig ánrilta 2*-én Azelőtt 9 17
' rálg az inarostanoncisknla étoffeiéhei) az aszlalosioarosok részére. A versenveket a toldd
marokra és a szökhetvén kívüli városokra is
ki fog!ák teries/teni. Fzen az első versenven
resztvehet minden önálló széfed' nsziolosinamis. aVik a S7«l'ilv»«)n| a k o m o r é t ó l

0»1«n"l

1 aD'ák meg- Jelentkpzni április 20-iu lehet
írásban, sagy szeméíyespn a kamaránál.

CEMENT

MESZ

GIPSZ

eiiriokÉivIliftfe i« mintfcnnimii éoltlizAal anvaa
Telefon IC—68.

Bor^cai ucca 10.

— A Szegcdi Leánvegvtct gyermekmenzájáTiuk zártáesttc. A Szegedi Lcányegylet pénteken
délután tartotta meg az elemi iskolás gyermekek menzájának záróestjél. Dr. F r e n k c l Jenő rabbi nyitotta uieg az ünnepséget, majd
T l u t t c r e r Dezső mondott beszédet, amelyben méltatta a záróest jelentőségét. Ezután
K á r á s z József né ajándékcsomagot nvuitott
át minden gyermeknek, az éleimiszcrcsomagokat N e u m a n n Gyuláné a'ándékozta a menza részére. A Szegcdi Nőefvlet HMtárezta,
hogy a gyermek menzát, amelyet eddig a Leánvetrvlet tartott fenn. továbbra is fenntartia.

Husvéii

locsolók,

parfümök, kölnivizek,
kaphatók a

Vénusz

legolcsóbban

Dvoaévláhan

Mikszáth
Kálmán
ucca 5.
Húsvéti aiíindéktárgvak nagy választékban. — Húsvéti locsolók minden illatban
már i s fillértől.
— Csodásan szép arcbőrt biztosit a világszerte
ismert nagyenyedi Kovács-krém. Már rövid idő
uiutvu eltűnnek az arc szépséghibái, a bőr csodálutosuu szép, üde, hamvas lesz. Egy próba meggyőzi őnt is. Éjjeli használatra kék csomagolásban (száraz). Figyeljen a védjegyre!
\ volt Szegedi 46. gyalogezred beit bajtársaimat kérem, hogy eniiuket
Károly-csapatkereszt
megszerzése miatt közöljék. 1918. elejétől a háború végéig Juhász főhadnagy parancsnoksága alatt
az olasz fronton voltam, Kelcsó, Paucr szegedi és
l'utzaner dorozsmai önkéntes bajtársaimmal. Steincr Oszkár zászlós. Cim: Seres Oszkár Budapest
11, Murgit-körut IS., I I I . 4.
— A tava síi vértisztltás régi fi itali tó módszer.
Szabadítsa meg szervezetét a mérgező téli salak tói Darmollal, mely szükség szerint
adagolható
• •s emésztését enyhén szubályozza. A Darrool j ó
közérzést és fiatalos, karcsú testformát ad.

Hanglemez-muzeum
Szegedeu

,

Vasárnap. 1Q58 április 17.
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A Somogyi Könyvtár és Városi Muzeum vezetősége hossznhb idő óta foglalkozik városi és
művelődéstörténeti túra banglemez-gyű jleméinycl való kibővítésének gondolatával. Ilyen
hanglemez-gyűjtemény Mugyarországuu' addig
csak a budapesti Néprajzi Muzeumban van,
ahol majdnem 3009 lemez őrzi V i k á r Béla,
K o d á l y Zoltán, B a r t ó k Béla és L a j t b a
László múzeumi igazgató-őr népdalgyüjteményét és a parlamenti muzeumban van elhelyezve néhány hanglemez, többek között megvan gróf Apponyi Albert és I. Ferenc József
egy hangfelvétele és hosszú évkkel ezelőtt sikerült Kossuth Lajos hangját fonográflemex
zen felfedezni és arról egy ...halk" másolatot
készíteni.
Tagadhatatlan, hogy ilyen hanglemez-avüjtemények kulturális és kortörténeti jelentősége minden kétségen felül való és a szegedi muzeum igazgatósága el is határozta, hogy megkísérli meg a legközelebbi időben a banglemez-gyüiteménv technikai előkészítését, mert
az a meggyőződése, hoev a hanglemez-ffvüitemény érdekes bizonyítéka lesz az utókor ré-

szére valamely varos k"B»rn1i«.

művészeti,

irodalmi és közgazdasági életének.

ELEQANa

HÖLOYtK

KALAPJAIKAT

B U D A P I I T t N

SOPOUSEK KAROLA
K A L A P S Z A L 0 N J Á 6 A N
jásároljálc. Eredeti
párisi mooeliek

Budepeet, IV., Váczi
ucca 17 'éleme'et

— Adományok, A nyomorgó özv. Renjes Károlyné részérő N. N. 1 pengőt, Kása Mihály beteg
gépésznek és családjának ugyancsak N. N t peDgőt küldött Peres József né cs Zsótér Sáudor Kása Mihály családja részére a húsvéti üpnepekra
hust és kenyeret küldött. A nemes adományokat a
Délmagyarország kiadófiiivuiala rendeltetési helyükre juttatta
— Bajtársi találkozó. A volt szegedi utász- és
árkászzászlóalj bajtársi találkozója 23-án, szombaton este 8 órakor lesz az ipartestületi vendéglőben.
— ELŐADÁSOK. Ac Egyetemet és Főiskolát
Végzett Nők szegedi csoportja 26-án, délután hat
órakor a Szukováthv-tért egyetemi épület auditórium maximumában irodalmi előadást
rendez.
Előad R. B e r d e Mária ..Erdclv
irodalmának
lelki magatartása" elmen. Berde Mária verseiből
előad Katona Mária

Különösen vonatkozik ez Szeged városra,
ahol az ecvetem mellett a tudományos és művészeti életnek, valamint általában a közélejnek annvi jelentős képviselőié működik. . A
— Szociáldemokrata gyűlés. A szociáldemokVárosi Muzeum. amely több, mint félszázad
rata párt rókusi csoportja 20-án, szerdán este fél
óta teliesiti nagv kulturális hivatását, meg 8 órai kezdettel a Munkásotthonban pártértekezlevan gvő/ődve arról, hogv ezzel az elhalálozále.t tart, amelyen a politikai és gazdasági helyzesával méltó szolgálatot tesz s minthogy a hangtet l.ájer Dezső titkár ismerteti.
lemezek
mai
fejlett technika ia __ mellett
a hangfelvételek
és hanglemezek
elkészítése
igen
rövid
idő alatt
s
itt
a városban történhetik, siet egv kelvező alkalmat felhasználni, hogv létesítendő lianglemezavüiteménvével a ielen, dc különösen az utókor részére megörökítse a város és a vele kulturális összefüggésben levő területek vezető Tisza Lajos körül N w Tataion 10-20,10-20
egyéniségeinek hang iát.
,
1933-ban mozgalom indult meg, hogy a nőAz Intézet bau'a'ésokat eűe-ad.
nek kormányait hangmuzeumok létesítésére,
illetőleg a már meglevők anvagának kibővítésére ösztönözzék. Ez a törekvés a nvuata'an
— Nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy sinolitikai viszonyok miatt eddig nem sok eredményre vezetett. A Városi Muzeum most elér- lány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat.
kezettnek lútia az időt, hogv a maga szűkebb Többszöri csináltatási költséget takarítunk meg,
területén szerénv anvasi eszközeivel hangié- ha tiszta, szingvapju szöveteket veszünk a Trunkmez-gvii'lcménvét biztosítsa. Azoknak a név- halin posztógyártól. Ez a hírneves posztógyár
sora. akiknek hangiát felveszik akiknek hang-, évek óta szállítója a magyar uricsaládoknak.
lemezeit a muzeumban el fogják helyezni, — Kérje a szövetmi atakollekció költség- és kötelezettségmentes elküldését
a gyártól; Budapest,
összpállitás alatt áll.
Magától értetődik, hogv* a muzeumot ezen X I , Lenke-ut 117.
törekvésében semmiféle anvagi érdek nem vezeti. de mindenesetre számit a terv mecvalósi'ásánál az érdekelt körök lelkes támogatásira.
Tordai BÍCSZ, portland CBIHGIlf, hó
bóf liéj
Amint elől'áréban emiitettük', a banglemezevü iienténv a íru/enm. város és mf'volrWóoG,..
tölgyfa
féneti tárának keretében liver elhelyezést és
bíxonvns. bocy az intézet ezzp] ípe„ yiafv, ér- mennyiségben
dekes és értékes gyü íteménvhez fog jutni.

Dr. Tófh Szanatórium
Szabad orvosválasztás

mész.

parketta

legoicsfibban kapható

KLEIN B. VILMOS R. T.

—oo>—

PDaoök ucca 6.

— A Dugontcs-Társaság igazgatósága április
18-án déli 12 órakor a városi muzeum irodájában
ülést tart.

Taiafon 22—37.

jai Megírtuk a Délmacvarország április 15-i
számában, hogv április 21-én ujiáalakitiák a
mezőgazdasági bizottságokat. Ezzel a körieménvünkkel kapcsolatosan iPei-'-Veo helyről most
arról értesítenek, hogv a ielöltek listáiul nem
a Gazdasági Egyesület. hanem a Nemzeti Egység Párt iának városi és tanyai gazdákból álló
bizottsága állította össze.

A Városi Zálo^iölcsönlntézet f. hó 20. és 21 én
az Ipartestületben levő Árverési csarnokban árverést tart, mely alkalommal az 1938. fejiruár h ó
végéig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig ékszerek 11067—16007,
továbbá ingóságok 16675—18787. sorszámig. Első
nap fél 4-kor ékszerek, másnap 3-kor ingóságok
kerülnek árverésre. Ugyanakkor fogja az Árverési Csarnok a dr. Siui<m-zálogliáz 1938. március
19-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyait is 4r«
vérezni:
Arvqfési Csarnok aezetöiége.

személyautók

moiovkevekpávok

— .A szegedi mezőgazdasági bizottság u j tag-

körzeti képviselete:

Róna Miklós Alföldi Ctpkeresk. Vállalói
Szeacd, Fekeíesa^

u c c a

22,

D ÉLM A GYÁR

Vasárnap, 1938 április 17.

KagyotJ&allóKnaK

— Látványosság Szegeden. Akik mostanában a
Tisza Lajos-körut és Kigyó-ucca sarkán jártak,
azoknak feltűnt, bogy mily nagy átalakitás folyik
Markovics Szilárd műszaki üzletében. Ez az átalakítás húsvétra befejeződött és a hatalmas vállalat modernül átrendezett nyolc nagy kirakatos
helyiségében 30 főnyi személyzettel áll a vevők
rendelkezésére, akik autóban, motorkerékpárban,
rádióban a legszolidabb árakon vásárolhatnák
kedvező részletfizetési feltételek mellett is.

a

S I E M E N S ^ P H O N O P H O R !
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MAKÓ iv. ír.

Boltor-tlroQériábaii

a legolcsóbban — kaphatók

ucca 12

Dr. med. L á s z l ó - és Bárdy-féle készitmények
eayedárusitója

— Az epekövek, az idősült epehólyággyülIadás és a hurulos sárgaság kezelésében reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz, kevés forróvizzel keverve és korlyonként bevéve, "gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze meg orvosát-

Levestésztát, KARDOS
csuszatésztát syártmányt

fogyasszou.

megváltás

Olcsón szerzett húsvéti lisztet. Az éjszaka a
Fő-téri őrszemes rendőr igazolásra szólított fel
egy fiatalembert, aki gyanús csomagot vitt a hóna
alatt. Az igazoltatásnál a fiatalember
Bálint
Antal .20 éves állásnélküli kercskedősegéd nem tuElőkészületek a makói strandszezonra. A madott kielégítő magyarázatot adni a hóna alalt vákói városi strandfürdő idei szezonjára a városhászonzsákban vitt 12 kiló finom liszt eredetéről, ezzán már megindultak az előkészületek. Az idei
ért előállították a rendőrségre. A rendőrségen azstrandfejlesztési program legjelentősebb munkája
után bevallotta, hogy a Kálvária-uccán egy ismea fürdőhöz vezető kocsiút portalanítása. A kérretlen tanyai gazda kocsijának
saroglyájából
dést ugy próbálják megoldani, hogy az utat a Kovács-féle erdőőri laknál bevezetik az erdőbe s az emelte le az ünnepi kalácslisztet. A rendőrség Bálint Antal ellen megindította az eljárást.
árnyas, védett területen vezetett utat jobban tudják majd portalanítani.'
Rendőri-fair. T a m a s i János Nádisdy-uccai
Nagypénteken mellbelőttc magát.
Adorján
lakos feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen
István 20 éves szállító, édesapjának Fő-téri szállítettes ellen, aki az éjszaka négy tyúkot ellopott az
tási irodájában nagypénteken déli egy • órakor
udvaráról.
mellbelötte magát. A fiatalember, aki heteken át
Eladó egy 12 négyzetméter vitorla felülcdi viönállóan vezette távollevő atyja helyett az üzletet,
torlás csónak Cim: Király Géza Makó, Teleki c 7.
Íróasztalánál ülve, 7.65 milliméteres
Frommerpisztolyból lőtt magára. A házbelick a dörrenésre
befutottak az irodába s a vérző mellű, elalélt fiatqjembert autóba emelték és kórházba vitték. A
korházban azonnal műtőasztalra került s a golyót, sikerült is eltávolítani a sebből. Az orvosok
Nagyvárosi kényelmet nyújt othonában az »Ardomegállapítása szerint a szívnek irányított lövelux« benzingdzfőzö, 5 perc alatt forral 1 liter vidék megsértette a szjvburkot és a tüdőt is. ugy,
zet. Havonta 2 P 45 fillérért
főzi meg reggeli!,
hogy a fiatalember állapota komoly. Bár szomebéd és vacsoráját két személy részére, füst- és
batra állapola némileg javult, kihallgatni még
nem tudták s igy az öngyilkossági kísérlet okát
szagmentes, kényelmes részletfizetés. Mindenkor
sem tudták kétségtelenül megállapítani.
bemutatja GALIBA JÓZSEF műszerész, Kossuth
Lajos sugárut 6. szám.
Balesetek. K r e s á k Andrásné. 40 éves mező-

HlofszereK, pipere- és
háztartási cikkek

Kárász

14

ORSZÁG

Hölgyválasz

Különlegesség: 5 tojásos osuszatésxta

— A Frontharcos Szövetség közgyűlése. Á
'Frontharcos Szövetség szegcdi főcsoportja április
2t-cn 11 órakor az ipartestületi székház nagytermében tartja rendes tisztújító közgyűlését.

Tavaszi kötöttáruk
ZWICKL. L. Horváth f l u . 10.

kovácsházai asszonyt a község főuccáján egy kerékpáros elütötte. Az asszony karját - törte s ezért beszállították a kórházba. — B o r k a Mihály
60 éves földeáki béres Börcsök Fcr.enc makói gazda tanyáján szántott. Szántás közben az egyik ló
kirúgott, a rúgás az öregbéres balkarját érte és
cl is törte. Kórházba szállították.

Ingatlanforgalom Makón. Puskás Péter és ncjo megvették Körösi Sámuel 435 négyszögöl verebesi földjét 890 pengőért, kk. Téli Mária és társai
Fekete István és társai Bálvány-ucca 22. számú
— A N Y A K Ö N Y V I HIREK. Az elmúlt héten
liázát 1700 pengőért, Veres István és neje kk. Péli
született 18 férfi, 9 leány. Házasságot kötöttek:
Mária és társai Pilsudszky (Paradicsom) 37. száAVodreng I'cter és Gintncr Julianna, Szalma Simon
mú házát 1800 pengőért, Kiss Viktória B aga méri
cs Bileti Mária, Lacsán Mihály és Szél Ilona, dr.
Sándorné 362 négyszögöl újhegyi földjét 620 penKaufmann András és Balogh Sára, Bózsö László
gőért, Moldoványi Istvánné Jáksó Ferenc és neés ördög Jolán, Bakacsi István és Szél Veronika,
je 194 négyszögöl lesi földjét 600 pengőért, vitéz
Bugyi István és AVindisch Karolin, Bugyi Elemér
Tamás Antal és neje Tamás Anna és társai egy
cs Magyar Hona. Berkes Lajos és Pap Magdolna,
hold 980 négyszögöl fgást ugar földjének hatnyoíTóth Lajos és Mészáros Irén, Ábrahám Lajos- tes cad részét 3300 pengőért, Erdei Sándor és neje ifj.
Bugadzsia Anna. Elhaltnk: özv. Ilaluii Jakabné
Nagy Sámuclnó egy liold 621 négyszögöl kákási
85, özv. K. Vajas üdönné 79, Klány Ferenc 53,
járandóját 3600 pengőért és végül I I Kiss Istváai
Szomora Józsefnc 63, özv. Kéri Istvánné 26, Kesztés társai mcgvelték Balog János 392 négyszögöl
helyi Gyula 61, Kiss József 60, Petrovics Darinka
jángori földjét 560 pengőért.
11, Szalxó Rozália 13, özv. Krausz Jánosné1 91,
Szász Mihályné 35, özv. Kertész Józsefrié' 87,
Anyakönyvi hirek. Házasságra
jelentkeztek:
Dondó Etelka 65, Furák János 8, özv. Stiller PálGera Imre K» Varga Ilonával. Elhalt: Kristó Jónó 86, Szilágyi Gézáné 54, Boros Mihály 61, Balla
zsef 79 éves (Batthyány-ucca 28), Papp Józsefné
Imre 12, Varga I.ajosné 51, Bartos Béla 69. id. Zsikai Mária 35 éves (Vásártéri barak), Balla
Szabó. Mátyás 75, Hódi Irén 6„ Vőneki Julianna
Miklós 58 éves (Kórház-ucca 2.), Fejes P á l Emá72, Tölgyesi Vilmos 25, Rádi Gáspár 71.
nuel 24 éves (Kórház-ucca 2.).
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Melropole

Budapesten a Rákóczi-uton, ha a Kc'cti.pályaudvarni mcgyür.k, a baloldalon az 53. s 'á n alatt
van a

Melropole
A Rákóczi-ut és a Miksa-ucca sarkán v.ifc —örökösen nyüzsgő életével — a kávéház. A Mctropole messze földön hircs sörözőjébe is a Miksa*
uccáról van az uccai bejárat. A szálloda bejárata
a Rákóczi-uton van. Fölötte, ha besötétedik, hatalmas transparcns vörös fénye világítja bele a
nyüzsgő pesti éjszakába ezt a kilenc beliüt:

Melropole
Á szálloda négyemeletes. Szívvel

v'n kezek"")

mint az egész intézmény. Kora ősztől késő tavaszig
kitűnően fűtik. Tisztán tartott szobák, gondos kiszolgálás és szolid árak mellett a vezetőség és a
személyzet mindenre kiterjedő figyelmessége tetszi ezt a szállodát minden vendég ré<zére meleg
otthonná. A

Melropole
több évtizedes nevezetessége a legkitűnőbb konyha. Sörözőjében a polgári közönség tömegei mellett állandóan megfordulnak irodalmi, művészeti
és hirlapirodnlmi életünk kitűnőségei. A konyhája,
ha lehet, ma jobb,, mint bármikor volt s étlapja
és órai lehetőséget nyújtanak a legegyszerűbb és
legolcsóbb étkezéstől a legdrágább ebédekig.
Azon a helyen, ahol a szálloda bejáratával
szemben valamikor nagy étterem állt, az uj vezetőség
már évek előtt — szórakozásnak szánt h^ly>'-jet er.elf. Modernsége mellett is finom és
hangulatos ez a helyiség, amelyben szerencsésen
vegyül a szirtek és a világítási effektusok hatása.
Remek zenekar, kitűnő dizőz járulnak még ho/zá,
hogy a

Melropole
ennek a helyiségnek a révén is a legkereseitelí b
szórakozó helyek — tánc — egyike Budapesten.
Külön kitűnő zenekara van a sörözőnek.

ú

Vasárnap. 1958 április 17.

N Í Í M I N V & D N P W I G

HÚSVÉTI SPORT
—OOO—

Vasárnap:
Szeged FC—Másodosztály
Másodosztály B—Méraváros
a Vasutas-Stadionban
'A v a s á r n a p i h ú s v é t i p r o g r a m szerint d é l u t á n
fél 3 órakor kezdődik a Másodosztály B — M ó raváros találkozó, u t á n a .játszák le fél 5 ó r a i
kezdettel a Szeged F C — M á s o d o s z t á l y
mecs< set a Vasutas-stadionban. A Szeged F C a
B u d a tők elleni összetételben á l l k i . H a r a n g o z ó
helyett Szilassy játszik középcsatárt.

Szegeti-'Bákéscsaba
Szenior

és ifjúsági válogatott mérkőzés

A m á j u s 1-én Szolnokon megrendezendő Dél
• K ö z é p Szentkorona K u p a m é r k ő z é s , illetve a
Cegléden l e b o n y o l í t a n d ó kerületközi
ifjúsági
r i o g a t o t t meccs előkészítése jegyében j á t s z á k
le hétfőn Békéscsabán a Szegedi alosztály—
Csabai alosztály szenior és i f j ú s á g i válogatott
küzdelmet.
—OOO—

Az SzMTE tornaünnepélye
'A húsvéti sportprogramba méltóan illeszkedik
ltelo a Szegedi Munkás Testedző Egyesölet disztornuűnnepélye. Az egyesület tornászai nagy lelkesedéssel készölnek .az ünnepélyre, amelyre meghivták o budapesti Vasas Sport Club mintegy 50
tornászát is. A műsort yóltozutossá teszik: zenés
sznbadgyakorlatok, szer- és talajtorna,
néptáncok és a Szegeden elösqör, bemutatásra
kerülő
sport revü. Az ünnepély húsvét vasárnapján este
léi 7 órakor kezdődik a rókusi tornacsarnokban.
—OOO—

Vasárnap fogatják
a kecseszkecsken birkózóbajnokságokat
Szombaton este zsúfolt ház nézte végig a kecseszkecsken birkózók: szegedi dehtüjét. A közönt.égnek az a része, amelyik még nem látott szabadfogású birkózást, belemelegedett a sdnikkoíásba< cs harsogva biztatta egyik, vagy másik hírességet. A birkózók kitettek magukért és a közönség láthatta, m i t jelent a vérbeli profi Jtciseszkocskon. A közönség nemcsak izgult, hanem szórakozott is az elkeseredett küzdelmek láttán.

A küzdelmeket vasárnap délu'dn fél 4 órakor ds
hétfőn ott a 8 órakor folytatják a rókusi tornacsarnokban.

Női k a b á t

Férfi r u h a

Felőltő

legszebb, legjobb legolcsóbb

Blau
A n g o l url bzabóbág

Kelemen-u. 7.
Szeged sz. kir. varos polgármesterétől.
16.207—1938. sZ. I .
Tárgy: Mezőgazdasági bizottsági tagok választása.
H.
A mezőgazdasági érdekképviseletről szóló 1920.
évi XVIII. tc. egyes rendelkezéseit módosító 1937.
évi XVII. tc. végrehajtása ügyeben kiadott 1938.
cvi 114.323. és 114.400. I V — l / a . sz. FM- rendelőtek alapján a mezőgazdasági bizottsági tagok választása ügyében a következőképen intézkedem:
1. A választás vezetésével dr. Rőth Dezső aljegyző, tb. tanácsnokot bízom meg. A választás
vezetője a 2. pontban felsorolt választást helyeken egy-egy szuvazatszedő küldöttséget alakit.
2. A választás időpontjául 1938 ápri'is 21. napját állapítom meg.
3. A választási jogosultsággal bírók nagy számára és a nagy távolságokra való tekintettel a
város területén választás három helyen történik
és pedig
a ) A városháza bizottsági termében szavaznak
azok a választók, akik a város belső területein,
a telepeken, a városkörijli feketeföldeken, RöszkeSzentmihály'.elek, valamint Fcketeszcl kapitányságokban luknak.

V. csoportba tartoznak a 100 kat. holdon felül,
500 ka£ holdig,
VI. csoportba tartoznak az 500 kat. holdon felüli
birtokosok.
A T. 6. paragrafus 3. bek. 111.323—1938. FM.
rendelet értelmében a VI. csoportban nem kall
választást tartani, hanem az ötödik csoportból kelj
4 rendes tag létszámára kiegészitani.
Az 1., 2., 3., 4. és 5. csoportokon belül a választásra jogosultak maguk közül 4 rendes és
4 póttagot választanak.
A szavazás a rendes cs póttagoara együttesen
történik.
Szeged, 1939 április 14-én.
Dr. Pdlfrj József polgármester.

b) A felsőközponti közigazgatási kirendeltségnél
szavaznak a Felsőtanyán lakó összes választók.

1938. évi április

c) Az alsóközponti közigazgatási kirendeltségnél
szavaznak az Alsótanyán, Domaszék, Zákány, Mórahalom, Nagyszéksós, Királyhalotn, Csórva és
Atokhúza kapitányságban lakó szavazók.
4. A választást reggel 9 órától délután 4 óráig
megszakítás nélkül ke'.l folytatni. Ezen időn tul
szavazatot elfogadni nem szabad.
5. A 13.300—1937. sz. FM. rendelet intézkedéseinek megfelelően a választójogosultakról készitett
és ^ közszemlére tétel után hitelesített összeíró
jegyzékben a választók hat csoportban vannak felsorolva, a választói jogosultságuk alapjául szolgáló
birtok területe szerint.
T. csoportba tartoznak a 3 hat. holdon aluliak,
I I .csoportba tartoznak a 3 kat. holdon felül.
10 kat. holdig,
I I I . csoportba tartoznak a 10 kat. holdon felül,
30 kat. holdig,
IV. csoportba tartoznak a 30 kat. holdon felül,
100 kat. holdig,

a gazdasági ügyosztályban (Bérház, I I . em. 23.)
nyilvános versenytárgyalást tartunk, a beérkezett
ajánlatokat ugyanezen napon és időben felbontjuk
s ez alkalommal ajánlattevők, vagy meghatalmazott
képviselői jelen lehetnek.

Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
17.093—1938. I . sz.

Versenytárgyalási hirdetmény
A huszárlaktanyaban levő fefe'es lovardák altalajának és porondjának felújítására

hó 25-ún dél el W

Ajánlati minta, vállalati és szerződési föltételek u gazdasági ügyosztályban (Bérház, I I . e m ,
22.) díjmentesen rendelkezésre állanak. Crakis az
itt nyyert nyomtatványok felhasználásával lehet
ajánlatot benyújtani.
Az aláirt ajánlatokat sértetlen boritékban elhelyezve és pecséttel lezá.va, fenti időpontig a
városi iktatóhivatalba (Vároeháza, földszint 14.)
kell benyújtani. Az ajánlat borítékját a következő felirattal kell ellátni: *Ajár/at a 17.093—1938.
sz. versenytárgyalási hirdetményben közölt katonai
lova. dák helyreá .itási munkáira.*
Bánatpénzt letétbe helyezni nem kcU.
Szeged, 1938 április 16-án.
Dr. Pálfy József polgármester.

A kecscszkeeskcn birkozóbajnoki versenyre a jegyeket elövctdben a Délmayyaro razdy
jegyirodája
árusítja.

A budapesti húsvéti torna. H ú s v é t k o r uz
Aschner-serlegért érdekesnek Ígérkező tornát
rendeznek Budapesten u Bcogradskv ós a prágai Sluvia részvételével. A ligacsapatok k ö z ü l
a H u n g á r i a és az Újpest játszik.

SzTK- -KTE amatőr bajnoki mérkőzés
vasárnap Kecskeméten.

SzTK 11.—Zrinyi-KAC I I . szövetségi dijrocccs
tesz vasárnap délelőtt 10 ó r ú kezdettel a Ilunyadi-téri sporttclc)>cii.
\ K EAC' és a Vasutas húsvétja * irlékon. A szegedi csapatok közül a húsvéti ünnepeket a K G á C
és a Vosutas vidéken tölti. Az egyetemisták
Szarvason és Itckésszentaudráson, a Vasutasok
Kondoroson játszanak A Sz AK nciu mcgy.Medg/epegvházára, <• m Mezőkovácsházára, mert az ajánlatot nem fogadta ol.
A SzAK a tizFIE-vel játszik sasárnap drt»lo<t
tél 11 órakor íz ujszegedi sporttelepen. A pirosfeketék tartalékcsapata vasárnnp Szörfiren a.Káköczhal mérkőzik.
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Vasárnap, 1958 április 17.
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Színházi mérleg

tizenhárom színész nyilatkozatában
(A Délmagyarorszdg munkatár sál ól.) Néhány hét
múlva véget ér a szegedi sziriszezon. A színészek
elutaznak és Szolnokon, Győrött folytatják tovább
kulturmunkájukat, hogy ősszel ismét visszatérjenek
• tiszaparti városba, — már amelyik visszatér.
Éppen erről és az elmúlt szezon mérlegéről beszélgettünk a színészekkel. A válaszokat alább
adjuk.

BARDY TERÉZ:
— Az elmúlt szezon mögöttem van s ami elmúlt, az már kevésbé érdekes. A jövőre vonatkozólag nem tudok semmi pozitívumot mondani. Én
is, mint mindenki más, szeretnék Budapestre kerülni, talán sikerül is...

EÖRY KLÁRI:
'-— Az elmúlt szezonról nincs mondanivalóm...
Csak a jövő foglulkoztat, de cz annál alaposabban.
Sokféle tervem van, ezek között a legreálisabb,
mert a legközelebb fekszik jelenleg: a film. .1 szegcdi szezont tu'ajdonképen arra haszna'tani fel,
hogy énekelni tanuljak és a tanulást tovább folytatom. A többit majd
meglátjuk...

kintve, terveim Vannak a fővárossal kapcsolatban, ezekről a tervekről azonban kabalából nem
beszélek...

ERDÖDI KÁLMÁN:
— Köszönöm, semmi panaszom nincs. Sikerült
talán megtalálni a kapcsolatot a közönséggel. Eseményekben nem volt hiány, igazán elmondhatom,
hogy mozgalmas szezonnal a hátam mögött, mondok bucsut Szegednek. Terveim vannak
agyán,
dc kialakulatlanok, inkább nem beszélek rólnk.
Úgyis ritkán szokott az történni, amit szeretnénk...

FORGÁCS SÁNDOR:
— Nehéz mérleget felállítanom a múltról, meg
sem kísérlem. Aki figyelemmel kisérte niüködésiemet, úgyis tisztában van mindennel. A jövőre vonatkozólag pedig csak annyit mondhatok, hogy
ugyanazzal a hittel és rajongással megyek toválbb
ezen a pályán, mint ahogy eddig tettem Erdélyben, hosszú éveken át, a magyar színészet érdekében és szolgálatában... Ez a tervem, sőt cz
az életem is; ennél többet nem tudok mondani...

JUHASZ JÁNOS:

IIIASZ KLÁRI:
— Csak a jövőről beszélhetnék, arról azonban
most ncin szólok. Néhány sorban el sem
térne
mindaz, amit mondani szeretnék. Egyet mondhatok azonban: hálás vágyok ennek a városnak és
sohasem fogom elfelejteni az itt eltöltött napokat. ,

Fiatal színész vagyok, elején pályámnak. Remélem, nem. fogok csalatkozni ebben a pályában.
Sokat várok tőle, de tudom, hogy sokat is követel. A mult szezont ne bolygassuk, szeretteim volna több és nagyobb szerepet kapni... Talán majd
legközelebb...

D. KOVÁCS JÓZSEF:

HAMVAY LUCY:
— Számomra a szezon nem a legszerencsésebben alakult, még pedig a hangszálaim miatt.
Többizben kényszerpihenőre voltam kárhoztatva.
Most már azt hiszem tul vagyok mindenen, a
szanatóriumi kezelés teljesen rendibehozott. Terveim? Természetesen nekem is vannak terveim, de
azokról egyelőre nem beszélek...

KOMLÓS JUCI:
— Viharos volt számomra ez a szezon több
oknál fogva is. Most már azonban vége és igy távolról nézve az elmnlt dolgokat, sokkal megbékéltebb vagyok, mint voltam. Terveim: Pestre menni,
mintabogy tulajdonképen eredetileg is csak egy
esztendőt szándékoztam vidéken tölteni, azonban
mégis szívesen maradnék ebben a kedves városban, ha jobb anyagi feltételek mellett maradhatnék . . .

MÉSZÁROS AGI:
. —> Második szezonomat töltöttem Szegeden.
Nagyon megszerettem ezt a várost és a közönsé• get, mégis el akarok menni, nehogy megunjanak.., Férfinél könnyebb a helyzet, mint nőnél,
egy nőre hamarább ráun a közönség, okos akarok lenni és akkor menni, amikor a távozásom
— talán — egy kissé fájni fog... De ettől elte-
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>— Azzal az elszánással jöttem Szegedre, hogy
erősen fogok dolgozni és igyekszem tudásom legjavát adni. Ha sikerül, sikerül, ha nem, hát n&n.
Most — szerénytelen óg nélkül — megállapíthatom, hogy sikerült. Volt néhány szép estém, a
Cigdnybáióbeli fogadtatást sohasem fogom elfelejteni a szegedieknek. Az énektanu'mdnyairnat tovább folyta'.tam Szegeden is és bevallom, szeretnék valami komolyat elkövetni...

KURUCZ ERNŐ:
•— Megelégedéssel zárom az elmúlt szelzon működését. Ha visszatekintek erre az elmúlt néhány
hónapra, semmi zavaró momentumot nem találok. A színházban jól éreztem magam, szerepeimmel meg voltam elégedve, ennél többet egy
szinész sem kívánhat magiának. Vegyük még hozzá
a kitűnő szegedi közönséget és az derül ki, hogy
szinte ideálisan jő volt a helyzetem. Valószínűnek
tartom, hogy jövőre itt maradok, ez természetesen
nem teljesen tőlem függ...

PETIIő ENDRE:
— Elégedett vagyok az rlinult szezonnal. Volt
néhány szép szerepem és néhány szép sikerem,
azt hiszem. Nagyon megszerettem ezt a várost és
lakóit, valahogy kezdettől fogva ugy éreztem ma-

kerékpárokat
Mielőtt vásárol, nézze meg az 1938-as legújabb

UNION kerékpárok. í;3 b B W t i í "
Kelemen Mártonnál
Újból kaphatók a b é k e b e l i

Kclemen-ucca 11. Rádiók — írógépek — Csillárok — Kerékpáralkatrészek és gumik legolcsóbb beszerzése. — Nagy javító műhely — Kedvező részletfizetési feltételek.

Különleges minőség
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BuJ apetí, m , e rzs éUt Ifrl. 41.
gam itt, mintha mindég is idetartoztam volna. Á
jövőt illetőkg nem tudok nyilatkozni. Ninc s egye«
lőre semmi tervein, még tnlajdonképen nem fe
gondolkoztam a jövőt illetőleg.. t

TÉRY ARVÉD:

'

>— Az elmúlt szezonról nincs sok monáaniv/t*
lóm, hiszen ez volt az első szerződésem. Előző
évben végeztem az Akadémiát. Mindenesetre örülök, hogy Szegedre kerültem.
Retnélem, hogy
nemsokára alkalmam lesz nekem is beigazolni
mindazt, amit magamban érzek...

v i t é z SUVEGH

KÁRPITOS MESTER.

Modern kárpitozott

táron tart.

Ar.iiy it ezttatérmekkel Ulttst»W#

bútorokat
késxlt és rakMegbízható
munka, szoltá
árast

BATTHYÁNYI UÜC'A 2.

H E T I

TÉLUTÓN 8C—23

M Ű S O R :

Vasárnap délután 3 órakor: Yasa.
Fillérei
helyárak. Délutáni bérlet.
Vasárnap délután 6 órakor. Csárdás kis k a l a .
pom. Rendes helyárak.
Vasárnap este 9 órakor: Csárdás kis kalapom.
Rendes helyárak. Páratlan bérlet.
Hctfőn délután 3 órakor: Csárdás kis kalapom.
Rendes helyárak. Délutáni bérlet.
Hétfőn délután 6 órakor: Júlia. Filléres hely.
árak.
Hétfőn este 9 órakor: Csárdás kis kalapom.
Rendes helyárak.
Kedden délután: Júlia. Filléres helyárak.
Kedden és egész héten minden este: CsárdáSh
kis kalapom. Bérletszünet. Rendes helyárak.

Csárdás kis kalapom
(Bihary Nándor és Máthé István operettje)
A színház uj eredeti opercttbemutatóval készüli
meghóditani ezt a szinházi produkciókra nem
éppen kedvező húsvétot. Hatodik idei bemutatóul
a „Csárdás kis kalapom" került sorra, amelynek
librettóját a szegedi színház tavalyi kedvelt komikusa, B i h a r y Nándor, a zenéjét M á t h é István irta. A „Gyöngyösbokréta" került inost az
operett világába, amelynek kedves lányai-legényei
az álomországban áthajózzák az óceáni, nagy
sztárokká lesznek Amerikában, végül is fölébredve minden jóra fordul, az édes falu meghitt boldogságában. A filmmesére kívánkozó szövegkönyvhöz Máthé hangulatos, pattogó zenét komponált, amelyet ugyancsak kedvvel fogadott a bemutatóra nem teljesen megtelt nézőtér.
A színház láthatólag igyekezett mindent elkövetni a sikerért. Nemcsak a pergö előadás, de yéhány ügyes díszlet, a szincs kiállítás és külöpöscri
a második felvonás hangulatos revüjelenete aratott sikert, kitűnő volt V á g ó ka rak lerísz tir o s Agi és V e s z c l y Pál játszotta aranyosan,
kifogyhatatlan kedéllyel. Egy mulatt leány figurájában K o m l ó s Juci, az Amerikába szakadt magyar legény alakjában D. K o v á c s József aratott sikert, kitűnő volt V á g ó egy karakterisztikus figurája, H á m o r y Lili bravúros tánca. E r d ő d y, H e r c e g , J u b á s z, Z i 1 a h y, S z i g e t h y, S z c p e s, Fő I d e s, H aj m á s s f egy -egy
a'akitása. A társzerzői rangú rendi zés érdeme
S z i k l a i Jenőé, a mozgalmas táncokért az elismerés E r d f l d y Kálmáné, a zenekar lelkes vezetéséért E n d r e Emilé. Taps, ujrázás bőven volt,
szereplőknek és szerzőknek sokszor kellett tnegielenni a függöny előtt. Előreláthatólag ujabb siker indul el az elismerésre mindenképen rásrol-j
gált színházból.
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Vasárnap. T958 április T7.

szabadfogású birkozómérközés
legyek elővéJegyirodában
válthatók.
telben csak a D é I m agyarország
éshét?őn
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A színházi Iroda hlrel
Bnmhasikert aratett a. „Csárdás kis kalapom"
t szombat esti premieren, i
Ma és holnap, husiét két napján a Szezon három operrttazcnzációja: a „Csárdás kis kalapom",
Vusa és Júlia kerül szinre.
Két filléres helyáru előadón lesz ma és holnap
i Színházban Vasárnap a „Yasa", 3 órakor, héttőn a „Júlia" 6 órakor van oiüsoron a legjobb szereposztásban.
Ereiden délután a „Juliá"-t játsza a társulat,
filléres hcíyárak.
Egész héten minden ®sto „Csárdás kis kalapom".

Vasárnap nrilík meg a Képzőművészeti
'".gye,sülét kiállítása a kultúrpalotában
Egy
héttel ezelőtt nyílt meg a Szegedi Képzőmúves
'"íéh keretébe tömörült festőművészek képkiállitása az Iparcsarnokban Vasárnap ismét megnyílik egy nagyobbszabásu kiállítás a Kulturpálotában. Ezt a kiállítást a városi muzeum és
u Szegedi Képzőművészeti Egyesület közösen
rendezi a délmagyarországi vidéki művészek
bevonásával. A kiállítást, amely a Szegedi
Képzőművészeti Egyesület huszonnyolcadik
tnúkiállitása lesz, dr. vitéz S h v o v Kálmán
országgyűlési képviselő nyitja meg vasárnap
délben fél egy órakor. A kiállítás iránt élénk
(T dcklődés nyilvánul meg, a tárlatra beérke' zett nagy anvagot a Művészeti és Irodalmi Tanács zsűri tc bírálta felül a kiállítást.
A

„Képzdinüvffl Céb M scnedélutánja.

Az

Ipar-

csarnok első emeleti termében hétfőn délután öt
órakor tartják meg i szegedi képzőművészek rendezéséiben az etső kulturdélutánt
Ez első zenedélután szereplői: dr. Belle Ferenc, Bárányi Ilona, Rejjyó Annu, Róbert György, Szabó István.
Góitein Ernő. A belépésre feljogosító jeggyel a
kiállítást ts meg lehet tekinteni. A Szegedi Képzőműves Céh a szociális altruizmusnak a legegészségesebb formáját választotta: az önsegélyt;
ezért nemcsak a zenedélutánokat rendezik maguk
a kiállító művészek, hanem a kiállítással kapcsolatban minden munkát, adminisztrációt, propagandát, sőt a rendezéshez szüksécres fizikai munkát is maguk a művészek végezték el. A Képzőmüves Céh kiállításának eddigi sikere bizonyítéka
innak, hogy az egészséges összefogás, még oly
nehéz időkben is, mint a mai, eredményeket tud
felmutatni.

ÉN IS CSAK HALLOTTAM,
hogy amikor Szegeden elterjedt a szép
Bocskay Kata és Albrecht főherceg esküvőjének hire, százával siettek gratulálni a menyasszonynak a régi ismerősök, barátnők, osztálytársak. Bocskay Kata legutóbb a mult
éo őszén járt Szegeden, egyik este a Hungáriában keltett nagy fdUtnést a hölgyek kőzött bordőbársony estélyi ruhájában. Hatalmas fekete luxusautó/át akkoriban napokon
keresztül Szöged uccáin lehetett látni. Azelőtt
najsdrga színű sportkocsija volt, ezt cserélte
(cl a hatalmas fekete kocsival. A legújabb
hlrck szerint az esküvő április 23-án történik
meg.„
bogy hlr szerint hamarosan viszontlátjuk
Szegeden is a világhírű Jushnij-tdrsulatot.
Utoljára négy esztendővel ezelőtt vendégszerepelték a színházban.hOT/ a szeneit kCntkán fekszik h~tek óta
a htres szegedi gazda: Karácsonyi Gergő,
akinek 300 holdas gazdasága van. A hatalmas
termetű, 160 kiló sulyn gazdálkodónak
a
csizma feltörte a lábát és a kis sérülés követkéz'ében vó mérgezés lépett fel, ugy, hogy
az orvosok kénytelenek vol.'ak egyik lábát
amnu'dlni...
hogy az elmúlt napokba* Ismert szegedi
fiatalemberekből álló társaság került a Járásbíróság elé tiltott szerencsejátékkal váltóba. Frlvát lakásban űzték a játékot ki-
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eobb-nagyobb tételekben. A detektívek ezs.
rint „áment" játszottak, a biróság előtt azonlwn valanjennyjeo azzal védekeztek, hogy
r ö m i z t e k 1".. A biróság még nem hozott
Ítéletet...

hogy megindult a tiszai élet is és megjelentek a vizem az első vadevezősök, akik
egyelőre csak a halászcsárdákat sietnek felke-

resni egy pohár forralt borra. A Maros-torkolat fölött a Hungária egyik pincére nyitott
szerény halászcsárdát...
hogy Erdődy Kálmán, a szánház tehetséges
komikusa ős táncmesterc a napokban darabíráshoz kezdett. Operettet szándékozik trnl és
aki Ismeri Erdődy Kálmánt, nem fog kételr
kadni a sikerben. Tudni kell ugyanis ErdAdyról, hogy majd minden ősbemutatói.' számára ö s rállitja a humort, amely a szerzőknél
legtöbbször szűken csörgedez. Ezek az Erdődy-viccek belekerülnek aztán a sagőpélddnyba is és a többi vidéki vd-osban is as
Erdődy-féle átalakítással játszák a darabokat.
Valószínűleg ez az indító olza annak, hogy
most önállóan ir d.rabot...
hogy az állandó brtdgo-partí két tagja kőzött a napokban annyira elmérgesedett a
szóváltás, hogy az ellenfelek kölcsönösen
feljelentették egymást a bíróságon feltűnően
durva becsületsértés elmén. A barátok békét
akarnak közvetíteni, de az ellenfelek mereven elutasítanak maguktól minden békekövetet . . ,

A szegedi kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság.
6863—,938. Ik. szám.

Crverési hirdetmény-kivonat
Dorogi Feldmayer Ilona végrehajtatónak Dobó
István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság árverést
200 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Szeged városban fekvő s a Szeged-Kült
1141 sz. betétben A. I. 1—2 sorsz. a. foglalt 9523
hrsz. ház Királyhalom kap. 352 sz. a. udvarral a
Felső-Asotthalom dűlőben 204 n. öl és 9524 -1
hrsz. legelő, u. ott 1470 n. öl területű ingatlanoknak végrehatást szenvedő nevén álló fél részérc
120 P kikiáltási árban a C- 5 sorsz. a. útszolgalmi jognak feltétlen fentartásával,
továbbá ugyanezen betétben A. If. 1—12 sorsz.
a. foglalt 9467 brsz. szőlő u. ott, 1361 n. öl, 9468
brsz. szántó u ott 398 u. öl, 9514—1 hrsz. ut u.
ott 150 n. öl, 9515—2 hrsz. szántó, u. o.
410
négyszögöl, 9516
hrsz.
rét
ugyanott 1 hold
935 n. öl, 9518—2 hrsz. szántó, ugyanott 3 bold
1195 n. 61, 9519 hrsz. kert u. ott 136 ú. öl, 9*20
hrsz. legelő u. ott 212 n. öl, 9521 hrsz. ház Kirábvbalom kap. 381. sz. a udvarral u. ott 731 n.
61/9522 hrsz. szántó u. ott 1215 n. öl, 9524—2.
hrsz legelő u. ott 5 liold 41 n öl és 9525 hrsz.
szántó u. ott 3 bold 970 n. öl területű ingatlanoknak végrehajtást szenvedő nevén álló fél részére
1630 p kikiáltási árban a C- 5 alatti útszolgalmi
jognak feltétleu fentartásával elrendelte.
Az árverést 1938. évi május hó 10 napján délelőtt 9 órakor Szóchenyi-tcr 1. földszint 10 ajló,
a telekkönyvi hatóság helyiségében fogják megtsrtaui.
1. Az árverés alá csö A I. 1—2 sorsz illető
séget dr. Menyhért Pál kérelmére a kikiáltási ár
kétharmadánál, dorogi Feldamyer Ilona végrehajtató kérelmére 380 P-nél, dr. Szabó Mihály kérelmére 630 P-nél, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár kérelmére pedig 1530 I'-nél alacsonyabb
áron eladni nem lehet, az A- II. 1—12 sorsz. illetőséget pedig a végrehajtatok kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál, de a Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár és társai végrehajtatok kérelmére 1586 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem
lehet.
Szeged, 1938. évi március hő 31 napján.
A kiadmány hiteléül: Takácsné, dijnoK.

~ Nyilttér
Figyelmeztetek mindenkit, hogy különváltál! tlő feleségem, született Katona Anna szegedi lakosnak senki ne hitelezzen, mért' azt
kifizetni nem fogom.
/ .
Kocsis Árpád, Máv müsz. s. t.

Jelentkezési
felhívás

azok számára, akik nem Ismerik a
.Kalász" utolérhetetlen e ínyeit

Havonta 100 pengőt
tartalékolhat, ha mindent általunk vásárok Központi iroda : Takaréktár u. 1.

Meghívó
A Munkások Általános Fogyasztási Szövetkezete 1938 április hó 24-én délelőtt 10 órakor, határozatképtelenség esetén 1938 április hó 21-én
délelőtt 11 órakor Szegeden a Munkásotthonban
(Hétvezér-u. 9) tartja meg 1937. évi rendes közgyűlését, melyre a t. Tagtársakat ezúton hívjuk
meg.
Napirend: 1. Az Igazgatóság és felügyelőbizotfság jelentése az 1937. üzletéiről. 2 Az 1937. évJ
zárszámadás és mérleg megállapítása, valamint
határozathozatal az évi veszteség fedezése' tárgyában. 3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság
részére a felmentvény megadása. 4- Igazgatósági
és felügyelőbizottsági tag választása. 5. Indítványok.
Az Igazgatósát;.
A mérleg, valamint a veszteség és nyereségszámla a Hétvezér-u 9. sz. üzletünkben van kifüggesztve és ott a tugtársak állal
az üzleti
órák alatt megtekinthető.
Kivonat az alapszabályból: 9. g.t „A közgyűlés
határozatképes, ha 30 tag van jelen. A meghiúsult közgyűlés napiától számított 3 héten belül
uj közgyűlés tartandó, mely a megjelent tagok
számára való tekintet nélkül határozatképes"

M e " érkeztek I

Excelét
Omena

1 9 3 9 1

starting
m 3 l Wlson

gyönyörű márkás kerékpárok. Kedvező részletfíze*
tés. Készpénzvásárlásnál
igen nagy engedmény j
Kerékpárok feuji'.ása, tüzzomán:ozása —"színesre
is — szakszerűen, olcsón. Autogénhoggesztós. Nik*
ke'.ezés. Emergé gumik leszállított árban. ZSOTER
S. és TSA műszerész, Szegőd, Kállay A. (Hidu.) 2.
MAGÁNNYOMOZÓ

Kamarás Lajos ny. tendőrtanáesos
tnagánkntató Irodája. Szilléri su
gárut 3a, I. em. Nyomoz
megfigyel, informál I —
Életmód és elftéletmegállapitás! Gyors, pontos.
diszkrét. Fogadó
órák délután 3—6-ig.
Telefon 27-88.
Munkabíró férfi biztos
jövőjű üzembe betársulhat
500
pengővel
„Kockázat nélkül" jeli
gén.

Társat keresek, ki finanszírozza a
szabadalmazást. Autóval —>
nincsen többé haláleset,
sem baleset. Saját életetnmei bemutalom a
kísérletezést a nckein
szaladó autóval. Válasz
a kiadóhivatalba
—*
„Automobil" jeligére
Társat keresek ötezer
pengővel újonnan
berendezendő iparvállalathoz, biztos befektetés és jó jövedelmező.
Válasz a kiadóhivatalba „Üzem" icliaére.

Csikágój terménytőzsde zárlat Buza alig tartott. Máj. 84 háromnyolcad—egynegyed, jul. 81 7í>
—hétnyolcad, szept. 82 háromnyolcad—fél. Tengeri tartott Máj. 60.25, jul. 62, szept. 62.75. Rozs jol
tartott. Máj. 61, jul. C0 szept. 58.

D É LM A GYAROP<nZÁG

Uccai és udvari szoba,
konyha és magányos
szoba kiadó) . villany
bent. Szatymazi_ ucca 6.
Elegánsan " bútorozott
szoba fürdőszobával ki
•adó. Madách u. 17, sjtó 5.

Belvárosban udvari szo
ba kiadó május l-re. —
Kelemen u. 7, kalapüzlet.

Különbejáratu csinosan
bútorozott uccai szoba
kiadó. Korona u. 4, —
földszint jobb.

Uccai kétszobás komfortos urilakás
kiadó
emeleten. Margit ucca
10. Háztulajdonos.

Magányosnak -szoba kiadó. Újszeged, Temesvári körút 50.

3 szobás modern urilakás uj villában —
augusztusra kiadó. Újszeged, Korondi u. 5.

—i .

• i

i , .

Május 1-re nagy uccai
szoba lépcsőházi bejárattal üresen kiadó. —
Polgár ucca 22.

1 szoba, konyhás emeleti lakás kiadó. Báró
Jósika u. 43.

Uccai szépen bútorozott
Nagykörút
belső olszoba. lépcsőházi -bejá- dalán -kertes: rrcseades.
rattal, közvetlen fürházban emeleten garandőszoba mellett kiadótált tiszta gyönyörű 3
Bocskai u. 1a, magasszoba, fürdőszobás, halföldszint jobb.
los lakást adnék intelligens U£i családnak, k i
Különbé járatú, közvet4000 pengőt
rendclkclen fürdőszobás, kényei •zésemre bocsa j tan a és
meseii, szépen bútorolelakná. „Szép lakás"
zott szoba kiadó. Megjeligére.
tekinthető fél 1—fél 2ig. Feketesas u. 15, I.
Egy szobás,
konyhás
em. 1. Bárdosnénál.
lakás, vízvezetékkel kiadó májusra. Petőfi suKapuntatli
külörrbejágárút 36. Tud- ház'mesratu elegánsan berendeternél.
zett uocui szoba 2 szeKétszoba, clőszob3, —
mélynek is kiadó. Tömellékhelyiségekből álmörkény u. 8.
ló lakás kiadó. Attila
Különbejáratu
accii,
u. 8.
' •
szépen bútorozott szoKétszobás
modern
tiszba 1—2 ur részére,, esetta lakás Müller házban
leg teljes ellátással —
kiadó. Érd. Dugonicskiadó; Széejienyi tér
tér 11, I. 1. ,
13, I. em., lépcsőház 1
ajtó.
Belvárosban szép szoba bútorozva, vagy —
üresen kiadó. Mikszáth
Kálmán 4. Házmesternél.

Otthoni munka

Kiadó
szoba konyha
spájz május l-re. Szilleri-sugárut 18. • ' '•
.:
————• •
Újszegeden
kétszoba,
konyhás lakás gyumölcsöskertlcl vagy anélkül kiadó. Megtekinthető délután 4 órától. —
Pécskai u 10. Értekezni- vitéz Nagy Ferenc
könyvkötészet, Feketesas ucca, Városi bérLIFE.

'

LAKÁSOK
bútorozott szobák, 2 és
3 szobás, modern, kertes magánház! bérlétek
legelőnyösebben a Belvárosi
Lakásügynökségnél, Dugonics tér 11,
tel. 25^47. _
Kiadó csendes házaspárnak, házimunkák elvégzéséért
földszintes
szoba, konyhás lakás —
Gyöngytyúk ucca 12.
Kétszobás modern lakás családi okok miatt azonnal kiadó,
a
berendezés részben r is
eladó. Tudakozódni —
Margit u. 26.
Házfelügyelőnél.
Szép nagy, világös'elscP
emeleti
uccai szohakonyhás
LAKAS
albérletbe május l-re
eladó. Korona u. 11.
V'ÉÁIPTTFRITFFRLILLKFII IFT

viszonylag csekély befektetéssel havi 120 P
kereseti lehetőség bárKinek. Állandó" foglalKoztalás 'garáalálva. —
Anyagot szállítjuk, kész
árut átvesszük. Kérjen
prospektust
Fhoeiiix
Körkotőüzcm Kft. Budapest V J I I , Ktstaluüykőaf £-5- sz. (Válaszbé

»ye&)
ANGOL-FRANCIA
szabőnő. Tündér u. 3.
Legújabb divat, egyéni
izlés, nem tömegmunka.
KERÉKPÁROK
a legújabb duplamuffos
erősített kiitelben, kedvező részletfizetésre is.
Sáti műszerésznél Szt.
István tér 6.
(Búzapiac).' v
Ciuiiróiiőket keres nagy
kereskedés.1 Trott ajánlatok:' Postafiók 175
ciiiirc 'küldendők.
FüSZERKERESKEDÖ
SEGÉDEK
(cca.-24..évesek),
akik
magyarul és németül
beszélnek, magyar állampolgársággal . rendelkeznek, katonai kötelezettségüknek elegei
lettek, adják be ajánlutukut
„Szorgalmas"
jeligére a kiadóhivatalba.
258
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Masam'ód, fehérnemüs
társat keres női ruhaszalon üzletbér megosztással;
„Kirakat
van" jeligére.
Szereléshez értő gyermektelen házaspár házmesternek felvétetik. —
Jelentkezni Vass Imrénéné}-, Püspök ucca 12.
J Ó GYORSÍRÓT
keresek ideiglenes mun.
kára. „Könyv" jeligére.
Varróleányok állán'ló
munkára (esetleg betanítok fehérnemühez)
és tauúlólárvyok fizetéssel felvétetnek. Fehérnemükészüő, Féketcsas u. 21.
Fémcsiszoló, vagy lakatos-. segédet keresek.
Jelentkezni hétfőn 9
órától. 12 óráig Fnglcr
fémöntő. Kossuth Lajos
sugárut 21, ,s?ám,

Varróleányok, nagy —
gvakorlatta felvétetne*
Jelentkezés, kedden, P.
Réicfi Erzsi.

Megpizható, éves Í>Upnyitvánvu mindenes s/a .
kársnöt keres május 1re Lénárd, Batthyány*
ucca 4, IF. emelet.

Varró és tanulóleányok
fizptésscl
felvétetnek
(aZsurpzónők) munkát
kapnak Rudolf tér 9. e.
Intelitgcns fiatal irodista leányt
azonnal
felvesz Fischer Pártos,
Kárász ucca.

Bejárónő " a re
órákra Tclvétetik
la ucca 20.
Egy komoly, megbizható szobaleány éves bízón vitványokkal felvétetik. Dr. Cserőné, —
Arany János ucca 10.
sz. I. emelet.
Magányosnak háztartását vezetné vallásos, j ó
lelkű úriasszony. „özvegy" jelige.

rozs « s
panrika
n a f o m

flDffJ-VST€L
Motor, angol Sunbeam
oldalkoc?:s ttn-tap eladó nz ünnepek alatt
is. Megtekinthető l előtt S sugárut 27. Fck'tt.iél.
F.laoö egy 'okaiban
levő gyermek vaságy,
Csaba ucca 36.

ízletes ebedkosztot adok
fgv. két személynek.
„Házikoszt" jelige.

Szent Ferenc u. 8 számú házban 3—1 szobás
,lakás kiadó.

Intelligens leányt, ki
gyermek mellett m á r
volt, 4 éves fiu mellé
kel-esek délelőttre. Jelentkezni kérem keddtől 12—2 között. Tis/a
Lajos körút 55, ajló 8,
I. emelet. .

Házvezetőnőnek kercs
gazdaságszprclő, egyedülálló. komoly aszszonyt Herczeg István
gyümölrstermelő, Ujsomogyitelepen. '

ÉTKEZNI
jól és «n són Gaál bácsinál lehet. Török- n. 1.
Havi ebéd 9, t?, 15 P.
Mcnii 20 P. Ugyanott
Gárgyán-féle
Ííenyér
kapható: fehér 32. félbarna 30. rozs 24 fill.

4 szobás modern földszintes lakás uug. l-re
kiadó. Korona u. 4, föld
szint jobb.

wmyd(XsiL
alkaJbnajotí

Bejárónő vagy 'fiu. Ki
líefélést és - mosogitfist
váltul, jelentkezzen '•' —•
Utazók Egyesülete Széchenyi tér 15, I. ni.

Kőműves házaspár házmesternek
felvételik
Halász u. 17.

Ellátás |

(izlclhc

KI F U T Ó F I UT
azonnali belépésre fclvcszünk. Szegedi Folyó-,
iéitkőlcsönző Horthy M.
(icca 8. Jelentkezés kedd
reggel 8 óra.

Erösebb. kifutót felteszek, kerékpárral előny
ben. 'Kornis, . Boeskayucca-6.

Különbejáratu
-csinos
l>u torozott szoba fürdőszoba használattal ki
adó. Margit ucca 26,
magasföldszint 2.

3 szobás modern ueeai
lakás összes
világos
mellékhelyiségekkel, —
egyetemek
közelében,
májusra kiadó.
Vitéz
ucca 15.

Felsőkereskedelmi 'is*
kólát végzett többéves
irodai gyakorlattal rendelkező fiatalember iro
dai vagv telepi bizalmi
állást vállalna, esetleg
vidéken is. „Szerény
fizetés" jeligére.

Oldalkocsis

Ez 8 kűloft osztály rendkívül kedvező feíí^eíekkel
szo g á l l a ki a g a b o n a k e r e s k e d e l m e t
Malom

1 0 - 3 2 .

Tárház

SUigönycim: Ketté

szóló

motorkerékpár

Tárház! osztály
T e l e f o n :

és

2 5 - 0 7

olcsón eladó. Cim megtudható a kiadóhivatalban.
Csónak, párevezős,
3
bordás, futó Üléses eladó. Lőw Lipót u. 17.
IIUSVÉTI .
ÜNNEPEKRE!
Saját
termésű boraimat 32 fillértől Gárgyánnál. Rákóczi u. 11.

KERÉKPÁROK,
\ arrógépek,
porszivótriciklik, használtak kitűnő
állapotban
OICSÓD eladók, Gnlib.i
műszerésznél
Kossuth
Lajos sugárut 6. f sz.

1

rekedt,
"" meghűlt
GLROELY'Ióle

k a k u k f U c u k o r k á t
szopogasson. Ize kitűnő. hatása biztos. A készítőnél, G E R G E L Y
gyógyszerésznél kapható, Kossuth Lajos sugárút és Nagykörút saRBH.
),
Amerikai
jégszekrény
hentesnek,
üzletberendezés Igöko*
ayttolt
jiuld, jégszekrény, du

rútók eladó. Széchenyi
tételep Tisza ' Lajostórut 87.
Automata

Bevbilliárd-

n.sz'tul eladó. Korom u.
1, vendéglő. .
Hedőqy&s Íróasztalt és
Iratszekrényt megvételre keres Szózat nyom•)n, Kossuth I.ujos sugűfut R

I gy jókorban tévő kéll árevozős csónak eladó.
Megtekinthető Szőnvifflrdő, FelsíHiszapart.
Motorkerékpár BSA 500
rnia, 3 hengeres, 193l-es
tipusu, kifogástalan állapotban eladó. Megtekinthető:
Villamosítana, Zsótér-búz, Szétiienyj tér 9.
Egy i I N O R R-fóle billiárd jó dákékkal és
jó golyókkal a játékotoknak örömet, a tulajdonosnak
örömön
kívül jövedelmet is jolept.
SINGEK ANTAL'E'S FIA

.eirfftomuu szeged

Kossuth Lajos s.-ot 3-1

zarazueoi/iisziiast
bzakszertiva

zecsody

itagytliiUU v * g , i

Iparíolep: Poketebas-

„cra 'zO. Keroíaa lei
bizalommal.
y
Zriburutnái

eladni,

venni .ikkar keresse fel
f-ongrádit, Vidra u '3,
Férfi
rulirH,
üveget,
podlúsholmit veszek.
\i>m)í és eladok használt ruhaneműt, zálog
ji gyeket gramofonokat,
varrógépeket Mb. Csehó A'tt'a u 8
Yalóai antik
bútorok
<tadól< Megte.tehtéŐk
d e. Vadász u. la. I l i
ont 9.

I G A Z O L V Á N Y KÉPET
sürgős esetben 10 pete
alatt koszit Kozó fotó,
Kölcsey u. 8
3 drb.
gyorsfénykép 70 fillér.
Felvétetek este is készülnek...
RKTOHTA FASZÉN
minden
mennyiségben
kapható Szenesj Ferenc
Damjanich uccai széna
telepén.
212
Kiszombori
Bérgazdaság clid 10 drb elsőfias
TK.DENF.T
Érdeklődni Lippai Imre. gőzfü résznél, Felsőtiszapart.
MÉG MIF.Lői'T HASZNÁLT BÚTORAIT
vagy zálogjegyeit eladná, tanácsolom,
bogy
keresse fc! bizalommal
SZINBEHGERT,
mert
csak ő fizet olyan árat
izokért, hogy ujat tud
beszerezni. Szeged, Mikszáth Kálmán uccu 11.
HÚSVÉTRA

férfi öltönyöket, felöltőket, minden más ruházati cikkeket meglepően
olcsó árért csak KZINBF.RGERNEL hídja —
megvenni.
Wertuemiszekrényt, háló és ebédlő bútort meglepő olcsó árért adok. Tegyen
MOTORKERÉKPÁR
ötszázas
Pudv, kifogástalan állapotban —
olcsón eladó. Telefon:
33-3. Berlini körút 32a.
Oldalkocsis
motorkerékpár 500 kbc
eladóVeresács u. 7. sz.
„Fiat 500" autó és ArieT
motorkerékpár
ki'fmő
karbun olcsón
eladó.
„Arany-kerék". Hungária szálló mellett

Eladö 150 eni0 Saroleu
sóló motorkerékpár és
egy egyhengeres léghűtéses benzinmotor. Szt
László u. 5.
Bobinos Pfaff
nagy
szabógép előre, hátra
varr. jókarban 90 pengőért eladó. Róuiai kör
ut 18.
Füszerúzlct 200 pengő
napi kimutatható forgalommal, családi okok
miatt azonnal
átadóGrosz, Oaztrovszky u
1 sz.
ALPACCA
EVöSZEREK,
rozsdamentes
kések,
vellák. kanalak,
zománccdények. mozsarak
darálók.
rézkarnisok,
rnosdóállványok
nagy
választékban és olcsón
beszerezhetők Hungária edénvház, Tisza Lajos körút 53. (Mihályi
fűszeres mellett.)
500-as Ariel
motorkerékpár és
oldalkocsi
eladó. Kistisza u. 5.
Eladó: ebédlőasztal, —
székek, konyhák redone,
edények. 12 személyes
abroszok. Vitéz ucca 8,
ajtó 1.
Egypárevezős
csónak
2955. számú alesón eladó. Ujszegcdi Kovácscsónukosnú),
Középkikütősor 5.

I-'éderes
parasztkocsi
eladó, kovácstanoncot
felveszek. .Gyepes, Kossuth Lajos sugárút €8.

Világos, uj félháló
ba bútor
eladó. Vcresáes ucca 5, em. 3.
Alig használt egyajtós
jégszekrény, hintaszék,
ötagu hirpe fikusz ciadó. Megtekinthető d.
e 8—13. Szentgyörgy u.
1, földszint 5.

Szürko
FÉRFIÖLTÖNY
középalakra jutányosán
eladó- Madách u. 11.
Érd.: a házfelügyelőnél.

Eladó: korabeli biedermeier rekainier, szekrény fotelek,
székek.
10 kg príma löszőr. —
Gicszer, Mars tér L

EGV

Egv jókarban levő női
kerékpár el ídó. Lúgos
ucca 8 sz.
Üzlet,
natrvforffalmn
fűszer és cukorkauzlet,
mely biztos
megélhetést iivujt. kiadó.. Esetleg tOO-ÖOO pengővel
társat Vennék. Tud. Viszegedi 1<colban a volt
céllövöldében.
Eladó autó, Buiek és
Stcyor. leliesch kifogás
talan, jó gumikkal olcsón megvehető. Horthy Miklós ucca 18. —
Rittlcn.

Kiskundorozsina uagyközségbeu jól jövedelmező pékség, házzal, —
füszerüzlpttel —
kocsmával együtt véve
teljes felszereléssel ejaVló. Kél és (félve) egy
negyed hold elsörendia
szőlő is. Batthyány uccá 32. Bottyánná.
Alig használt
Singer
sülysztös npi bobin 3
fiókos varrógép eladó.
Hullám u. 8. I. em. 7.
Núdfonatos cseresznyefa REKAMTKR
és

asztalkák

ebééit a kéSzi lőnél. —
Szekeres u, 8. Ká'vária
térdéi.
309

Uisáa.
Daoirt

veszek bármilyen menynviségben 20
fillérét
kilóját.
GRCNWALD
könyvkereskedés, Horthy M. u. 2.
Jómenetelü szatócsüzlet átadó, agilis fiatalembernek. „örökös" jel
igén.
Jókarbati lévő kézikocsit vennék Dugonicstér 11, házfelügyelő.

Jóforgalmu füszerüziet
családi okok miatt lakással együtt jutányosán átadó azonnal .is.
..Biztos megélhetés"' —
jeligére a kiadóba.

ELADÓ
slrandasztal, pad, csónakalkatrészek,
fonott
garnitúra,
ruhafogas,
ajtó válaszfalnak^ rézágy, babakocsik. Lőw
Lipót u. 18b.

Jókarban levő
angol
gyermekkocsi olcsón cl
adó. Itózsu u. 31.

Jókarban lévő férfi —
strapára való kerékpár
cl adó. Mars tér 18 sz.,
hátul 'az udvarban.

KÉTPÁREVEZŐS
KJELBOT

és egy

EGYPÁREVEZŐS
BORDÁS CSÓNAK
jó állapotban
ELADÖ
Megtekinthető
Kovács
csónakt.ószitőnél, Maros ucca.
Jan. 350 kbc motorkerékpár, kis
menetorsós. vaseszterga eladók
Petőfi S. sugarat 27.
GLADIOM

S~"

HAGYMÁK
legszebb fajokban, vegyesen, tiz drb 50 ril
lér Margit ucca lő.. 1.

Üzletbcreudzés fs/ekri-

nvek) eladó Kígyó u 5.
cukrászda.

OklKÍRVOlf,
iratok
fényképezése,
szakszerűen
UIEBMANN,
Kelemen u. 12.
Füszerüzlot
forgalmas
h t h o n eladó berendezés
nélkül cca 3CO pengővel megvehető, összberendezés csekély összegért l é r beadó. Üzletbér
havi 20 pengő. Megkeresést ,.Jó u/.let" Jeligére a kiadóba?
Singer 1 Kabinos varrógép olcsón eladó Meu
helv-ucca lb.. földszint.

ws
ALKALMI
HAZVÉTEL!
Piactérnél uj, adómentes modern, 4 lakásos
jöv. szép uj
bérház
16.500 P uj adóin. 3 szo
bás ,uri magánház 7(i(*»
P, felével megv. Lázár
inada. Attila ucca 5.

• ! • !

Mngasfó lősz intés ház a
rókusi állomásnál "égy
lakással eladó. I'etrcs
u.

20.

Dugonics UC<M 85. SZ.
ház. eladó, lieyanolt 1
fi'tbclö fürdőkád is eladó.
Eladó ióénitésü magánház julánvosan iósz.ágti-nvés/tésre a'kaWnn^
Ufsöiuogvitelp 57-es és
46-os ucca sarok
lelken.

Újszegeden Főfasorban
2 szoba-veraudús
1
VILLA
fenyv cs parkkal, g) ff*
mölcsösscl
bérbeadó.
Villany, telefon. Érdeklődni: 18;45. telefonon.

ALKALMI OLCSÓN

eladó házak, szőlő,

gyümölcsös, szántó,
tanyák I
Uj, adómentes családi
ház hároni szobás fürdőszobás, kertes 10.000
P. Uj, adómentes családi
báz négy
szobás. minden uri kom
forttal, kerttel 22.000.
Csaladiház 3 szobás bal
los, minden komforttal
remek kelttel 24.000 P.
Adómentes
belvárosi
emeletes ház. 3 szobás,
hallos, komfortos uri
lakásokkal
30.000 P.
Uj, adómentes bérház
11 drb 3 és 3
szobás
komfortos lakásokkal 8
száza léik bérjövedelem
mel 110.000 P.
Szőlő,
gyümölcsös, szántó, tanyás birtokok; 1 holdas
szőlő, gyümölcsös, szép
szőlő, gyümölcsös szép
házzal 5000 P. 2 holdas szőlő, gyümölcsös
4 szobás villával 10 000.
30 holdas s/rt'ő, szántó
tanváva) 20000 P. 44
holdas búzatermő szántó tanvával 22000 P
44 hold l»u/a termő szán
tó. tanvával 44000 P.
Alk ilmi vételek MF-

Csinos, intelligens 1-v
ány megismerkedne bá»
zassúg céljából barrnincon felüli férfivel. -»
„Május" jeligén.
Magas, barna
föggeb.
len asszonyka lelkiek*
ben gazdag, független
középkorú
uri e m K r
barátságát keresi. —
„Lelkiszépség" jeligéa e.
Társaság hiányában keressük szórakozás céljából idősebb, disztingvált
LRAK
ismeretségét
„Barna,
ass/mív -/őto li'énv".

ZRPVft r M. Irodánál

Hortbv VI. u. 2. Kultúrpalotánál.

Kóaa^cügT

E'niPlclcs sarokház
ndó. Teréz u. 7.

Benzinkút és olajüzlethez vidéki nagv városban benősülhet 30—38
éves. magas, izr. feltétlen intelligens, ügyes
üzletember ..Bevezetett
üzlcl" jeligére.

ol-

8ÜRGÖSEN éB OLC8ÓN
ELADÓ BÉIt cs MAGÁNHÁZAK 1
Belvárosi adómentes uj
üzleti bérház 40000 P
Tűzoltó laktanyánál —
emeletes bérház 8 százalék tiszta jöv. 25000
I'. kedvező fizetéssel. A
város legszebb részén
bérház 60.000 pengő. A
város legszebb részén
kertes magánház 5 szobás komfortos lakással
17500 P. kedvező fizetéssel. Nagykörúton —
uccafrontos
magánház
7500 P. Uj és macán hazak kedvező fizetési fel
tételekkel általam a város bárineiv részén vehetők. DARÓCZY ing.
irodája. MiksaáHh
IC.
u. 21. Telefon 38-60.
Rókusi templom közelében masszív kis magánház eladó Hétvezér
ucca J7b.
Átadnám három hold
városi bérföldón levő
1AJGYÜMOLCSO• SÖMET.
Pál u. 6.

• Ismeretség
hiányában
ezúton óhajtanék megismerkedni
házasság
céljából 44 éves izraelita kereskedő, hozzám
Illő kis igéijyü nővel.
„Vagyontalan is lehet"
jeligérc a kiadóba.

tííiömitu
U ' l e v e l e H f e
azerb, romön, cseb stb.
vízumot 2 P 50 í-ért 24
óra uLatt garancia tnclett megszerzem vidékit
is vállalok.
LAZAR
roda: Attila u. 8.
t
Kcrtbemutatóját ma és
holnap d. u. 3
órakor
megismétli
llerczeg
gyümölcstermelő,
UjSőmogj itelepeu. Bárkit
fogad.

B M n i ö ^ u a a Baaton nuűngya!
(Almádival összeépülve.)
O ' veoyen v

latéite .

jStrandfürdő n yasutállomátj mellett. Kió
pitet-t utak, vlllanvvilátriláö bevezetve,
több évi részletfizetés.
Fclvilágoeitáöt és kév>eö tájékoztatót kaphat a szegedi
képv'seletilnknél
L Í AP ISIV^N

INN^A^VUNTÖ

FOD^^TISN.

Attila
ucca .) sz. Vigy: Mavvar általános
ingatlanbank rt. Budapc t. IV. kor.. Deák
|
Ferenc ucca 17. sz.
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MAYERLING

igaz

A tőrv. YÍdjegyU

etcriür
NAGYLEMEZ

története
V«ti*ra Mária anyjának
memoárja Rudolf tránörökős siorolmi regényéről

Rudolf tróiiörökös cgjkori vadászkastélyúban, a VYicnenvuld közepén, Mayerlingben, a világ zajától mindörökre elvonult kedves nővérek imádkoznak u klastrom celláinak hideg kőkockáin reggel és este. Szigorú fogadalmat tettek, amikor magukra öltötték a Megváltó leányainak ruháját: beszéd
re soha az életben nem nyílik többé az ajk u k . . . Abban a szobában, ahol utolsó !élek/ctt Rudolf, a monarchia trónjának örököse cs szerelmese: a tizenhét esztendős
Yetsera Mária, kápolna van most. £ s a kápolnábun, balra az oltártól, Korfu szigetéről hozott márványból faragott lápcső fölött
glóriával a homlokán a Madonna képe. Jósággal szemében tekint le ránk, gyarló emberekre. Ezt a Madonna-képet a martyranya, Erzsébet ajándékozta a kápolnának és
a piktor Yetsera Máriáról festette a Szüzanya a r c á t . . .

letet akar adui közel ötyen esztendő távlatából arra a kérdésre, hogv miért nem találta
meg boldogságát a családi tűzhely melegsége
mellett az a romantikus és álmodozásra, álmok hajszolására teremtett férfiú, akinek gáláns kalandjairól suttogva és mosolyogva
szállt Bécsben a plctvka, a másik inkább védekező írás, mint kritika néjkül elfogadható
krónikája a megtörtént eseményeknek.

vie/i

ffygiénikus,

az
aszta/át.
tetszetős.

ETERNIT MÜVEK
Budapest. V,Berlini tér 5.

Bratflscht,

Vctscra Heléna
báróm.*
Később arról is tudott az udvari pletyka, hogy
a kocsist, aki nemcsak utolsó útjára vitte ki
c memoárok el is készültek, ki is nyomtattak
elegáns fiakkercn Maycrlingbc a trónörököst
óket ós c memoárok oldalain olvasható igazi
és a szerelmesét, Amerikába küldte az udvar
története a mayerlingi tragédjána. E memoáés Braffiseh annyi pénzt kapott, hogy varokat senkisem látta és Ferenc József udválóban érdemes volt hallgatnia.
rának legmagasabb tisztséget betöltött funkciiuáriusai sem mondhatták cl, hogy ha csak
Ferenc József nemcsak hogy legszűkebb
egy percre s, kezükben tarthatták Vctscra
környezetével sem beszélt Mayerling titkáról,
Máriá anyjának emlékiratait
hanem szigorú utaeitá/S rendelkezett a Burgban: Rudolf nevét a császár előtt senkinek sem
. . . E memoárok
másolata
itt fekszik
most
Naptár szerint is ugyanazon a napon 06 a szabad
kiejteni,
ő maga, életének a mayer- előttem
az
íróasztalon.
napnak talán ugyanabban az órájában vetem lingi tragédiától eltelt huszonhét esztendeje
E másolat hiteles: hiszen én magam gépel-,
papírra e sorokat, amikor egv buján ötven
alatt, soha senkivel som beszélt a fiáról . , , tom le egy teljes éjszakán át a/, oldalakat nz
esztendővel ezelőtt Nopcsa
báró, Erzsébet kieredetiről, amelyet kerokon huszonnégy óráig
rályné udvarmestere meghozta a szomorú hirt
mondhattam a magaménak . . «!
Losehek,
a lakáj,
a bécsi Burgba. hogy: a mayerlingi
kastélyHogyan került hozzám cz az emlékirat, miban holtan
akadtak
Rudolf
főhercegre,
a mo- aki a legbizalmasabb természetű szolgálato- kor született meg, miért, nem ismerhette eddig
yarkfn
trónörökösére.
kat végezte Rudolf mellett, az ő nővére érkez- a nyilvánosság, rni van elmondva a szerzőié
Maycrlingről és Mayerling titkáról előttem
tek kalandokra éhes asszonyok szerelmes lévő- által „Denlcschrift"-nek
elnevezett, füzet, öt ós
Sokan, nagyon sokat írtak már cs utánam is iéi, ő kalauzolta a rendesen rövid leiáratu
félivet kitevő oldalain: ezt mesélem cl azokmég sokan, nagyon sokan vetnek majd soro- szerelmek rajongóit 8. Burg 6ötót ós tekervéban a cikkekben, amelyek most sorra követkat. papirra egv szerelmes főherceg életének nyes folyosóin
a
gazdája
lakosztályáig: keznek.
tragikus regényéről. Mayerling kutatóinak
Uciligenkrcuzbcn.
a barátok klastromában,
Nem regényt irok ós a riporternek ozutt.nl
nincsen se szeri, se szánia„ amíg a mouarkia
feszülettel a kezében tett esküt a prior előtt, ahhoz, amit papirosra vet., csak annyi köze
fenrjállolt, az udvar iránt valói tiszteiéi
hogy a mayerlingi kastély titkáról soha sen- van: hogv ő találta mog az elveszettnek hit
talán gátat vetett még a ponyvairodalomnak,
kivel, még a családja tagiaival sem közöl memoár-füzetet, a tartalmát idézőjelek között
de azóta, hogv darabokra szakadt az a hatal- semmit Megfogadta azt is, hogv 6zesz.ee italt
adja, de vigyáz arra, hogy se cl ne vegyen,
mas föld. amelyet egykoron magukénak i i í o i m J - elete végéig nem iszik, nehogv mámoros ál- se hozzá ne tegyen egyetlen mondatot sem
haUak az Isten kegyelméből bíborban szülelapotban megszegje az esküiét. És a heilingen- ahhoz, amit a mayerlingi tragédia után kötett ós népek felett uralkodó Habsburgok, alig kreuzi klastromban megeskették
a
mayerlingi
vetkező hónapokban Vetscra Mária hirtelen
van nap. hogv valamelyik rószéu az egykori
vadászkastély
m'nden. alkalmazottját:
a ka- matrónává öregedett anyja reszkető kczckkrl
monarkiának no nyomtatnának dübörögve a pust, n szolgákat, a szakácsnét. az erdőőrö- ég jjrönnyes szemmel, elvonulva Bécs szalonjaigépek regén veket, memoárokat és feljegyzése- ket.. Esküt tettek a badeni postamester, a
tól, muzsikájától, romantikájától és pletyket a mayerlingi tragédiáról.
zsandár, a lqftóiÖbtiweZető. aki Rudolf ba- káitól, finom vízjeggyel leniázott papirosta
rátját,
Hoyos
grófot
vitte
be
Bájonbői
a
DéliAma kevesek, akik megmaradtak hírvetett.
mondónak
Ferenc
József
udvarából, vasut pálvaudvarára Bécsbo . . .
Ha ezúttal is riportregény nek nevezem cikpapirra
vetették,
amit
hallottak a béYetsera Mária hozzátartozói magának a keimnek most, következő sorozatát, teszem cs
csi Burgban és minthogy
a
suttogás
császárnak Ígérték meg, hogy hallgatni fog- toctom ezt azért, mert Vctscra Heléna írása
anvago nem tölthette meg soha vaskos könyönmagában is a legéreeksobh regény. Riport-'
nak.
vek tucat-iveit.: ;J suttogáshoz mindig hozzáregény, mert krónikáját adja megtörtént esőPénzzel és kitüntetésekkel,
fenycge'tóssol
tett uiabb ós uiabb feiezetokét a fantázia, az
ménvoknek ós a szerző, aki o krónikát irta,
minden tudóját ég minden ismerőjét az eseirodalom ós néha a költészet is.
özvotve, vagv köAetlenül maca is omo esekárhoztatni
A krónikát. író objektivitásával meg lehet ményeknek nóniaságra tudott
mónvek tanúja volt. Ahol e riportregény folyFerenc József udvara ós azokról az eszközökállapítani azt. hogy
tatásaiból hiányzik az idézőjel, ott én moflről. amelyekkel a karaarilla dolgozott, legkedom el a mondanivalómat, azonban mintogv
vésbé talán a császárnak volt tudomása.
Rudolfon
és Vctscra
Márián
magyarázatképen pontosan ugy, ahogy régebben
komolyabb munkákban. Öreg annalesek
Mindenkit
el
lehetett
hallgattatni,
csak
kivül senkisem tartózkodott a Ferenc József
parancsára kápolnává átalakított ka6tólyszo- egyetlen szomély 6Zegtc meg a szigorú paran- agyagának feldolgozásánál a szerző mondja el
megjegyzéseit csillag alatt a könyvek nüán.
bában 1889 január harmincadikának hajnalán, csot.
vagy az oldalak margóján. Ha technikailag
amikor a halál angyala bekopogtatott e szonem ezt a megoldást választottam, szolgállis
anya.
bába ép magával vitte két szerelmes ember lóijon mentségemre: a modern riporter fegyvere
két. Arról, ami Mavorling előtt ó^ Mayerling
más. o fegyverrel csak esinián bántam és monlegendaként
élt
abban
a
körben,
amelv
a
után Rudolf legénvlakásán. a bécsi Burában,
danivalóimat átengedtem mindvégig Voteem
a Fráterben, a scliönbruuni kastélvnak Mária trón ragyogásától kapta fényét, a mayerlingi
tragédiát követő esztendőben a hírt: Salcsia- Helénának, akinek cz a munkája Rlinden válTeréz>a-tervezte parkiában, romantikus luganergasafe immáron csendesre vált Votscra- toztatás nélkül akármelyik kiadó cégjelzésésok ós egvenesre nvirt. ahóok között, lejátszópalotájában
bezárt ajtók
mögött
talpig vel ellátva modern regényként ma is megjedott, kevesen voltak a tudói. Ezok köziil két, gyászban memoárjait, irja a legendás vagyonú lenhetne.
személv szólalt .még csak eddig: Lónvav Ele- Baltazi görög bankár leánya:
Paál Jób.
mér eróf hitvese, az egykori Stefánia főhercegnő. Rudolf özvegye ós Larixrh-W
rtllcrsee
Mária grófnő Erzsébet bátyjának vnorsanatikus házasságából származó leánya. Mindketten

megírták

memcárjukai

ós $ memoárok foglalkoznak a mayerlingi tragédiával is. E memoárokat
nom tekintheti
elfogulatlan írásnak az olvasó: az egyik fele-

RICHWEISZ
vas-,

JÁNOS

fém- é s a l u m í n i u m

Szeged, Cserzy Mihály u. 18.

ö n t ö d e

Telefon: 18-81.

d é l m a g y a r o r s z á g

A «

I. o. bükk haiábfa
eladási árai:
10 máxsötOl kezdödöleg

h a s á b l a a b I c l c p q-ként

házhoz széli.
Juskózolt ab telep
házhoz száll,
aprított ab telep
„
házhoz„ száll.

Vasárnap, W J f í április 17.

1> - I . T O

„ 4 20
4.30
„ 4.40
„ 4.40
^
.. 4 50

fí-SíJ^fL?*. F atermalő éf Sylvánia Fakereskedelmi rt-nál,
Szeged, Alsóilszapart 15. é» Hatiyat-»or 31.

Teleion IO-24 és 17-59

legnagyobb baj, hogy monopoHum van
(A Dclinugyai ország munkatársától.) Egy
olasz író nemrégiben cikket irt Röszkéről, a
„magyar papiiknfahuól". Valóban, ez az elnevezés nein túlzás: Röszkén n'ncsen egyetlen
család sem, aki ne foglalkozna a paprikával.
A paprikalcnnelók száma 478, niig a bázak
száma hárommal kevesebb...
Az egyik legnagyobb papiikatcrmelőliöz,
G u c z i József gazdálkodóhoz, Röszke kapitányihoz fordultunk, akinek nyomban panaszra
nyílik szája, amint a „paprika" szót hallja.
— A legnagyobb baj az, hogy monopólium
van — mondja. Nagyon súlyos sérelem, hogy a
a termelő nem ül telheti a saját földjébe azt,
amit akar; a paprikaszövetség az ur és mindig baj lesz a paprikával, mindig lesz papasz,
amig cz a rendszer fennáll.
Solni nem fogunk lemondani a
százéves szabadságunkról, soha
sem tudunk belenyugodni az ilyen
megkötöttségbe.
itt n szabadforgalom visszaállítását kívánja
mindenki. Lehetetlen helyzet, liogy a Hangya
többet kap a paprikáért, mint a termelő, mert
átveszi és mmindjárt tovább is adja a kereskedőnek. A szövetség kényszerít mindenkit,
bogy lépjen bc tagjai sorába, különben nem
kaphat termelési engedélyt a gazda. Itt Röszkén egyedül T ó t h József nem lépett bc a szövetségbe, meg is büntették még minden évben
engcdélynclküli paprikatermelésért. Az idén
50 pengő bírságot kapott. Pedig Röszkének
•létfeltétele a paprikatermelés. A sokgyerme-

A méltóságos asszony
rosszul lett
Irta FARKAS ANTAL
A méltóságos asszony rosszul lett.
Mari abbahagyta a levélírást és besfetott u -méltóságos asszonyhoz.
— Mari, nyissa kl az ablakot! Melegein vftn.
Mari kinyitotta.
.— Kimehet, Mari.
'.
r
Mari kiment és folytatta a levélírást. v
Az urának irt abba a faluba, ahonnan elüldözte
a kenyeret lenség, szolgálatba állította itt az Ideg< n városban a méltóságos uréknál, akiknek az ő
f ujoklmn van a kastélyuk és akik kislány kora
óta ismerték Marit.
,
,
— Nincs itt nekem soruml bajoin —- mondta
s i c v é l — t hisrea v i n mindenem, csak az bánt,
hogy otthon maguknak nincs: Elsején hazaküldöm,
a bérerr.c', csrk nagyon vigyázzon a kis Marikára, bc'.eg nc legyen, do magára is, édas apjuk. Majd csak hazasegít a jó Isten, ha... ...
A mélióságos asszony megint csöngetett.
_ _ Mart, csukja bc az ablakot! Fázom.
..
Mari becsukta.
^ •
— , Mari, kimehet — és folytatta a levélírást.
Bent a hálóban a pamlagon heverésző méltóságos asszonynak hol melege volt, hol fázott.
\ szanatóriumból, éppen most .telefonált a PSgtfi«?:
w
szol ur.
•- " *
— A k-izlsen tul vaevunk. A méltóságos u r

A

Az egész lakosság szivén viseli a járdaépítési
ügyét. Mindenki, akinek kocsija-lova van, kötelezettséget vállalt, bogy Röszke-állomástól
rendeltetési helyére szállit 750 darab téglát és
két köbméter homokot. Minden nap két vagon
tégla érkezik Vásárhelyről és minden vagonba
hatpzer téglát raknak. A homokot négy kilométer távolságról, az úttestből hordják, igy
az sem kerül pénzbe. Minden 25 méteres járda-,
szakasz 34 pengőbe kerül a háztulajdonosnak,]
akinek pedig rövidebb az uccai frontja, meg-'
oszt ja a költséget a szomszéd háztulajdonossal-1
A járdaépítési költségeket öt év alatt kell viszszafizclni, a város a szerződés szerint közadó
módjára is behajthatja a költségeket, de ehhez nem folyamodnak, mindenki kapott cgyt
járdakönyvet és abba jegyzik bc a befizetéseket. Sokat könnyített a lakosságon a város is:
a népjóléti ügyosztály inségmunkásokkaj végezteti a gyalogjárók alapozását és ezzel sok
pénzt megtakarítottak és a röszkei ínségesek is
munkához és kenyérhez jutnak.
V

kes gazdáknak kicsiny földje van és a családtagjait legjobban a paprikatermeléssel és kikészítéssel tudja foglalkoztatni. Így azután a
lakosság apraja-nagyja egész éven át a paprikával foglalkozik.
Ezután a lakosság példás összefogásának
szép eredményéről beszél G u c z i József. Elmondja, hogy Röszke lakosságának régi vágya volt a régi elhanyagolt gyalogjárók kikövezésc, aini hosszú tervezgetések után most
végre valóra válik. Kikövezik a község föuccáját és a fontosabb mellékutak gyalogjáróit,
összesen tiz kilométer hosszú gyalogjáró utat
köveznek ki, amihez 300 ezer tégla szükséges.
BUDAPEST
SIÖFOK
FAIK MIKSA U. 30 á
J ? ' V ^ S i M
A téglák vételára tizezer pengőt tesz ki.
A járdaépítés gondolata Guczi kapitánytól
ered, aki kezébe vette az ügyet és az eléje tornyosuló akadályokat sorra elhárította. Az 5sz- Budapest legmodernebb és legtökéletesebb komszes kiadások a vételárral és a kövezési mun- forttal berendezett penziója. Fürdőszobás apparkálatokkal, szállítással együtt 17 ezer pengőre temeclck Kitűnő konyha és lapunk olvasóinak
különösen mértékeit árak.
rúglak, ekkora összeget azonban Röszke szegénysorsu lakossága a legnagyobb igyekezet
R é g i
e l a v u l t
mellett sem tudott volna összeadni. Hiteihez
kellelt folyamodni. P á 1 f v polgármester garancialevelére a röszkeiek megkaplak hitelbe
m a g a s áron cserélem bc ujjá.
a vásárhelyi téglagyártól a szükséges téglaA legújabb tipusu
mennyiséget, a többit pedig bankhitel utján
akarták előteremteni. A pénzt Guczi József teremtette elő oly módon, hogy

r á d í ó k é s 2ü lékeket
szerelési

takarékbetétkönyvének és ingatlanainak lekötésével jótállást vállalt
a községért az egyik banknál,
amire folyósították a hétezer pengő kölcsönt.

pár hét múlva elhagyhatja a szanatóriumot. Egykét hónapi szabad levegő és a betegségnek még
a nyoma sem marad meg. Ma már lázmentes.
Kéreti a méltóságos asszonyt.
Hát nem borzasztó ez a nyavalya? Csak bolondozik az emberhel. Ugy volt tetszik tudni, hogy
a méltóságos ur elpatkol. Amikor bevitték a Szanatóriumba, maga a főorvos mondta:
— Méltóságos asszonyom, itt csak a csoda segíthet, de az orvosi tudomány bajosan.
És itt van, nl! ,
A méltóságos urnák szerencséje van: megjött
a negyedik ász, a csoda és a méltóságos ur viszszanyerte az életet. A méltóságos asszony pedig
elveszítette azt, amit már a magáénak gondolt:
a szabadságot, az özvegységet. Rettenetes! Némelyik ember akkor .hal meg, amikor neki tetszik.
A hosszú betegség alatt, a krizis napjaiban,
amikor a méltóságos asszony folytonosan a beteg
mellett ült, fogta a kezét, törülgette a homloké,t,
szemlélgette a láz romboló hatását, érezte a lassan fölülkerekedő enyészet szagát, megbarátkozott
a so.se-apással: neki özvegynek kell lennie, neki
gyászruhában végig kell esnie a temetés kellemetlen ceremóniáin, dc ezzel szemben visszanyeri
a szabadságát: ugy 61, ugy gazdálkodik, ahory
akar. A • méltóságos ur mellett igazán rab volt
évtizedeken át. A szenvedéseiért járó kárpótlást
most kapja még. Igazán idejében, hiszen még —
ugy, mondják és ugy tartja maga is —- szép és
' fiatat.
'!
... \ -zanutóii.umbuu najnól-nupiu vigasztalták.

lakásán djitalanul bemutatom. — A
munkákat a Magyar Mérnök és Épitészcgylct
szabványai szerint végzem.

Rosner József

villany

és gázszerelőmester

Tisza

L. körT .'19.

— Készüljön el a legrosszabbra, méltóságos
asszonyom.
0, a méltóságos asszonyom már
elkészült,
Lujza, az ápolónő, külön borravalót kapott akkor,
amikor ezzel a hírrel fogadta az otthonról besiető
méltóságos asszonyt.
— Azt hiszem, a méltóságos asszony ma bevégzi.
Aztán jött az a szakállas professzor, meg a z
orvosi konzílium.
Utolsó kísérletnek elhatároztak még egy operációt. Lujza, az ápolónő, bátorította a méltóságos asszonyt régi tapasztalatai
alapján:
— Kérem, kezlt csókolom, ebbo még nálunW
mindenki be'.chalt...
A méltóságos asszony bízott is és tessék, micsoda buta ez a Lujza, dc meg azok a professzorok
is! Hát nem visszahúzzák lábánál fogvi a másvilág küszöbéről a méltóságos urat!
A krizisen már tul van, pár hét múlva mehet
a tengerpartra...
A méltóságos asszonynak hol melege van, hol
fázik: ablak ki! ablak bc!...
Mart alig tudja befejezni a levelét;
Csak bízzék apjukom abban, hogy megint
együvé kerülünk, együtt dolgozgatunk. Marikával
százczerszcr csókolja...
Megint csöngettek.
Marinak be kell telefonálni
a szanatóriumba,
ahonnan már kétszer is ideszóltak, hogy csak délután tud bemenni a méltóságos asszony, mert
délelőtt rosszul érzi magát és ne türelmetlenkedjék a méltóságos u r „ .

Vasárnap, 193Ö április 17.
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nek uiólagos elbírálásánál bir jelentőséggel —
csaknem minden balesetnek van egy biztosan felismerbe ő, közvetlen fizikai ok i és pedig

Mindennapos

fi seoesseg.

Irta dr. PARTOS ERNŐA A pékinas teljes erővel bclefekszik a pedálba,
a száguldó kerékpár elüti a gyerekkocsit, a gyerek kicsik, szerencsére nem történik baja, mert
cttö! megóvja a kicsinyek őrangyala. A nörsz és
a pékinas vérző arccal terülnek cl a sáros kövezeten.
Ebben a pillanatban tör elő szélsebesen a keresztuccából egy taxi, a sofőr látja, hogy a helyzet kritikus, dc leállni már nem tud, hirtelen fordít egyet a kormánykoréken, az autó felfut a
iárdára s falhoz lapit egy gyanútlan járókelőt
Az elősiető rendőr egyebet nem tehet, felveszi
a tényleiróst, a mentők elszállítják az összetört
iárókeiőt, aki útközben kiszenved.
A földi igazságszolgáltatás elvégzi a maga dolgát, a pékmester elveri az inast, mert sokáig
odamaradt, a sofőr két hetet kap, többet nem
kaphat, mert felelőssége nem százszázalékos.
Másnap ós harmadnap és azután is a váratlan
halálra
elkészülten
megy fink
el
hazulról,
mert
nem
lehet
tudni.
A
fölényes autóvezető tovább
is
a
legforgalsabb utvonalakon akar sebességi rekordot javítani, a mechanizált kifutók az aszfalton mutatják
be legszebb sportteljesítményeiket, nem szólva az
egyéb jármüvekről, amolyek szintén hozzájárulnak
az uccai közlekedés bonyodalmaihoz.
*
A pompeji ásatások feltártak
ogy uccarészt,
amelynél bolyongásaim közben nagyobb megilletődéssel álltam meg, mint a klasszika" romváros
kifinomult kultúrájának sok más lát.ányos emléke előtt. Az ucca házsorai ezen a részen teljesen e'puszlultak, csak a köztük elterü'ő gyalog- és
kocsiút maradt meg sima és hiánytalan kőburkolatával, amelynek még a kötőanyaga se lazult meg.
De nem a tökéletes burkoló munka volt az,
mni mekgapott, hanem az a technikai különlegesség, hogy az úttest jó fél méterrel mélyebben
fekszik a já danái. Olyan az egész, mint egy
széles csatorna, amelynek feneke, oldalfalai és
felső peremei is terméskővel vannak kirakva.
Annakidején forgalmasabb útvonal lehetett és
Pompej műszaki emberei ezzel a markáns tagotással védték meg a iárókelöket a közlekedési
balesetek ellen. Mart itt ugyan semmiféle jármű fel nem szaladhatott a járdára és a gyalogosnak is jól meg kellett gondolnia magát, mielőtt
a lárdáról. a kocsiutra lelépett.
Íme, a 2000 év előtti városrendezés mar számításba vette
az egy sikár való közlekedés vészélyeit
& az ucca forgalmát két jól elkülöni.ett felület
közt osztotta meg. Pedig attól a néhány tucat
igásszekértöl és lovajembertöl még amúgy
isi
elég nyugodtan járhatott-kelhetett volna a pompeji gyalogos polgár.
Nem lehet hibáztatni, hogy a későbbi századok
városépítői ezt a kissé költséges példát nem utánozták. Hiszen a közlekedési technika egészen a
legújabb időkig nem mutat olyan fejlődést, amely
a biztonság problémájának akár csak felvetését
is indokolta volna.
Ma már azonban nem tehet és nem szabad gondolkodás nélkül elhaladni a tény mellett, amely
végső elemzésben az uccai közlekedés
mindm
zavarának alapoka, hogy mig a rohanó műszáki
tudomány hiríe'en kiugrása szinte egyszerre árasztotta el az uccát a közlekedési eszközök egé3z változatával, addig mayának ae uccának technikai
szerkezete megmaradt ősi állapotában.
Érmeik a
fejlődésbeli diszparitasnak kiegyenlítése, a méreteiben és főkép veszélyességében megnevekedett
városi járműforgalomnak összhangba hozása
a
meglevő terep szűkös felvevőképp ó ével, olyan
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elsőrendű probléma, amelynek megoldása jogosan
követel helyet a legsürgősebb embervédaimi feladatok között.
Az eszményi megoldás irányvonalét a pompeji
gondolat jelöli meg, természetesen korszerűbb kivitelben.

/I közúti ós egyéb
járműforgalomnak
több síkra való eloszlasd/
a nagy metropolisok meg is kezdték a földalatti
cs magasvasutak építésével. A gyalogforgalom
biztonságát szolgálják a különösen veszélyes helyeken létesített aluljárók, áthidalások, a tulkcskeny és erősen frekventált járdáknak korlátokkal
szegélyezése, stb.
Mindez azonban jórészt a jövő zenéje s kisebb
városokban már csak pénzügyi okokból sc jöhet
számításba, de itt a forgalom mérve som igényel
még ilyen nagyarányú uttechnikai reformokat.
Annál égetőbb szükség van a minden oldalról
átgondolt s következetesen keresztülvitt

közrendészeti

beavatkozásra,

mint a megoldásnak a jelenlegi viszonyok közt
egyedül lehetséges módjára.
Kétségtelen, hogy a kérdés az illetékes közigazgatási tényezőket állandóan foglalkoztatja s
hogy ezen a téren sok üdvös intézkedés történt.
De bizonyos az is, hogy a tennivalók az eddigi
intézkedésekkel nem merültek ki.
Az egyes rendszabályok életbeléptetése alkalmával hivatalos helyekről elhangzott nyilatkozatok
közrendészetünknek arra a felfogására engednek
következtetni, hogy a legtöbb bilesetet a gyalogjárók hanyag, vigyázatlan magatartása okozza,
hogy tehát elsősorban az ucca közönségét kell
megnevelni.
Ebben sok igazság van, dc kiindulási pontnak
nem fogadható el s ha a hatósági beavatkozás
a fősúlyt erre helyezi, csak félmunkát*
vagy ennél is kevasebbet. Aki a tilos W < i s t
nem respektálja. !</. előirt átkelési irány t\jB|l
tartja be, vagy a kocsiúton újságolvasásba ml
megérdemli, hogy fülönfogják. De a legtöbb enWbr
mégis csak vigyáz a saját bőrére s igy elsór^ rbait nem önmaga ellen kel! megvédeni, hanem
azokkal a veszedelmekkel széniben, amelyeket <*z
átlagosan elvárható fegyelmezettség mellett sem
kerülhet el.
A legóvatosabb magatartás sem biztosit senkit,
hogy a járdára szaladó autó, vagy vabnely előre
nem látható okból váratlanul irányt változtató
jármű el ne üsse, vagy éppen akkor nc rohanjon
neki egy nesztelenül suhanó kerékpár, amikor a
másikat akarja kikerülni, arról m á r nem is beszélve, hogy az uccán olyanok is járnak, akik
koruk, vagy testi fogyatkozásuk miatt képtelenek
a forgalom zűrzavarában tájékozódni, vagy a veszély elől idejében kitérni.

.4 gyökeres

megoldást

tehát másutt kell keresni. A gondosság, vagy gondatlanság, az óvatosság, vágy hanyagság egyébként
is túlságosan tág fogalmak, többfélekép magyarázhatók és az egyén lelki berendezése, belátó képessege szerint is változnak s igy egységes mórtékkel nem mérhetők, következésképen még csak
megköze'itölcg sem szolgálhatnak olyan rendészeti
elői ások alapfául, amelyeknek célia a balesetek
sikeres megelőzése volna. .
Ellenben függetlenül a baleset előidézésében
esetleg szerepot játszó gondatlanságból, vigyázatlanságtól, mint merőben lélektani októl — amelynek fenforgása inkább a jogi felelősség kérdésé-

Festéket, lakkod, olaioif.házlartasi'.tisziogatás* c.kkek

amely egy bizonyos fokon tul lehetetlenné teszi
egy felől azt, hogy a gyalogos a jáimü elöl, vagy
egyik jármű a másik elöl kitérhessen, másjelöl,
hogy a jármű a kellő pillanatban
nyugodtan
irányt változtathasson, szükség esetén rögtönösen
leállhasson, vagy fékezéssel legalább a: ütközés
hevességét cs ökken thesse.
Minthogy pedig a sebesség az egyedüli fix tényező, amely nem személyi, hanem tárgyi jellegű s igy minden járműre nézve egység "sen szabályozható, ezen a pouton kell a kérdést megfogni, mert esak ezen a ponton lehetséges mindenki á'tal betartható, tehát mindenkire nézva.
egyaránt kőtelező előírások, vigg tilalma'; f •/állítása.
A menetsebesség messzemenő
Sásával

kozlá'o-

kell rcket tonnl arra az ártalmas gyorsasági ösztönre, amely sok emberen űrré lesz, mihelyt a
járműre felül s amely nem nézve a kü'önbscget az
országút cs a városi ucea között, a jármüközlckedés mechanikai lehetőségeit mindig és mindenütt
kihasználni törekszik.
Nem tudom, hogy a városokban megengedett
menetsebesség országosan, vagy helyenként hogyan
nyert szabályozást, de a gépjármüveknek és kerékpároknak az a vészes száguldozása,
amelynek
mindennap szemlélői vagyunk, arra vall, hogy
az előirt maximum tulniayas, vagy pedig az ellenőrzés klván/ta hatékonyabb megszervezést.
Ami az előbbit illeti, talán túlzás volna a város
egész területérc nézve egyenlő korlátozást kívánni,
Szegednek azonban van egy önként kínálkozó demarkációs vonala, a Tisza Lajos-köru',
amely
szinte mértani pontossággal határolja el az élénkebb forgalmú és többé-kevésbé szük belvárosi
uccákat a nyugalmasabb
városrészektől és aé
ezeken átvonuló széles, táht már cz okból ia
veszélytelenebb sugárutaktól
Ezen a határvonalon belül — ideértve magát
a körutat is — bajt okozhat minden
jármű,
amelynek menetsebessége egy ügető lovas forkit
iramát, befordu'ásóknál
pedig a lépésszerü tempót meghaladja. Ugyancsak lépésszerü hajtás volna
előírandó minden olyan helyen, ahol a mozgásban
lévő jármüveket a szabad meglátás elő' valami
elfedi, hasonlókép ott is, ahol a gyalogos közönség bizonyos időpontokban az uttestet is ellop!
(szinház, mozik közelében, piacokon).
Bizonyosan lesznek ellenzők, akik még ogy Kla
termeten sc mondanán.ak le szívesen az idönyei"éa
megszokott kényelmi, vagy anyagi előnyeiről. Ezek
gondoljanak arra, hogy a világvárosok forgalmas
helyein hányszor kell a jármüveknek hosszú perceken át vesztegelni, amig néhány száz méterrel
tovább juthatnak. Mindenesetre könnyebb lesz nekik egy kis időveszteségbe beletörődni, mint a
gyalogjá. óknak az állandó
életveszé'ybe, v gy
akár csak abba a groteszk és lealázó ide-oda urfrá'.ásba, amelyre a száguldó és egymást keresztező
jármüvek, köztük nem u'ol&ó sorbqn a pill-natoRkint felbukkanó kerékpárok kényszerűi';, mialatt
az ucca egyik olda.áról a másikra átjut.
Nem kétséges, hogy a menetsebességet korlátozó szabályoknak cs a közigazgatási megtorlásra
vonatkozó rendelkezéseknek má>" közhírré tétele Is
éreztetni fogja kedvező hatását, de magától értődik, hogy

teljes eredmény csak a szigora ellenőrzéstől várható.
Ennek legcélszerűbb módját rendőrségünk külső tanács nélkül is meg fogja találni. Gyakori
megfigyo'éschn alapján csupán írra a szerény megjegyzésre szorítkozom, hogy az exponáltabb helyek
örszemes szolgálata mellett

szükségesnek

látszik

a

ksrá'rpdros

és

Sf^t^íS
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Valódi

Merkúr

kerékpárok

ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely.
Varrógépek, gramofonok,
flprv
Héllárilfoá?
R l d i ó t f . gyermekkocsik

UBÍf Ut»|IClIIIlldL

motoros

cirkáló

szolgálat rendszeresítési Is,

mert a korlátozás alá ejö egész terület csak Így
tartható folytonos ellenőrzés alatt s mert a rendszabályoknak c.ak igy lehet érvényt szerezni a/okkal szemben Is, okik az intésre nem hederitenek,
vagy n kövükozmőnyek elől futni akarnak.
A hathatós belenyúlás két égte'.enül erősen
igénybe venné sok más feladattal is elfoglalt
rendőrségünké', dc egészen bizonyos, hogy a megterhelés r.éhány hónapnál tovább nem tartana s
Vr-söbb már nz időnkénti rszzii Is elegendő volna. Minél szigorúbb lesz az ellenőrzés és minél
érzékenyebb a fenyítés, annál hamarább fog a
ncve'ö hatás mutatkozni. . A
lelkitsinerctlenség
előbb-utóbb helyet ad az embertársi szohdaritá- érzetének s remélhetőleg rövid időn belül el-

érkezik az uccai közlekedés rég nélkülözött békéje.
*
Akiknek kedvük és türelmük volt cz igénytelen
sorok elolvaíá-ához, azt kérdezhetik, hol itt az
aktualitás? Hiszen a közlekedés veszélyeiről akkor
szokás beszélni, amikor a közvélemény valamely
tragikus ecet közvetlen hatá-a alatt áll, mar pedig ilyen nálunk — ugy értem, hogy Szegeden
— mostanában nem fordult e'.ő. Hála Istennek, ez
csakugyan igy van. De tegnap is szemtanuja voltam, amikor egy robogó gépkocsi a Szent Gellért-kapu árkádjai közül előbukkanva, hajszál hiján elütött egy arramenöt.
Ugy gondolkoztam, hogy az ilyen majdnem bekövetkezett szc[cncsctlen:cg ugyanolyan aktualitást ad nz ügynek, mint a megtörtént katasztrófa,
amelyet az utólagos felszisszenés már nem tud
jóvátenni.

A RENAISSANCE PENSIO Budapest szivében.

IV., Irányi u. 21legtökéletesebb konfortot. a legkitűnőbb konyhát, kívánatra diétás ellátást is nvuit mérsékelt árak mellett. A legideálisabb tartóz-kedás családoknak. Minden szobában hideg
rnclee felvóviz. Lift éijel-nappal. Autóbusz és villamos közlekedés minden irányban. Telefcr 182-527.
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ŐFENSÉGE RAGASZKODIK
FŐSZAKÁCS A H O Z . . .
A legfőbb gondja, hogy őfensége vendégeinele
kívánságait ellesse és kedvenc.ételeikkél lepjo
meg őket.
Károly román király közeli londoni látogatására való tekintettel ntár megszerezte Bukarestből az uralkodó kedvenc ételeinek listáját.
Az angol királyi udvar főszakácsa érdekes délá
francia kiejtéssel beszél angolul, ami az uralkodót nagyon mulattatja.
VI. György nagyon kedveli tehetséges ..BrilJ
lat Savarin"-ját. Nem is igen tudja
nélkülözni,
mert a közeljövőben esedékes párisi
utazásánál
Bouissont is magával szándékozik vinni.
Bonisson ellátja majd útbaigazításokkal párisi
kollégáját hogy mennyi fűszert és borsot tegyen
gazdája ételeibe.
A HERCEGNŐK OKTATÓJA.
René Bouisson 2000 fontot keres évenkint, ami
elég csinos összeg. Habár szép kis vagyona van,
még sem gondol arra, liogv otthagyja a főző kanalat. Sokkal jobban szereti ezt a kellemes kotyvnsztást. Nines olyan nip, hogv ne kisérleteznrt
tij mártásokkal. Azonkívül oktató is. MargarctBosé és EHsabeth hercegnők voltak a tanítványai néhány napon át a konyhában, megtanította!
őket a pudding-készltésre és a szalonka sütésre.
Az egész királyi család beesüli René Bouissont,
mivel olyan szívesen fogadja őket a konyhában
cs receptjeit elárulja nekik. A francia szakácsnak csak egv ellensége van Londonban. Nevtll®
Chamberlain, aki nem sokra becsüli a jó ételt.
Igy aztán, ha a miniszterelnök hivatalos a palotába, Bouisson legszivcsebbcn szabadnapot tart.1
S. A. Dean.

Copyrlghtbv .AfetnMIMs* Matrr.r Sajtóiroda
RND N-TNNN-R.^IR-T.A-

VI. György minden reggel
kihallgatáson fogad egy franciát...
aki nem más, mint René Bouisson, Buckingham főszakácsa, a királyi gyomor első számú orvosa
Mindcn reggel pontban félkilenckor egy hófehérbe öltözött francia üdvözli mély meghajlással
Yf György őfelségét .
Iti'né Boulssonnak hívják.
Koglnlkozása: a Buckingham-palota
főszakács! és amint egy humoros angol lap, a „Funcli"
elnevezte u királyi gyomor első számú orvosa.
Itcné Bonlsson több, mint tehetséges szakács,
ügy szólván üfenségo bizalmasa, aki minden nap
elárulja neki, hogy mire v á g y i k . . . a konyhából,
de talán egyéb kis titkokat is.
Azonban nem kizárólag szakácsmunka az, amit
végez. Szervezettség is kell és tökéletesen ismernie kell az etikett szabályait. Súlyos hiba lenne,
ha összetévesztené a bankettokat, fogadásokat ez
eslélyokkel, vagy egyszerű ötórai teákkal. Azonkívül ismernie, kell nz összes nagyoknak a szájui/i'l. akikről feltehető, hogy az angol udvar vendégül látja őket.
BANKETT. EBÉD. ÖTÓRAI TEA.
Bankettre például nz i szigorú előírás, hogy
minden vendég mögött áll egy kiszolgáló... ötórai teánál elég három vendéghez egy kiszolgáló
és őt hatalmas felhordó tál, mig a banketten tiz,
vi.'gv tizenkettő kell.
Ebéd, vagy vacsorán még a lakájok' uniformisának is egészen másnak kell lenni. A felség nagyon s z i g o r ú . . .
Az ötórit teák és a hideg buffet valóságos klns/.eiivedések René Rouisson részére, oki szakácsművészetének lekicsinylését látja abban, ha hideg
ételeket kérnek t ő l e . . . Az ötórai teákra pedig
mást nem igen készíthet, mint kaviárt, sándwlchct, rákot mayonnatsstl, salátákat és süteményt...
K I R Á L Y I KONYHA.
A Biiekingbam-palolábin bárom konyha van:
keltőben,a királyi család részérc, a harmadikban
vledig n személyzetnek főznek.
Amikor René Rouisson nz udvarba érkezett,
mindjárt nem tetszetlek neki a királyi konyhák,
tehát hozzáfogott nz. átalakításukhoz Beszereltetett egv csomó vili migs felvonót, antik a konyhából felvitték az ételeket egyenesen a királyi ebédlő felszolgáló nsztalához. a kis hercegnők nagy
örömére, akiknek ez, nnavon tetszett.

Az első konyhában szénnel tüzelnek. Nagy fogadónapokon a második konyhát is igénybe veszik, ahol villamos főzők vann3k.
René Bouisson, aki szereti, ha minden rendben és simán gördül, még egy másik felvonót is
beszereltetett, ami felhozza a bort a pincéből a
• rendes konyhaszemélyzet tizenkét férfiből
OsUíom
nőből áll. Nagy fogadónapokon azonban
n c ^ P s z á z kiscgilö is kell, Bouisson mester harmií* segcdszakácsot kitevő vezérkarán felül.
V*

BOUISSON MESTER.
..J . * <* 1
Minden reggel négy órakor kel fel. Testgyakorlást végez Joe Mac Itcariuval, őfelsége edzőjével,
majd lemegy a konyhájába. Késő éjszakáig itt marad és csak aztán végzi mindennapos sétáját a
Ilydc-parkban.
Amikor a lábosai között parancsolgat, csak
őfelsége kívánságait tükrözik vissza ezek a parancsok.
Ila valami esetleg hiányzik a konyhából, két
molorbiciklista áll rendelkezésére.
Minap Párlsba küldölte segédjét, egy fiatal
francia szakácsot, liogy egy osztrigafajtát, amit
őfelsége nngvon szeret, beszerezzen, mert Londonban nem lehetett aznap k a p n i . . .
">

;

'

4

NEHÉZ GONDOK.
Dc nemcsak a fogásokra és az elkészítésükre
van gondja. A felszolgálást is ő irányítja. Ez nagyon fontos kérdés és nem szabad tévedni például
még a tányérokban sem.
Elsőosztályu banketteken (nagy tekintély, külföldi személyiségek) a néhai Vlctoria
királynő
arcmásával vésett masszív aranytálakban
kell
felszolgálni.
.
Másodosztályú bankeltcken (családi
bankett,
Vagy klsebbrarigu külföldiek), őfensége Mafy királyné ezüst scrvice-c van soron.
Máskülönben egyszerű felszolgálás, a királyi
persétrt viselő edényekben.
Bouisson mcsler határozza meg azt is, hogy
milyen lesz a terités és kit kell először kiszolgáln i . . . Nines inyére. ha a föszerlurtásinestc r rendelkezni akar. '

II televízió bemutatása
lesz az idei Budapesti
Nemzetközi Vásár
egyik nagy attrakciója
Budapestről jelenlik: Az április 29-én kczdödcl
Budapesti Nemzc.kö/.i Vá ár rnonuiuentá is épülclel
már mind telő alá kerültök s igy teljesen kialakult az uj vásárváros lenyűgöző képe. A sok-sok
épület mind csupa friss szenzációt igér, üvegpalotát, felhőkarcolót, MarkÜn-rendszer szerint ösz.
szerakható, szétszedhető építési rendszerű csodát,
de bizonyos, hogy a leglátogatotabbak közé fog
tartozni az, amelyik a televízió bemutatásának
céljára készült.
Televíziói Mindenkit izgat az n kérdés, hogy a
távolbalátás problémájának megoldásában menynyire haladt már a tudomány? Erre a valóban érdekes kérdésre fog pontos és minden részletre kiterjedő választ adni a vásár bemutatója.
A hollandtat Phllips-gyár, amely a leg
többet áldozott és tett ezen a téren, rgy
egész aulókaravánnal
hozza ide tele<
vizlós leadó- és felvevő készülékeit.
A vásár területén állítanak fel színpadot, a csodás találmányú »elektromos szem« segítségével
pedig egész szinielőadásokat vesznek fel és vetítenek oda egy távolabbi teremben a közönség szeme elé. Tehát nemcsak a vételt és az adást és ennek bonyolult technikáját — amihez a fantasztikus konstrukciójú, közel egymi'Jió pengő értékű
hatalmas gépeken kivül még 40 szákertő állandó
közreműködése is szükséges — csodálhatja meg
az érdeklődő, hanem mindjárt arról is meggyőződést szerezhet, hogy ez a már csaknem tökéletes megoldás valóban a modern kor Irgnagyobb
csoddja.
A főváros egyébként már felkészülve varja nt
vásárral kapcsolatos
hatalmas
idegenforgalom
megindulását. A külföldről jövők részére
mái"
húsvét keddjén é'.ctbc lépnek az utazási és egyébl
kedvezmények;
szombattól, április 23-tól kezdve pedig már a magyar vidéki közönség is
féld on utazhat Budapestre.
,
A féláru utazást és egyéb rengeteg kedvezményi
biztosító vásárlgazoiványokat már országszerte árusítják a menetjegyirodák és a vásár tb. képviselői.
Ilyen vásárigazolvány ára Budapestről 80 kilométer körzetben P 1.80, ennél távolabbi állomásokról iövők részére P 2.80 személyenként.
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10 ezer ét elölt

11 z elismerten
legjobb

Dr. Oreguss Pál az öihalmí ásatások rr.fidhivüll ielentostgeröl — Állandó település volt
Szeged honiuchen a csiszolatlan hOhorszahkan

(A Dóhnagyarorszdg
munkatársa'ól.)
Az Alföld
őstörténetére mindettdeig nem voltak megbízható
adataink. Sokáig azt hittek, hogy a legősibb korban, a csiszolatlan kőkorszakban barlangokban,
begyes vidékeken élt az ősember és az Alföld sik
vidékein csak a csiszolt kőkorszakban kezdődött
az élet. Két
évvel
ezelőtt
azután
pz
öthalmi ásatások során nagyjelentőségű
leletre
bukkantak. Kiderült, hogy
10—12 ezer esztendővel ezelőtt a csiszolatlan kőkorszakban öthatom
állandó
település színhelye volt.
A feltárt őskori lelet az első az Alföldön, amely
a csiszolatlan
kökorszakból
származik és ezért
rendkívüli jelentőséggel bir. Állati csontok, fiatal m a m m u t , ősszarvas csontja cs foga, a tarpán
nevü ös-lófélc állat csontja, szárazföldi csigák,
tojáshéjjak, amelyek azonban sokkal nagyobbak,
mint a m a i baromfi.ojások, ötven darab kovakő és
végül az ősember tűzhelye kelült elő az ásatásoknál. Az állati csontok ketté voltak hasítva, amelyekből az ősember kiszedte a velőt.
Az érdekes lelet eredetet csak később lehc-«
fett megállapítani. Az előkerült anyagból hoszszabb ideig tartó vizsgálatok nélkül még csak
következtetni sem lehetett a pontos korra, amelyből a feltárt lelet származik, szükségessé vált a
tűzhelynél talált faszén tüzetesebb megvizsgálása
Bírnak megállapítása végeit, hogy milyen fának a
maradványai. Ezt a munkát most fejezte be dr.
Grcyuss Pál szegedi tanárképző főiskolai tanár,
egycicmi magántanár, aki az öthalmi ásatásokról
és saját vizsgálatairól a múlt héten előadást tartott Budapesten a Természettudományi Társulat
iiiesen.
Laboratóriumában, munka közben találtuk Greguss professzort, amikor felkerestük, hogy megkérdezzük vzisgálalainak eredményéről.

nyékén, sőt a cirbolyafenyő a történelmi Magyarországon is csak az északi és a déli Kárpátoknak,
legalább 1600 méter tongorszinfeletti magasságán
tenyészik, de ott is csak elvétve, míg a jegenyefenyő a mai Magyaroszáguak is csak a nyugti részén, az Irottkő tájékán nő kevés számban. Mindeme nagyfontosságú eredmények után joggal felmerülhetett a gondolat, vajjou nem lehetne-e valami uton-módon az akkori növényi életbe mégjobban bepillantani. Erre esak egy lehetőség mutatkozott, ha az akkori növények virágporszemeit
is megvizsgáljuk, vagyis ha az egész leletet polIcnanalizdljuk.
— A nagyközönség előtt —. folytatta — a
pollenanalizis szó nem igen ismeretes, podig a
modern ősnövényföldrajzi kutatásoknak m a egyik
legjelentősebb segédtudománya. Lényege az, bogy
a legtöbb virágos növénynek a virágporszeme,
vagy a páfrányoknak, mohoknak a spórái, ha kedvező körülmények között kerülnek a földié, abban
nem pusztulnak el, mint az állati, vagy az emberi
test, har.em 10— 20.000 esztendeig, vagy m é g ennél is több ideig változatlan formában, de természetesen nem élő állapotban, az ingoványos lápos terü'ct iszapjában, vagy földjében megmaradnak. Ha már most a m a ; kor természetbúvára
ilyen bolygatatlan földből akár egy morzsányit is
a mikroszkópja alatt megvizsgál, ugy annak parány ai között az egyes növényekre jellemző spórákat
cs virágporszeir.eket is megtalálhatja. Mfhthogy a
legtöbb növénynek, vagy fának a virágporszeme
éppen olyan jellemző sajátsága, mint akár a levele, vagy a virágja, igy ha a földben ilyesféle
virágporszemeket találunk, ez ugyanannyit jelent
számunkra, mintha az egész növényt találtuk volna meg.
—

Hogy a szegedkörnyéki

Hzezer év előtti

növényvilágot

— A kétségtelenül nagyjelentőségű öthalmi lenémiképen megismerjük, magam is ezt a pollentet faszénmaradványait én vizsgáltam m e g —•
analitikai módszert választottam. Legelőször is a
kezdte a professzor. A mogyoró nagyságú faszénszén- és löszporladék közül körülbelül egy gyüdarabkákból pontosan meg lehetett állapítani, hogy I szünyit különféle savakban és lúgokban főztem,
abban az időben az ősember milyen fa tüzénél
amikor is e vegyszerben minden anyag feloldódott,
sütögette a maróműt pecsenyéjét. A mikroszkócsupán a porszemek nem. A virágporszemeknek a
pos vizsgálat alapján ki'.ünt, hogy abban az időben
külső burka, vagyis a
fala ugyanis
kttinszerü
az Ősember Szeged környékén főleg cirbolyafeanyagból
van, amely
nemcsak a
sósavnak,
nyövel, illetve fcgenyefenyövel
tüzelt.
A
két
salétromsavnak, de m é g az üveget is megtámadó
fenyő a mai Magyarországnak is csak a nyugati rófloursavnak is nagyszerűen ellent áll. E savakban

ifin-

szeftrtiph

6 vagy 12 bavi
részletre kaphatók

~i vina Dezső
;

tehát minden feloldódik, illetve elpusztul, csupán
a virágporszemek maradnak meg sértetlenül. Ilyen
eljárással azu'án a virágp őrszem okot sikerült a piszoktól ugy elválasztanom, bogy most már azokat
teljes tisztaságukban, jellemző alakjukban cs csodálatos rajzolataikban vizsgálhattam. Az egyes virágporszemeket nemcsak lerajzoltam, de valamcuynyit le is fotografáltam, hogy azokat a m a
növények

virágporszcmeivel

K á v é h á z b a n és
Halászcsárdában

élő

összehasonlíthassam.

Ez a munka volt a legnehezebb, amennyiben
a

pollenaiKÜitikai

tudomány

egészen

uj

ez

keletű,

igy az összehasonlító 'anyagot a szaktudósok még
nem igen állíthatták össze. Ez a magyarázata annak is, hogy a

talált

virágporszemeinek

mintegy

150 féle

mindegyikét

nem

növény

is

lehetett

pontosan meghatározni. Dc m á r az eddigi adatokból is következtethetünk arra, hogy

Szeged tájékán legalább is 10—20.000
esztendővel milyen növények
élhettek.
Mivel azonban a virágporszcmekből vegyes, tehát
tü- és lombhullatu erdőre is következtethetünk,
igy nem lehetetlen az sem, hogy ez a település
12.000 évnél is jóval idősebb, legalább is a cirbolyafenyő jelenlétéből erre bátran következtethetünk. Az évezredek folyamán sértetlenül megmaradt virágporszcmekből és spórákból megállapítható, hogy abban az időben Szeged közelében kisebb-nagyobb fenyő-erdőségek lehettek, amennyiben a szénporladék között a lucfenyő, jegenyefenyő, cirbolyafenyő és a hai<asi fenyő virágporszemeit sikerült feltalálnom. Ez erdőségek a l j á n
manapság csak a hegyvidékeken élő mohok és
páfrányok tenyésztek, amennyiben ezeknek a spóráit is megtaláltam.
— Ez a csiszolatlan kökorszakból származó első alföldi lelet —
fesszor —

folytatta fejtegetéseit a pro-

nemcsak az ősember történetére

vonat-

kozólag hozott igen értékes tudományos adatokat
felszinre, hanem az Alföld,

HUNGÁRIA

ZEOED.

jára

de főleg Szeged

múlt-

is. Igen nagy kár, hogy a bárom év előtti

öthalmi ásatások megrekedtek. Pedig arról a területről —

amelyről most m á r kétségtelenül tud-

juk, hogy az egykori

ősember települése

volt

egész biztosan meg sok cs nagyjelentőségű

—
lelet

kerülne elő. Bezzeg, ha külföldön lenne ilyen lelet, annak már nagy propagandát, sőt az ősember
muzeumát is megcsináltújj volna. Reméljük, hogy
Szegíd
Za

húsvét vasárnap és héttőn

.-1,

söi

városa is meghozza ezt a csekély
amely

neki

hirt

és dicsőséget

áldo-

jelentene,

() halmot talán m é g az idegenforgalomba

bekapcsolná.

,

r.
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Láiiáiok-e
a Macander
folyói...?
Egy

Vasárrmp, lD.ítt április 17.
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aniiH
Ma

görög
bölcs
az
Ifiakhoz
RÁDNAY

Intelme

dőre utján egyszer már megjárt utat
megint...
Leszorítja a part és közel is a tenger...
Hát mélyült vizével itt — önmagába
ömlik,
önmagába ömlik, hogy ugy folyjon kicsit
bölcs öregségben a tenger feló ós

jár

...elvesszen benne az este

végén...

Hát ez a ml életünk képe, barátim.
i
Olyan, mint a Maeander vize az á.slal partok liözl.
Rövid kis folyó ós annyi élete van csak, hogy
egyszer száll fel ós egyszer nyugszik a iv/pja...

OSZKÁR.

..Ki kétclkcáhelik
vájjon abban, •
hogy jól rendezték az életet a
magasban u alkodó istenek, kik
ajándékul
atíiák:
az ember szemének
a csodálatos síinek kápdó
gy irj' r t,
az észnek
i büicseségcl
és szerelmet a szívnek...
Ds ajándékul legfőképen ti !. pdlo'r,
mert tiétek mindig az éleinek a
nagyobb fele, az az élet,
amit az öregek gonddal, bölcsen
fiaik nik jóbiztonságra
megépítettek.
Lobogó tüzet is kapt ttok a: agyatokba,
fiatalok,
hogy ájult ésszel és friss erővel
tetőt rakjatok minden
műre,
ami esik tetőig juthatott el apátok embert
egye: éjével
cs kezdjétek mellé a magatok
müvét,
uj műveket majd az uj
fiataloknak...
Erre adtak lobogó tűzet az istenek az agyaii .bál
Tt azonban gyújtogattok
e lobogó tűzzel,
folgyujtiok
törvényt, országot,
istent...
...Aztán a romákon, üszkök
között,
véitódákban
rdszkrnycdiek
a szörnyű bilid\
Ó serény
ifjak...!
Azt hiszitek, hogy egy élet
hosrzabb, mint a Maeander
folyása?
Pici folyó az és én mondom néktek, lu.yy
annyi folyási van csupán a
forrásától a tengerig, hogy
egyszer kél csak és egyszer száll le. a
napja...
Ez nr kezetek szorosra fogom
ds menjünk,
ifjak.
Ohu'énu
lássd'ok a Maeander
vizét,
aminek zajgása, ezer kanyarja,
dőre folyása, utf'i, élete
olyan bizony,
mint az emberi sors...t
...Nézzétek esak...
,
Egyenes vona'ban ott szalad le a
gyrrmekratvk
nagy hegyek és mgy erdőknek
klfurakodolt
ka'faiból a
völgybe.
Nem is hallja a mindenünnen
utána suttogott
*vigyázz«-oknt...
l.ent is csak egy pillanatra torpan meg, mly
lélegzetei-vizet mederbe gyűjt és
máris rohan az első kanyar felé.
Ijesztő kicsit derékba szögló partok közt futni,
harsog Is a meder vize a sziklák
között.
De vad az ifjú, két kézzel töri a szirteket utján,
dörögve löki a mederbe Is és
álOmlik rajtuk, mégha eközben magasra dagasztjh
is tajtékzó
szinit...
'Arn nem látja ettől a viaskodás tót, hogy
uj kanyar
fordul,
ifit mögött
aztán
elfogynak a sziliek a partról és
egyszer csak
klmosolyog az ifja fölött a mosolygó ég.
Szélesebb mederbe tágul a vtz most, hogy
meglátja tükrén az Ég
csodáját...
és lasubb(t lest a folyása is ettől.
Aztán feleszmél
és rábabondzott
égcsudilátdssal
itt kezdi keresni igazi
útját...!
Jobbra kanyarog, majd botra ni apu',
egyszer zajongva, másszor tág me:ivr>e",
csöndes folyáséul

és Ilyenkor

hogy

mindig

Szeged évek óta kiemelkedő sziget az ország
gazdasági és kulturális életében és minden esztendőben
bátor kezdeményezésekkel
bizonyítja
életerejét és hivatottsdgdf. Ennek a hivatottságnak
egyik je'entős tanúbizonysága az évről-évre megrendezésre kerülő, immár
lu ópai

hirü

Szegedi Ipart

Vásár.

Ju ilus 4-én tizedszer nyílnak meg a Szegedit
Ifiari Vásár kapui és ez a jubi'cumi forduló alkalmat ad a kézinüiparosság mellett a hdziiparnak, az tparmilvészctnck és a népművészeinek
is
arra, hogy legszebb alkotásait méltó keretek között mutassa be és
az egyéni izlés

szolgálatában

iparkodjék ujabb és ujabb vásárlótömeget biztosítani a maga számára.
Bár még hosszú hetek választják el a Szegedi
Ipari Vásárt a megnyitástól, m á r eddig is

töOb, mint 300 kiállító
összes ipari szakmák

jelentkezett
a:
képviseletében

cs az eddigi bejelentésekből látható, hogy a jubileumi Szegedi Ipari Vásár anyaga
változatos,
pompás lesz. A háztartás, a lakás, a gazdaság,
az iroda, a műhely, az üzlet és minden elképzelhető területe az emberi életnek, 'etfiilegfelelőbb kiszolgálásban részesül a Szegedi Ipari Vásáron, amely azt bizonyltja, hogy a magyar kézmüiparoscdg a dolgozó, a pihenni vágyó, a kényelmet szerető, a szépért és művésziért
rajongó,
a praktikusiágot
kedvelő, a konzervatív,
vagy
modern iránynak hódoló ember mindennemű, igényét ki tudja elégíteni. Ennek a vásárnak keretében nagyszerűen látható lesz, hogy kisiparosaink felkészülten várják a vevőket, a megrendelőket. Olyan széleskörű tudással rendelkeznek,
hogy teljesen fele l eyes a külfö'di áru iránit érdeklődés, mert mindazt, amit a külföld művészileg elképzelni, technikailag megoldani képee,
jobb kivitelben,
megbízhatóbb
áruban, olcsóbban és szebb megvalósításban kapható a magyar
kisiparos műhelyében,
A jubiláris Szegedi Ipari
abban az irányban kívánja
egyben
felfedező

Vásárt a vezetőség
megrendezni, hogy

vásár

is legyen, amelyen végérvényesen sz rztné fJfedeztet ni a vásárlóközönséggel
a művészileg felkészült kézmiliparosságo',
a háziiparosokat, az iparművészeket és azokat, akik az évezredes népművészetet megmentették a mai kor számára,
A Szegedi Ipari Vásár rendkívüli jelentőségét
felismerte a kormányzat, do elismerte a Budapesti Nemzetközi Vásár vezetősége is, amikor a
vásárok igazgatóinak Budapesten nemrégiben tartott értekezletén leszögezték, hogy
a Szegedi
Ipari Vásár különálló
jellegével
cgffpdülMó.
A kereskedelemügyi miniszter a Szegedi
Vá ár bel- és külföldi látogatói számára.

megmerít l

hullámaiban a fent kéklő égitől*

Rekord
anyag,
nagy program a jubiláris
Szegedi Ipari
Vásáron

miminagyobb

darabját...
rts amikor aztán szögletre fordul a nap az
1
déri szépen fehökany írját, hol
rgt/szer esak — innét sziklák elé torpan és
tieitten Idlia. •
-

Ipari

zási kedvezmény é.vényös a tiszai és dunai hajó*
kon, a Máv. vonalain kivül az összes többi vasút*
vonalakon és utazási kedvezményben részesülnek
az utasok a MAVAUT autóbuszokon is.
A kereskedelemügyi miniszter
A

filléres vonatokat
is engedélyezett a vásárra és mcgciagcdtc, hogy
a vásárra kerülő árukat 50 százalékos fuvardíj*
kedvezménnyel szállítsák.
A külügyminiszter kétharmados
\

vizumdijkedvezmenyt
engedélyezett és külföldi vonatkozásban is lépések
történtek utazási kedvezmények érd kében.
Különösen
Jugoszláviával
folynak fontos tárgyalások, amelyek során remél*
hető, hogy a jugoszláv vasutak vezérigazgatósága
az idén is megadja az 50 százalékos utazási kedvez*
ményt és a jubliáris vásárra az eddiginél Is na*
gyobb számú jugoszláv látogatókat remélnek.
A Szegedi Ipari Vásár vezetőségének szervező
munkája a rendelkezésre álló s/ük anyagi koretek
miatt nem abban a mértékben valósul meg, inlnt
azt szeretnék, de igy is kiterjed mindem magyar
városra, községre és a külföldre is. A vásár vezetősége meghívta a jubiláris vásárra az összes
magyar gazdasági érdekképviseleti szerveket, va*
lamint valamennyi külföldi kézműipari szervezet
vezetőségét. A Szegedi Ipari Vásárnak belföldön
közel 200 tb. képviselete, külföldön körülbelül 20
képviselete működik. Ezenkívül Budapesten külön
irodája van a vásárnak és az összes menetjegy*
irodák is a vásár szolgálatában igen eredményes!
működést fejtenek ki.
Húsvétra kerültek forgalomba a vásár Ízléses
levélzáró cimkéi, az ünnepek után megjelennek a
plakátjai, már hetek óta a szegedi posta a Szegedi Ipari Vásár fe'.ülbélyegzö készülékeit használja és eddig több, mint tízezer
levéltájékoztatót
küldött szét a vásár vezetősége az érdeklődőknek,
A jubiláris vásárra való tekintettel az Ipartestületek Országos Központja

országos ipartestületi

kedvezményt

égvi,
engedélyezett. A kodvcemény junius 1-töl 12-ig
érvényes a Szegedre utazásra, a visszautazásra
junius 4 - H - i g . Ugyanezen idő alatt féláru uta-

értekezletet

hívott Össze Szegedre, ezemkivül több, mint 50
különböző
országos
összejövetel,
nagygyűlés,
kongresszus, iskolai találkozó rendezése van tervbevéve az ipari vásár idejére. Különösen a pünkösdi ünnepek programja rendkívüli zsúfolt, de
nagy forgalom mutatkozik a vásár egész ideje
alatt, főleg pedig a vásárzáró vasárnapon, amikorára mintegy tíz filléres vonat van programba
véve.
A vásár jelentőségét már évek óta felismerte
és sikerét nagymértekben mozdítja c'ő

a

Rádió

igazgatósága, amely a vásár vezetőségének kérelmére programba vette, hogy

fielgszini
fé'.d u utalási

elnöki

közvetítést ad a vásár
péltjes megnyitásáról

iir.iv
1

és a májusi programba beillesztette egy előadás
tartását a jubiláris Szegedi Ipari Vásár jelentőségéről.

Vasárnap. 1938 április 17

Sácdorfalva,

Szeged környékének
legszebb községe
Egy város csak akkor lehet nagy és jómódú,
na azt a vidék is támogatja és sűrűn fölkeresi.
ózeged
egyike azoknak a városoknak, amelyik
uagy körzettel, nagy vidékkel, perifériákkal rendelkezik. Minden Szegeden jön össze, igazán Szeged a centrum minden vonatkozásban, itt bonyolódnak le az összes lokális ügyek, beleértve a
nagy vidéket, itt van központja a kulturának, a
haladásnak, a művészetnek, az iparnak, a piacnak és a kereskedelemnek. Szegedet a mi népünk
nagyon szereti, érdemes egy piaci napot végig
tanulmányozni, bogy a vidékről milyen nagy kocsisorok futnak be, érdekes a piaci napokon a
vendéglökbe be-benezni, milyen élénkség, miiyen
forgalom van, érdemes a piacokon, 3 boltokban,
uz üzletekben végignézni, hogy miiyeu élénkség
van ekkor mindenütt, milyen nagy mozgalmat
csinál a városban a vidék, a falu. Mindez azért
van, mivel 3 város szivesen fogadja a falut, hogy
müy sokat kösznőhet neki. milyen sok adót fiiét, kezdve a kövczctvámtól, a piaci vámtői fül
egészen az adók skáláján, a községek, a falvak,
a tanyák népe sok pénzt, sok élelmicikket, sok
lerményt hagy a városban.
Miért is jól teszi 0 város, ha nz utakat a város felé kiépitteti, a nic"'évöket jókarban tartja,
ba a várost mégközelith .övé, könnyen hozzáférhetővé teszi. A város és vidékének jó utai biztos előfeltétele .1 haladásnak, a fejlődésnek, a
jómódnak, a békés polgári életnek. Milyen szép
•s j ó dolog, hogy épül rohamlépésekkel a wíndnrfalvi—szutymazi ut, milyen nagy
akadálya
volt a fejlődésnek ez a lehetetlen, igazán szaharai homoktenger. Milyen sokan ezen ut miatt nem
jöttek el városba, mert nem akarták tönkre tenni jószágajkat, milyen egészségtelen volt a sok
mocsár és pocsony az utakon, ezeken át kellett
menni, ez mind a szegcdi felsötanyoi népek akadálya, kerékkötője, bosszúsága volt. Most vidul ezen népek arca, dicsérik az agilis és nagyérdemű polgármestert, hogy szakított elődjeinek
0 téren való felfogásával, szükségesnek tartotta
ennek a fontos útnak a kiépítését. Milyen szivesen
fog a felsőtanyai, fehértói kerületi nép a városba
sietni, milyen sok időt fig megtakarítani, milyen
sok jószágot fog megkímélni, milyen
szivesen
fogja hozni a város közpénztárába az ö adóját
és könnyebben fog haladni a művelődés. Az utak
tehát minden jónak az előmozdítói, ha azok jók,
de minden haladásnak u kerékkötői, ha azok rossz
karban vannak.
A város itten szép és dicséretes munkát végezne, ha a Szent István-teret rendbehozatná, már
csak azért is, mert a sándorfalvi -szatymazi ut
kiépítésével az autóbuszkö/lekcdés is egész bizonyosan ki fog épülni és uiabb relációk lesznek
Sándorfalva és Szatymaz között. Sőt Pusztaszer
is soron van, ahol nagy építkezések lesznek a
közel lövőben, ali<>I a Nemzeti Park nagv forgalmat fog biztosítani, ahová a városból, sőt a fővárosból, dc a külföldről is még ebben a szent
évben is sokan fognak ellátogatni. Szent István
jubileumát nem lehetne szebben és méltóképen
megünnenelni. mintha a róla elnevezett teret jő
rendbe hozzák, liogv ne legven a város legutolsó
és a legelhanvagoltabb tere. Mert csakugyan ez
n város szégvene, ez. a város szénségfoltia. ez a
város egvik legégetőbb, legsürgősebb tenni valóin. Milyen sok autó és autóbusz közlekedik erre. milv'sók gumi. tenffelv romlik és törik, pusziul. é'mcn azért, mert ez a lér nagyon rossz.
A városhoz legközelebb fekvésű község Sánrforfalvn c» vidéke kéri ezt, mert nagyobb lendület fog a városban lenni minden gazdasági és
forgalmi szempontból is, ha megcsináltatják ezt
a teret. De minden anyagi előnytől
eltekintve,
most hogy eucharisztikus év van, hogy Szent István megdicsőülésének 900 éves évfordulója, -'Hő
és méltányos lenne, minden esztétikai szempontot
tekintve is, ennek a térnek és környezetének a
kiépítése és kijavítása Most ebben az éviién minden helyen valamivel megörökítik a nagy k'rály
emlékét, a fővárosban például egy nagy körutat
neveztek el róla, a Lipó'-körutat A mi Szent
István-terünk legven méltó, legyen szép, legyen
friss és uj, méltó a nagy király nevének viseléséhez és akkor ennek a vidék, 3 fjlu is csak
örülni fog, hogv nem lesz ez az ulolsó tér és
r.em lesz a legelhanyagoltabb és legpiszkosabb.
A város mindenre tud találni fedezetet, ió gazdi i vannak, natrvérdentü vezetői vannak a pole4••mesterrel az élen hi/"nk benne, hogv a nrogretnba veszik ezt a kérdést és hallgatni fegnak
ezen szerénv béresre, mert ez csak kérés és jó
lenács. jóakaratú felhívás akar lenni azért is,
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mivel azok közé tartozunk, akik szeretik e/t a
szép alföldi metropolist ós kívánunk is neki szebb
jövőt, sok áldást, nagy sikereket és sok-sok sze-

Legújabb

rencsét, bogy polgárai megelégedettek és boldogok legyenek a Ilusvét örömeiben sokáig elmerülve.«
L. E.

fPffÚS OPfjofrlIáS

diva'friaurakreiStitóI és
kozmetikus
hölgy
Telefon Í 3 - 3 1

P ^ »ELITE«

legmodernebb eljárással
fodeósszatonban
Széchenyi-tér
2.

A nemzet napszámosai
Szinház, ahol 400 pengő a primadonna fizetése és 2 loiás a gyermekek belépődíja
(Színházi inspekció Doiozsmán)
Dorvzsma, április. (A Délmagyarország munkatá.sáó..)
Kiskundorozsmán estéről-estérc rtáblás
házak* mellett játszik egy kis színtársulat. Dorozsntán nem ismerik ezt a gyakran hallott, divatossá
vált szót: szinházváúág, A közönség a sok hangosfilm u:áu végre eleven, húsból és vérből való színészekéi akar látni és mindegy, hogy a Nótás kapitányt adják, vagy a Sá gapitykés köz'iginyt. A
megnyitó ^díszelőadáson* som igyekeztek
ujat
nyújtani, a Csü. dáski rd!ynöt, Kálmán Imre régi
szép operettjét jtáts/ották. Dc a következő estére
már a Marlka hadnagyát hirdette a sz útlap, mint
m szegcdi színházban eredetileg bemutatott gyönyörű huszárop eret lel«. Ezután próza következett:
a Szűz ós a gödölye, a színlap igy konferálja be:
»PremtíT est! Zilahy Lajos remekmüve. Eudapesten több, múlt 250 előadást elért világszenzáció. Itt e'.őször. Az év legnagyobb sikere. A nagyérdemű közönség figyelmét felhívjuk ezen előadásra. Okvetlen nézze meg
mindenki!«
Ezzel a sok jelzővel mind a »Szüz és a gödölyét* halmozták el... A többi darabnál már nem
voltak ennyire bőkezűek, ilyeneket olvashatunk a
többinél: nEyész héten ezen nei>et.« iilyen csodálatos előadást még nem látott.* »Futbclfmérközós a
szlnpadon.« Majdnem minden darabnál ott van,
hogy: vKetlen egy jeggyel!*

Filléres helyárak 1 J0-töl 49 fillérig
Éppen a Csmmrgó'dnyt játszották, amikor beültünk a Gazdakör épületén!; nézőterére. Dorozsmán ez a legnagyobb és legalkb; "masabb te.cm szinház számára.
Vasárnap délutáni előadás filléres helyárakkal.
A legdrágább hely — zsöL'yének nevezik — : 40
fillér, a legolcsóbb, az állóhely: 10 fillér. A szépen megtelt nézőtér vidám zsongásába muzsikaszó vegyül. A zenét majdnem elnyeli a közönség
beszéde és fel-felhangzó nevetése.
A közzenét játssza a »zcnekar«. A szinlapon olvastuk a karmester nevét. Keressük a zenekart,
amit — elképzelésünk szerint — a karmester
pálcával a kezében dirigál és ehelyett mit látunk?
Oldalt a színpad előtt egy zongorista és egy hegedűs játssza nagy buzgalommal a darab slágereit. A zongora kissé lehangolódott az idők viszontagságai közepette, d$ fontos, hogy a közönség nincs lehangolva, amely télikabátosan, a férfiak nagy része kalappal a fején ül és vár türelmesen a fűtetlen teremben.
Csengőt visznek végig a karzaton, csengetyüszóval jelzik, hogy megkezdődik az előadás. A zenekar elhallgat, a nézőtér gyéren világító lámpái kialszanak, hirteleu csend lesz, csak egy legény szórakozott fütyürészése hallatszik a hátsó
padokból. Senki sem pisszegi le. Valami baj lehet a reflektoriámpákkal, amik a színpadra a
fényt vetítik. Többször egymásután
felgyullad,

majd újra kialszik a két-lámpa. A közönség várakozásteljesen figyel. Az első sor?Ynn mogszó'al
egy diákgyerek:
— Ez eddig nagyon szép.

A Szajna

partján...

Félórás késéssel széthúzódik a függöny. Pesti
Pista, a Parisba került magyar centore-atár c.gy
padon ül a Szajna partján, miközben ölébe hull
Szépvárady Stefánia, a rcgénylémát kereső s jelenleg a rendőrök razziája elöl menekülő fiatal
magyar irónő. Csókolódznuk.
A nők kuncognak a nézőtéren, a férfiak meg*
jegyzéseket tesznek.
— De jó nekik — mondja egy férfihang,
— Elég lesz már — mondja a másik.
A Szajnából semmi sem látszik, pedig a folyó
partján játszódik a jelenet. Nincs semmi díszlet.
Egy bordóvörös függöny képezi a hátieret 3 kék
Szajna helyett, ami a következő képben sem változik, pedig igazság szerint a pesti vurstliban volnánk, Pepi bácsi fotográfus sátra előtt. So sátor,
se egyéb, mindössze a szajnaparii padot cserélték
fel egy fehér abrosszal leterített asztallal. Itt azután megúunerkedünk a ligeti kikiáltólánnyal, Stefivel és az ő fináncával. Stefinek véletlenül kezébe
kerül a sSzépvérad és vidéke* cimü hirharsona
és az újságban olvassa, hogy Szépvárady Stefánia
kastélya üres, birtoka pedig parlagon hever. Betör
a kastélyba, hogy elegáns ruhákat szerezzen. Stefi
asit. A pamlagon nyújtózkodik. Egy asszony felszól a nézőtérről:
— Jaj, el nc alndjon. már...
— Még vége találna lenni az előadásnak! —
folytatja egy kedélyes legény.
A szinpadon azonban ez nem zavarja meg
a játékot. Jókedvűen játszanak és maguk a színészek is nevetnek egy-egy szellemesebb »bentondáson*.
A kastélyjelenctncl már szakítottak a bordó függönnyel, ízléses kis szoba díszletet kapunk, csak
itt meg az zavar, hogy a szoba ablakán a vékony
csipkefüggönyön keresztül látni lehet a színpad
hátsó falán lévő hatalmas ablakot, amelyen nappali világosság szűrődik át a villanyfénnyel megvilágított kastélyterembe.

Viharlámpa

a zenekarban.

Ugy látszik azonban a sok világosságból nem
jut a »zenekarnak«. Egy kis pislékolófényü viharlámpát visznek nekik, hogy emellett olvassák
a
kottát.
Közben betoppan Pesti Pisti, tiszttartót csinálnak belőle, elénekel Stefivel egy tangót és
— összecsapódik a függöny. Vége uz első felvonásnak.
A szünetben alig mozdul helyéről a közönség,
pedig az előcsarnokban fröccsöt mérnek cs a pénz-

WIRTH és RENGEY

nél

Arany töltőtolla t 3.- P-töl, takart*Ironok 90 (litertől. gy n m táska i r ő g e p e k a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n
1?) pengőtől. - H a s z n á l t í r ó g é p 40 pengőtől szavatosság Mellett
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Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
14.543—1933. I. sz.

SZEGED-CSONGRÁDI TAKARÉKPÉNZTAR
SZEGEDEN
ALAPÍTVA 1043-DCN.
liaöuarorsiáa

eauiH legrégibb

es a v i d é k e g y i k

pénzintézete

legnagyobb

Saját tőke kb. 3.100,000 pengő
tiuUmöcsözlet

betétcKet h ö n u v e c s k e k e n ÉS f o l y ó

l t O l c s ó n ó k e t f o l u á s l t e l ő n y ő s feltételek

számlában.

mellett

f o g l a l k o z i k o b a n k es t a k a r é k p é n z t á r i tiziel m i n d e n
M i n d e n b a n k á r i m e g b í z á s t , á t u t a l á s t síb. b e l es k ü l l ő i d r e
es e l c n u ő s e n teitesit.
Páncéltermében oicső saieiuikek

lárasztalnél cukrot árulnak.
A szünetet felhasználtuk arra, hogy röviden
betekintsünk a ^dorozsmai ku'i<szók« mögé. A
szinpad fölött van az öltöző, egyetlen helyiség,
ahol a művésznők és művész urak öltöznek éa
maszkírozzák magukat. Egy meredek falépcsőn járnak le a szinpadra.

A primadonna
havi 100 pengő

sztárgázsija:

Elsőnek a »világot jelentő deszkák* titokzatos,
sokaktól irigyelt királynőjét, a primadonnát kerestük meg. Fiatal, feketehajú nő, Szönyi Klári a
r.eve. ő játszotta Szépvárady Stefánia szerepét.
Azzal »dicsekedhct«, hogy neki van Itt a legnagyobb fizetése a színháznál. Az <5 fizetése itt a
sztdr-gdzst, szá: pengő egy hónapra. Ipartestületi
főjegyző az édesapja Budapesten. Kisgyermek korától kezdve a színpadról álmodott. Később gyermekorvosnak készült, de abbahagyta tanulmányait,
majd ugy volt, hogy
a minisztériumba megy
tisztviselőnőnek. Egyszer azonban Székelyhídi/ Ferenc, az Operaház kiváló művésze meghallgatta a
hangját és ekkor elhatározta, hogy továbbra is
kitart művészi vágyai mellett. Oratórium- és dalénekesnő akart lenni. Elvégezte Márkus Dezső és
Szoyce Ilonka énekiskoláját, az Országos Filmegyesület szinti kóláját és azután szinpadra lépett. Harmadik éve. színésznő.

— Cifra nyomorúság a színészet... — mondja
eltűnődve a fiatal primadonna. Nem is lehet azt
megmondani, hogy ral vonzza Ide az embert, de
,cm tudnék róla lemondani. Tudom, hogy nem
jutok el sohaiem Hollywoodba és mégis szívesen
feláldozom a színpadért a nyugodt otthonomat. Jö.-örc talán már jobb lesz. A jövő hónapban férjhez megyek, színész és rendező a vőlegényem,
dc a jövő szezonban direktor lesz és együtt rójjuk
majd uz országot.
Szönyl Klári művésznő végül sajnálkozásét fejezi ki, hogy olyan darabot nézünk meg, amelyben egyetlen cnckhangot sem ejt ki a száján. Hogy
az elmulasztottakat
»//u zár/tarád'*

pótoljuk, gyorsan meghív a

nagyszombatesti

amelynek a szegedi színházban
bemutatója

premierjére,

volt az eredeti

nemrégen.

A társulat táncoskomikusu szegedi fiu, Koescndy
L a j o s . \ szegedi Klauzál Gábor reálgimnáziumba
járt iskolába. Hat évvel ezelőtt került cl Szögedről, azóta színész. Fcle-ége Erdőst Irén, a társulat szubrettje. Evek óta együtt
vándorolnak

szinl;dziól-szinlid:ru

és szinp dról-szinpadra.

Van

még a társulatnál egy egészen friss szegedi szerzemény is: Mintui
Ica, aki uj álloiná-helyén a
Horváth Ilus müvésznexet vette fel. A z i d d szez o n b a n görl volt a szegedi színháznál és Paiay
József igazgató egy héltcl ezelőtt hozta őt el Dorozsmára. Egyelőre 60 pengő a gázsija, dc próbaszc;«ncsc... reméli, hogy még viszi valamire

ágával.
gondosan

bereihetők.

Napi 74 pengő...
Végül Patay Józseffel, a színtársulat igazgatójával beszéltünk a szünet hátralévő részében. Az
előadás előtt még a pénztárnál láttuk, amint árusította a belépőjegyeket. Igen jó színész Patay,
a Csavargólány ispán szerepében remek, izes alakítást nyújtott. Elmondja, hogy 23 esztendeje színész, Pesten a Népopo.ában kezdte pályáját, ahová
a jó hangjával jutott be az énekkarba. Volt bonviván, tenorista, szerelmes szinész, fel sem tudná
sorolni azokat a helyeket, ahol mint szinész megfordult, még Szegeden já:sz.ott Almássy direktorsága idején, most negyedik éve pedig színigazgató. Szinikerüleléhez 24 község tartozik, Seörcg,
Zombor, Dorozsma, Kiskunmajsa,
Kenderes és
fel egészen Gyönkij egy sereg község. Két-három
hétig vannak egy helyen, dc van ugy, hogy hat
hétig vannak egy helyen, dc van ugy, hogy hat
színtársulat, köztük van a fele rege és két fia ls.
A »zenekarral« és a műszaki személyzettel együtt
húszan vannak.

f re-v

— Sok ez k -rcni Mukrm. nagyon — mondja.
Küzködés ma a vidél/yímigazga'ó élc'.e. Nein értik meg... Nagy a kj>*0ny a falusi népben a színházzal szemben. Dorozsmára ugyan ezt nem mondhatom. Itt estéiő!-e.stére telt házak mellett játszunk, szeretnek színházba járni a dorozsmaiak.
Ha igy megy, remélem, hogy pünkösdig itt maradunk...
Megtudjuk még Patay igazgatótól, nogy 7* pengő a napi rezsije, kL:cbb helyckan, ahol kisebb
a te-rcm és kevesebb a világitári költocg, ott 6
pengővel kevesebb. Ezzel szemben egy délutáni
filléres előadáson maximum 80 pengőt tudnak bevenni, esti e'őadásokon pedig, amikor kelten egy
jeggyel jöhetnek a színházba és megtelik a nézőtér, 88, 66, 44 és 22 filléres helyárak mellett 50
pengőt.
Gyermekeknek; 2 tojás, vagy 10 fillér
'— Szoktunk gyermekelőadásokat Is rendezni —
folytatta Patay. A Hófehérkét és a hét törpét adjuk elő. A hét törpe szerepérc kérünk az iskoláktól
hét okos gyereket és betanítjuk őket. Mindig hatalmas sikere van az előadásnak. A belépődíj 2 tojás,
vagy 10 fillér, 3—4 szakajtó tojás is összegyűlik.
Most azonban nem lehet tojás-belépődijas előadást
rendezni, mert most van a csirkckeltetés ideje és
a gye ekek kilopják a tyúk alól a tojást, ami m á r
ugy sem jő.
Csengetyiisző jelzi a második fetvonás kezdetét. Itt már több az ének és a tánc. A közönség
ujrá*. »s kiabálja: nlfogyvőt te. A táicszémok tetszenek legjobban, pedig alig lehet a szűk kis színpadon mozogni. A harmadik felvonásra jóformán
már csak azért nyílik szét a függöny, hogy még
vagy kétszer c é .cke'.jék, hogy »Sárga rézből van
a pipa-kupakom...*, majd vége az előadásnak.
A dorozsmai s/inház 300 embernek gondtalan,
vidám, felüdülést nyújtó délutánt szerzett
Toldi Miklós.

Hirdetmény.
A m. kir. gazdasági felügyelőség arról értesíthogy a szarvasmarhatenyésztés fejlesztése érde*
kében megindított: tehenek külemi törzskönyvezését a törzskönyvező bizottság folyó évi áprilisi
hó 21., 22. és 23. napjain fogja megtartani
pedig:
1938 április hó 21-én délelőtt 8 órakor a M á J
tyás-tér és Földmives.ucca keresztezésénél;
1938 április hó 21-én délelőtt 9 órakor a Vásár.)
helyi-sugárut végén;
1938 április hó 21-én délelőtt 10 órakor Lippaf'
Nagy Antal tanyáján;
1938 április hó 21-én délelőtt 11 órakor Rózsa
Vilmos Lakíói gazdaságában;
1938 április hó 21-én délután fél 1 órakor Ka*
rácsonyi Ucrgcly tanyáján;
1938 április hó 22-én délelőtt fel 7 órakor m
Bodoml városi gazdaságban;
1938 április 22-én délelőtt 8 órakor a Röszkd
gazdasági népiskolánál;
1938 április hó 22-én délelőtt 9 órakor a Nagy*
széksó i Gazdakör épü'ete o'ő'.t;
1938 április hó 22-én délelőtt 10 órakor a
Kossuth-kutnál;
1938 április hó 22-én délelőtt 11 órakor nz alsó*
központi gazdasági népLkola előtt;
1938 április hó 22-én déli 12 órakor a Királyhalmi Várostanyán;
1933 április hó 23-án délelőtt 8 órakor Vctró
Lajos fehértói tanyáján;
193S április hó 23-án délelőtt 9 órakor Szaty.j
mázon a Báló-féle vendéglő előtt;
1938 április hó 23-én délelőtt 10 órakor Felsőközponton az. előljárósági épület előtt;
1938 április hó 23-án délután 1 órakor a Kistelek, majsai és csenge'ei hajtóut ke esztcződé.énéJ
az utkaparő ház előtt.
Felhívom a tehéntartő gazdaközönséget, hogy
amennyiben teheneiket törzskönyveztetni óhajtják,
azokat a fent közölt helyeken vezessék a bizottság
elé. A törzskönyvezésre alkalmasnak talált tehenek
után daraboukint 3 P törzskönyvezési dijat kell a
vizsgálat alkalmával lefizetni.
A már előzőleg
törzskönyvezett tehenek után a folyó évre esc*
dékes 3 P dijat szintén ezen vizsgálat alkalmával kell lefizetni.
Felhívom mindazon gazdákat, akiknek teheneik
az elmúlt évben már törzskönyvezve lettek, hogy
azokat borjaikkal együtt vezessék a bizottság ele,
a borjuk tetoválása céljából annál is inkább, mert
ujabb törzskönyvezés csak folyó évi szeptember
hónapban fog tartatni.
Szeged, 1938 április 12-én.

Dr. Pdlfy

H a r i s n y a

József

polgármester.

s z e m ! e l s z e d é s e k

« é p o e I
gyorsan és olcsón készülnek.
Ilarisnyufcjclésck,
uj harisnyák legolcsóbban K. KELEMEN I L O N K A
kötödéjében Gróf Apponyi Albcrt-ucca 14. szám.

MINDEN PAP • U N T

bármilyen regi, rossz is, — nagyon olcsón uiiá átdolgozunk. Piszkos paplanok
kimosását, felfissitóset felelősséggel vállaljuk. „BOKOR
PAPLANIPAR".
Lőw
Lipót ucca 9. (Polgár ucca sarok.) U j
paplanok szépen cs olcsón, hozott anyagból is.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.

Mindazon rokonoknak, ' ismerősöknek,
Tápc község lakosságának, akik drága jó
férjem, Illetve édes apánk:
P F E I F E R D Á N I E L tápéi kereskedő
temetésén megjelentek cs részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszöuctct.
özv, l'fcifer Dánielné és gyermekei
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KEZTYÜ, FÜZÖ és női divatkülönlegességek

A MADÁREMBEREK
Irta CHRYS WRIGHT,
A repülés-technika roppant nagy léptbe,
kel halad előre. Több, mint 12.000 kilométer
a távolsági világrekord; a Clipper és a CaIcdonla készen állnak arra, hogy menetrendszerűen 16 óra alatt összekössék Amerikát
Európával; uj és uj gépeket konstruálnak
— de alig van nap, hogy repülőgépek le ne
zuhanjanak, cl ne tűnjenek. A világ nagy
repülönomzelei, a franciák, angolok, amerikaiak, olaszok, oroszok, németek szülte naponta vesztik el nagy gépeiket, legjobb pilótáikat. Egy csavar hiánya, üzemzavar, fagy,
legörvény. a legcsekélyebb hiba és elég ohlioz, hogy a büszke légi hajó lezuhanjon és
utasaival együtt elpusztuljon.
De látott-e már valaki madarat >uzemzavar* miatt lezuhanni?
A mérnökök 1932-ben kitalálták az áram"
vonatat. De ez nem akadályozta meg a Természetet abban, hogy párszáz ezer évvel
ezelőtt »fel ne találja* az áramvonalas halakat, madarakat. És most a technika századában ott tartunk, hogy leutánozzuk azt,
amit a Természet már évezredek óta csinál.
Igy van ez a repüléssel is. Ha a merevszárnyu, légcsavaros repülés lenne a repülés
igazi, természetes formája, akkor egészen bizonyos, hogy minden madár merevszárnyú
volna és a csőre helyén légcsavar peregne.
A Természet azonban bölcsebb az embernél
és igy az embernek kell a Természet után
igazodnia. Az igazi repülés az lesz, amikor
az ember is ugy fog repülni, mint a madár.
E cikk irója hitvallást tesz az uj repülésmód mellett és ha eddigi eredményeik nem is
rendkívül nagyvonalúak,
gondoljunk arra,
hogy ezelőtt 35 évvel vájjon hol tartott a
merevrendszerü repülés, (s. d.)
Azt hiszem olvasóim visszaemlékeznek
még
árra a tragikus Vinccnnes-i repülőünnepélyre, ahol
mesterünk, Clem Sohn két ejtőernyőjének összegubancolódása miatt halálos szerencsétlenség áldozata lett. Ez a tragédia nagyon hatott valamennyiünkre, de azért bátorságunkat és bizalmunkat nem vesztettük cl. Meg voltunk és meg vagyunk győződve, hogy az ember képes saját izomereje segítségé .cl repülni és Leonardo da Vinci
álma. az ^Emberi Icarus* igenis megvalósítható.

Clem Sohn jó uíon jórl
Clem Sohn a becsület mezején esett el, de a
gondolata él bennünk. Gondolatai nem fantazmagóriák voltak, ezt a matematika is igazolja. Mérnöki számitások bizonyítják, hogy az emberi izomerő egyharmaddal több. energiát tud kifejteni,
mint amennyi a saját levegőbentartásához szükséges. Egyetlen megjegyzés, aindly megállj,a n
helyét, mint ellenérv, az lehet, hogy ellenállásul
az emberi test súlyát, mint statikus és nem, mint
dinamikus egyseget vették.
Első
kísérleteinket
Mr. Clarence B. Joyd,
Clem Sohn jóbarátja finanszírozta. A Harrinyton
Stádium terü'etén tettük első próbaropülésainket,
itt született meg az uj embertípus: a madárember.
Clem Sohn-é volt az eszme, hogy az ember saját gyártmányú szerkezettel is repülhet, ő maga
elö is állította az első ilyen szerkezetet, amelynek
azonban még nagy hibái voltak. Igy magasból
kellett kiugornia a repülőgépből, azonban szcmmeliáthatólag tudta magát irányítani addig, aniig
egészen közel a földhöz ki nem nyitotta ejtő-
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ernyőjét. Készüléke seajfemízőve&őH készült, ndin
akarta a madartollat, mint
alapanyagot elfogadni,
— Madártoílal a vademberek próbáinak repülni
•— szokta mondogatni. És nem engedett semmiféle
ilyenirányú kísérletezést,

4 mi nyersanyagunk
Ellentétben az 5 készülékével, a mi s z c t k c z e t tünk kizárólag duruluminium vázból és az erre
szerelt tollazatból áll. A fclhasznáf.t tollak egyrészt slrucctoUak, másrészt a Sziklás hegység
kis madarainak tollaiból egészítjük ki. A nii készülékünk alig nyom 12 fontot, Clem-é pedig ennek a duplája volt. Előállítási költsége körülbél üü
1500 dollár. A duraluminium váz az egész készülék
egyharmad részét nyomja. A váz maga három nagyon könnyű rcszböl áll. Most módosítjuk ezt a
megoldást, amely e pillanatban még a szabadalmi
hivatalban van, az uj váz már csak két részből
tevődik össze.
Az egyik rész a szárnyakat felfelé emeli s a
másik az ellenkező müveletet végzi. A két mozgás
közti egyensulykülönbséget az emberi kar izemereje ki tudj,a egyenütani. Áttételek nagyon segítik az emberi kar munkáját, ugy, hogy a manövrirozás cppen olyan könnyű egyik, mint a
másik irányban. Igy könnyen utánozzuk a madarak szárnycsapkodását.
Clem Sohn számára a szárnycsapások nem jelentettek egyebet, mint egy módot, hogy fenntartsa magát a levegőben, ö nem tudott még
szárnycsapások segítségével feljebb emelkedni —
dc mégis ö volt az, aki az egész eszmekört elindította. Éppen ezért készülékünket róla neveztük el.

üddfgi eredményeink
Tizenöten vagyunk »madareinber-inasoK«. Azonban csak hárman vagyunk, akik már repültünk
is tollszárnyainkkal: BiÜy Barnett, Frederick R.
Walsch és én.
Sajnos, mindezideig még nem tudtunk saját
erőnkből felemelkedni, mint a madarak, hanam
repülőgépből kellett kiugranunk. Másrészt viszont
az áttételi rendszerünk nem volt tökéletes és igy
csak egyszerű tollas-készülékkel végczí'ük a próbarcpüléscinket, amelyeket joggal nevezhetek szárnypróbálgatásoknak is.
Ennek ellenére nagyon JO eredményeket sikerült elérnünk. Négyszáz métert rep'ültünk szárnyaink segítségével, végül is ejtőernyővel egy
ötvenmétercs átmérőjű körben sikerült földre érni. Magától értetődően nem vagyunk elbizakodva
e számok láttára, azonban eredményeinket naprólnapra valamivel megjavitjuk.
Időtartam tekintetében mindezideig nem tudtuk meghaladni a négy és fél percet. Elméletileg
azonban az időtartam a végtelenségig tarthat. Valóban mindezideig nem a sebességcsökk snés, vagy
felületcsökkenés miatt keltett leszáljnunk, hanem
a fáradtság miatt. Éppen ezért most főképen azzal
a kérdéssel foglalkozunk, hogy hogyan lehetne a
»fedélzetcn« (ha szabad ugyan ezt a kifejezést
használni) egy bizonyos dinamikus erőt akkumulálni. Természetesen kimondhatatlan türelmetlenséggel várjuk ennek a kisérlctezésneík a végét.
Akármint is álljon a pillanatnyi helyzet, tény
az, hogy a »tollas-madáremfcer« él és... repül.
A legközelebbi Cleveiand-i ejtőernyős
mee.
ttng-en fogjuk először a nyilvánosság előtt tudó-
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mánvunkat bemutatni. Noha csak négy-öten leszünk
jelen, meg vagyok győződve, hogy el fogjuk tudni
érni a szükséges propagandát.
Számításaink szerint az áttételi rendszerünk
még néhány órai repülést is lehetővé fog tenni,
harminckilométeres órasebességgel. A repülőnek
nem kell nagyobb izoramunkát kifejtenie, mint ogy
könnyű csónakban. Tehát ezt az erőfeszítést több
kilométeren, több órán keresztül könnyen inog
lehet tartani.
Már beszéltem az előbb arról, hogy nogyan
érünk földet. A további kísérletezéseink meg fog-<
ják engedni, hogy akár egy telefonpóznára ts lo
tudjunk szállani, mint a fecskék. De az igazi sikert csak akkor fogjuk elérni, ha ugyanúgy el is
fogunk tudni repülni a távb'ópóznákról, mint igazi
madárlestvcreink.
(Copyright by »Aklualis* Magyar Sajtó-

iroda and

Délmuyyarorszáy.)

u n tanyák húsvétja
(Levél a tanyáról)

A húsvéti örömünneptől és az c!ct zajától távol él, küzködik a tanyai magyar. Termel -a
munkahelyén, a tanyán. Küzd a földdel, az időjárás viszontagságaival az életért. Él benne az Istenben való hit. Reménykedik a szeretett föld
áldásában. Verejtékezve küzd a földdel a mindennapi kenyérért. Mindenki kenyeréért. A közélet
porondjára nem ér rá kiállani. Csak ritkán alakul egy-egy küldöttség s egyszerű, de a tanyai
lakosság érdekében igen fontos kéréseket terjeszt
az illetékesek elé. Pedig ezek mindannyiunknak, aa
egész magyarságnak az érdekeit szolgáló kérésele
és kérdések, mert a termelést szolgálják.
Évtizedek óta a tanyai lakosság i-kólát, utat a
piachoz és közteher könnyitést kér. Ezek a termelés
könnyebbé tételét, a jó és gyors crtékositcst jelentik.
i
A haladó szellemet a gyakorlati termelés tarcn
a jól bevált önálló gazdasági népiskolák terjesztik a tanyán. A szakszerű és eredményes tcrinc*
lést igen szívesen tanulja a tanyai gazdaifju a
huszholdas iskolai gyakorló területen. Ilyen isko•*
Iák létesítésére van szilkséy különösen a leytdn
volabbi tanyarészekre, mert ott jelentene sokat
a mintaszerű termelésre oktatás, nevelés.
Mindennapi népiskolákkal behálózta gróf Klcbalsb nrg
Kunónk tanyavilágunkat és négy önálló gazdasági
iskolával is dicsekedhetünk, de még legalább hüi
romra volna szükség.
A jő és gyors értékesítéshez a piaenoz vczctS
jó ut kell. Igaz, hogy az utóbbi 15 év alatt több
ut épült a tanyákon, mint azelőtt 100 esztendó
alatt. Az ut nemcsak közlekedési eszköz a tanyán, hanem lüktetőbb életet, kulturát jelent. J ó
uton szivesebbon jár a tanyai magyar kulturális
és gazdaköri összejövetelekre.
A piac mellett igen nagy szüksége lenne a termelésnek
hűtőházra,
konzervgyárra. Hihetetlen
mennyiségű gyümölcsöt tudna a tanyai termelés
szállítani. A szeged-tanyai paradicsom és káposzta
messze földön hircs. Vagontételben szállítja őszszcl a tanyai gazda tiszántúli falvak piacára á
káposztát s bizony sokszor hetek múlva sikerül
eladnia. A piacok nagy távolsága igényteveszi a
fogatot és embert egyaránt. Elő kellene segíteni
a kialakulásnak indult tanyaközpontok fejlődését,
hogy közelebb találjon piacot a termelő és egyúttal apróbb ügyes-bajos dolgait ls helyben azonnal elintézhesse.
Negyvenöt évvel ezelőtt a szegedi tanyák világában két mesterségc-on létesített központ gyors
fejlődése megmutatta az irányt. Azóta legalább öt
hasonló tanyaközpont alakult ki a tanyákon s ezek
kialakulását előregiteni és töké'etesiteni érdeke a
tanyai lakosnak s a köznek is.
Csak fu'ólag említettünk egy pár kérdést, mc-

Szép és kellemes kerlhelyiségébcn esténként
osténként éés ünnepnapokon
és cigányzenekara muzsikál.

"

K E T T E R eftermes ^Lakatos fió™

B u d a , X L k<Pf.. H o r t h y
_

.

V l

.

U — I L . .

MÍk*ÓS-Ut

U

;>.I -,

4 8
ma

szám,
.

^

SzeqiedíekÁ ll a n dó

Elismert jo konyha.

t a I á t le o z ó h c 1 v e

tájborok.

DLM

5y ő r i p ü s p ö k s é g s z a n y i
g a z d a s á g a
iiamiiag
g ü m ö k ó r m e n t e s n e k nyilvánitolt tehenészete tejéből jrészüit

la EMENTÁLI SAJT

1 <rakat éa eladási iroda: Budapest, IV.. Kipály Pál ucca 9.
lyck problémái, megoldandó kérdései a tanyai
életnek. Ezekben a kérdésekben jelennek meg
hosszú évek óta a küldöttségek az illetékesek előtt
• higyje el mindenki, hogy megvalósításuk nem
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követel óriási áldozatokat, de megoldásukkal a
magyar élet biztos pillérét erősítjük s elősegítjük
a magyar feltámadást.

kortársaihoz való viszonyát.
Külön kiemelésre méltó tanulmányának Krúdy
stilu.áról irt része, amelyben annak zenei clameit helyesen találja meg.
Perkáiai könyvének kettős haszna ez: egyfor-

mán megtanít

az iró értésére és élvezésére. Ennél

nagyobb feladatra egyetlen kritikus sem vállalkozhat. Perkáiai erre vállalkozott. Dicséret illeti, hogy
annak eleget tett.

Paku

Imre,

—oQo—

u .

• Szitnyai Zoltán: Tánc. Nemcsak a szerelem, a
mámor, az ólethajsza, az élvezetek, a pénz, a kaland, a szórakozás és a mulatozás táncáról, hanem megoldást váró problémáival az egész mai
magyar társadalom gazdasági cs politikai éleiének táncáról is szól Szitnyai Zoltán most megjelent regénye, a Tánc. A legkülönfélébb társadalmi
rétegek, a legalacsonyabbtól a
legmagasabbig,
tisztes feleségtől a lokálnőig, nagyvárosi fiatal
urilánytól a falun élő vénkisasszonyig, a minisztériumi főtiszt viselőtől a szegény kubikusig, hoszszu sorban vonulnak fel c nc-prs regény lapjain,
miként magában az életben is. Forró oarföuiillatával és a vidék tiszta, hegyi levegőjével egyformán kábit és éltet ez a regény. Szitnyai Zoltán,
aki számos müvével bebizonyította, hogy kitűnően
tsmeri a magyar életet, azt mindenesetre ebben a
nagy regényében mutálj i be a leggazdagabban és
legteljesebben. A kötet az Athenaeum nagyregénysorozatában jelent meg.

Csecsemő - kelengyét Poíldh TestuéreHnél
készen és rendelésre jól vehet cégünknél. Gyermek ruhácskát- CSeKOI)ÍCSIl 6.
nagv választok. Kérje csersemfí Ar+enyzékftnkeL
Ka«4*z-tag.

SZStflBíiyi !fiP 17.
Unió-'a<r.

Krúdy Gyula
(Perk&íal László Krud.,-tanulmánya megjelenése alkalmából)
Az Írók általában később jutnak cl abba a bi- | kodett ki, természetesen egyéniségében ennek az
zonyos történeti távlatba, amelyből egyéniségük j életformának több vonását, megőrizte, igy annak
müveiben könnyen támadt visszhangja. Mi.idig kü^s uikolásuk a kortárs részrehaj iáoa nélkül megtelhető. Söt, ha valamirevaló Íróról van szó, ugy | lönbnek éieztc magát kortársainál és ezt a felsöbbségi érzését nem titkolta. Iráscluak levegője,
imiál ennek a távlatnak voltaképen
cvszázaszavainak választékos ize mutat c.-rc a legéleseblokra kellene kitolódnia. Minden iró egyszerre él
ben. Leoicszkcdéfébeji, megalázkodásában és megíz örökkévalóságnak és a jelennek (a jcion csak
alkuvásában is megmaradt ur-magának.
•ószc az előbbinek), egyszerre ir mindkettő szánára. A XX. századi magyar irodalom, amely
Az élet cs a művészet határa elmosódott, előtte:
lagy egyéniségekben feltűnően gazdag, mindéin
» nemcsak művészetét, de életét is a mű magasla/unatkozásával még a jelenbe gyökerezik, itüntára emeli*. A riszt okratikus magatartása és életlen mondanivalója a má-nak szól; ennek ellenére
látása több oly izt, hangulatot, érzést kölcsönöz
ímlithetö több olyan képviselője, nz é'öket nem
írásainak, amelyet az ő nevével fognak nyilvánzámitva, aki már oly távlatba került tőlünk,
tartani az irodalmi köztudatban. Így élete művéihomian munkásságának értéke én hatásának mérszetének alanya, szerves része azonkívül, hogy
téke megállupitható. A nyugatos nemzedék néhány
saját korának legtöbb jellemvonását magán hortagjával szemben cz az értékelő magatartása kodozza.
•ubknak megtörtént.
»Én írónak születtem, semmi masnik < — vallja
Többé-kevésbc pontosan ismerjük — és áltabüszkén és tudatosan önéletrajzában. írónak, aki
'ánosun elisrr.e.lk! — Ady költészetének korszakegy korszak, egy külön lelkiség mondanivalójának
alkotó voltát, Osvát Ernő szervező zsenialitásét,
megírására hivatott Erre mutat páratlan terméTóth Árpád játékos forma-gazdagságát, Jutifh^j
kenysége cs témavilágának változatos gazdagsága.
Gyula magyar magányát, Kote'.ohintji Dezső cntelZsúfolt képzettartamu mondatai is innen erednek.
tedet t észtét te izmusát: az ólok közül ki i Lukul Inuk Ö a XX. századi mesélő: örömben osztályosfél,
tekinthető Móricz
Zsigmond és
Babits
Mihály
bubán vigasztaló társ. Személyes élményeit ugy
művészi eg>é.iLége cs korukra gyakorolt hatása.
tudja elmondani, mintha azok valamikor a miénk
Ez a felsorolás nem lenne teljes, ha kimaradna
lettek volna. Ez a sajátos szuggesztivitás művészebelőle Krúdy Gvu'a neve. Az ő arcképe uem hiátének eredete, kulcsa és magyarázata.
nyozhat a modern magyar irodalom arcképcsarnoValóság cs álom egy szint nyer ablvin a belső
kából.
izzásban, amely lelkét állandóan meséiéire készteti és lendületét fokozza. Ez a lélek az ezerarcú
Nemrég halt meg és a feledés máris karjaiba
lélek: egyszer Szinbád képében, egyszer Rezeda
vette. Könjve'.t csak az irodalom megszállottjai olKármer alakjában jelenik meg előttünk, nem kell
vassák a különcök, akik igényükkel a köznapin
valamennyi
lulmennek. Az •>>, ók Írója« sors vár rá. Jóllehet különösebben hangsúlyoznunk, hogy
megje'cnésébeu szivarén ismerjük el le'ki rokorunku tizcs évek olejcn ö volt a divatos i'ö.
nuk. Lelkünk romantikus vagyainak megtestesítője
Ml ennek az ízlés- cs irányváltozásnak az oka?
akármelyik Krúdy-alak.
l'a'.án Krúdy palettájának Q szinei megfakultak,
vagy esetleg költői világa távolodott el tőlünk?
Ennek a bonyolult művészi egyéniségnek és
alkotó technikának a mélyébe hatolt be
Perkáta/
Mindeneretre. az it'ösorsnnk egy sajátos változaLászló most megjelent Krudy-tanuhnánya. Elemző
tai állunk szembeu, annyira sajátos cs egyedüli
módszerével rávilágít a legfinomabb árnyalatokcz a változat, amennyire sajátos és egyedüli volt
ra, sőt a laza összefüggéseket is fölfej lí és tumaga Kiudy Gyula is, mint ember és mint műdatosítja. A lehelletfinomsúgu részeket tökéletevész. Erre mutat irói egyé I ége, iránya és Ízsen tudja érzékeltetni. A Krudy-portrét tökéletelése, általában származása, környezete és magasen megrajzolja és teljes egészében elénk tárja
tartása. Hogy az előbbi kérdc ekro megfeleJhcsKrúdy sajátos irói világát. Intuitiv módon behasürk, vázoljuk fel az ember és a mCvész arcát.
tol műhelytitkaiba, művészetének szülét és izét
A korszak, amelyben iróvá fejlődött, a bolfeltárja e'.o'.tür.k. Szempontjai helyesek, fogalmai
dog békté.ekre esett; a tétlenség és a szórakotisztázottak, izlécében mértéktartó. Tóbbé-bevésbé
zás — a lótoszevés ntetétermö korszaka volt cz.
A Nyírség fia volt. N gentry-clctformából emel- j oontosau kijelöli Krudv irodalomtörténeti helyét és

Scherer Péter Pál könyve. Érdekes könyv lát
bapvilágot áprilisban: dr. S c h e r e r Péter Pál,
a Szegeden is jól ismert sportember „Alföldi falvaink lakossága és szociális problémái" cinimel
könyvet irt. A szerző az Alföld falvainak szociális
problémáit kutatva, behatolt a legkisebb részletkérdésekig és meglátta a falu problémáinak összetett voltát. Scherer Péter Pál nem ver éket aa
egyes társadalmi osztályok közé, nem állítja szembe a nagybirtokost a kisbirtokossal, nem jelöl ki
a szociális bajok kutforrásául olyan okokat, amelyek a tényekkel szemben alaptalanok. Nem támad, csak birál, de rámutat i falu problémáinali
egyes megoldási lehetőségeire is; tárgyilagos ismertetést ad a jóhiszemű szubjektiv megítélés tük.
rében.

Annyi van anyám . . .
A szegcdi pia*i;ta gimnárium VII. osz'ályu
tanulójától, Dcutsch Józseftől kaptuk ezt a
verset.
Annyi van anyám, mit el szerc'nék sírniz
hogy az étet
képet,
szépet,
tündöklői,
ragyogót
adott nekem
az anynkebleken,
hogy szívtam
az éltet,
a szépet,
•
a tündöklőt,
a ragyogót
.. .semmiért,
a semmiért,
...és bocsáss meg,
hogy tündöklő
lcépet,
a szépet,
a ragyogót
nem adh ttam neked,
csak e verset,
e pusztát,
cz üreset,
n semmit,
de mindent...
...bocsáss meg...

Annyi van anyám,

mit

el szednék
Dcutsch

sirnj.
József.

Ref külüktf, bőröndödet

és mindennemű bördiszmüárut SZEKSZARHYtöl, Kárász-uccu 11 sz. Alapítva 1906. évben.
Nemzeti Takarékossági kön>-v érvénye*.
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Kiadóhivatalunk megállapodott
B u d a p e s t e n a polgári vezetési!

Végig Európán
A Szeged F C külföldi küzdelmei

szállodával

VIL, Kört ucca 6. szám
(Pátria kávóház m ögött)
HOGY

Amig az amatőröknél íőleg a funkcionáriu- ged FC anyagi helyzete forgott kockán, ha2 0 % engedményt nyújt
sok gondoskodnak a klub anyagi helyzetének nem a példátlan támadások miatt presztízse
előfizetőinknek és olvasóinknak.
biztositásáról, addig a hivatásos labdarugó is. Ha a Szeged FC nem készül fel alaposan
egyesületek a mecénásokon kivül a közönség- erre a túrára és nem biztosítja magának már
Igénylésnél e lap bemutatása s z ü k s é g e s '
re is lámaszkodnak. A mecénások és a klub- eleve az anyagi és az erkölcsi fedezetet, a tútagok támogatása elmaradhatatlan szükséges- ra beláthatatlan bajokat hozhatott volna.
ség, még som tudja ez teljes mértékben a klub
Ezek az okok azok, amelyek mostanában a külföldet. A nagy aktivitással kereszlülviU
zavartalan működését biztosítani. A hivatásos óvatosságra intik a túrázó ligacsapatokat. Ma
turalárgyalásoknak rendszerint meg is van a3
labdarugó egyesületek, áll ez elsősorban a vi- már csak teljesen lefixirozott és miiiden ol.eredménye és az elmúlt telet kivéve, mindig
dékiekre, feltétlenül rászorulnak a hivatalos dalról bebiztosított mérkőzésekre hajlandók az
el tudott helyezkedni a Szeged FC külföldön.
város támogatására is, mert olyan nagy rezsi- együttesek külföldön kiállni. Inkább nem
Körleveleiben felsorakoztatja játékosainak a
vel kénytelenek működni, amilyeneket sok- utaznak el, mintsem valahol, egy hiányos kötnevét, képességeiket és nem utolsó sorban jobb
szor más vállalkozásban nem lehet felfedezni. levél miatl, defektus érje őket. A mulasztásokligaeredményeit és turateljesitményét.
A futballklubok helyzetére nagy kihatással ért már nem lehet senkinek sem az ódiumot
Nem érdektelen, ha most, amikor
isinél
van a játékosok formája, eredményei, a gazda- vállalni.
hosszabb nyári túrára készül a Szeged FC, felsági helyzet és nem utolsó sorban az időjárás.
A Szeged FC sn" kárán tanulta meg (ne idézzük
Tekintettel arra, bogy ma már sem a mecé- essék szó a Sziget
e túráról), hogy csak a
násokra, sem a közönség anyagi erejére túlsá- már jóelőre biztosított külföldi meccsekre utazfontosabb külföldi eredményeit.
gosan nem lehet támaszkodni, szüksége van hat el. Nem indul el egy hosszúnak látszó túaz egyesületeknek olyan anyagi forrásra, rára — két mérkőzéssel a „zsebében".
A Szeged FC egyike azoknak a ligacsapatokamely biztosítani tudja a klub zavartalan mű— A Szeged FC csak akkor megy és csak ak - nak, amelyek szinte egész Európát végigjárködését. Hiúba jó a csapat, hiába nyeri egy- kor mehet is ma már a túrára — mondotta
Iák.
másután a mérkőzéseket, ha a nehezebb anya- M a r k o v i c s Szilárd, a Szeged FC ügyvezeAmikor a Szeged FC- fontosabb turaercdgi helyzet következtében nem kapja meg a tő-elnöke —, ha a külföldi mérkőzésekre minruénycit közöljük, nem mulasztjuk cl megeramecénásoktól, illetve a közönségtől azt az den oldalról biztosítékot kapott. A Szeged FC
liteni azokat az értékes teljesítményeket, ameanyagi támogatást, amelyre feltétlenül szük- soha többé nem járhat ugy, ahogyan már nélyekkel az előd,
sége van. Éppen ezért fejlődölt ki a csapatok- hányszor
megjárta. Most látszik meg iganak téli foglalkoztatási terve. Eleinte, amikor zán, milyen nehéz túrát lekötni, amikor biza Bástya
megkezdődött a ligabajnokság, a csapatok ve- tosítékokat kér az utazásra készülő csapat.
is rendelkezett. Két kiemelkedően jó eredmézetői csak arra törekedtek, hogy a nehéz telet
Külföldön már nagyon hozzászoktak a „fedeáthúzzák. Ezt másképen, mint a déli tájakon zetlen14 meccsekhez, lassankint azonban min- nye volt a Bástyának külföldön. Az egyik silebonyolítandó túrával nem tudták megolda- den rendbe fog jönni, mert a ligacsapatok elölt kert Bécsben aratta, a másikat Milánóban.
Bécsben 4:l-rc legyőzte a Rapidot, az akkori
ni. Abban az időben a nyarat feltétlenül a pi- sok szomorú példa áll.
bajnokot és ugyancsal; bajnokot vert meg '21
henésnek szánták. Ahogy romlottak a gazdaTavaly nyáron elmentünk az északi túsági viszonyok, ugy lett nehezebb az egyesü- rára — folytatta —, mert mindennel fel vol- arányban Milánóban: az Ambrosianát akkor
lelek fenntartása és a vezetők más megoldás tunk szerelve, télen azonban inkább itthon győzte le, amikor veretlenül nyerte az olasa
után néztek. Igy vezették azután be a ligacsa- maradtunk, minthogy bizonytalan déleurópai bajnokságot és minden külföldi csapatot kétváílra fektetett. Ez a két eredmény aranybepatok szinte állandó túráját. A ligacsapat nem- mérkőzésekre elutazzunk.
4
tükkel van beirva a szegedi futball történecsak akkor igyekezett túrát biztosítani magáA Szeged FC egyébkén! ájcétségtelenül
tébe.*
nak, amikor beállt a nyári, illetve a téli szünet, hanem akkor is kénytelen szerepeltetni
A Szeged FC
a legjobban keresett csapatok közé
együttesét, amikor annak csak egyetlen szatartozik külföldön.
is járt Olaszországban, neki is voltak sikerei,
hadnapja van.
Eleinte tényleg sikerült is úgyszólván min- j Ennek' az az oka, hogy lurateljesilménye sok- de működésének színhelyét az utóbbi években
az északi országokba helyezte út és a vezetőni pcíinnlníiL'
cTen
csapatnak a c7í»hnHnnnnknn.
szabadnapokon, n
a tilalmi I szor még az úgynevezett nagycsapatokét is feség
az itten elért eredményeket tarlja csak
lülmúlta
és
mert
soha
nem
volt
olcsó
együttes.
időben külföldön megfelelő anyagi elhelyezkedést találniuk, kcsőbb, vagyis jelenleg, egé- A Szeged FC csak egyszer ment el túrára ugy, nyilván. Természetcsen külön kell megemlékezni az 1935-ös Középeurópai Kupában való
hogy nem volt biztositéka minden oldalról
szen
részvételről, amikor a piros-fehér csapat a
Természetesen
nem
igen
szabad
megvárni,
mig
megváltozott a helyzet.
szegedi vereség után 1:0-ás prágai Slávia elmeghívnak egy csapatot, mert hiszen az ajánlleni győzelemmel esett ki a további küzdelemkozó
mindig
előnyben
van.
Ez
vezeti
a
Szeged
Ma már nem olyan kapósak a csapatok, mini
ből. Ez az eredmény semmivel sem marad a
FC-t
is
akkor,
amikor
körleveleivel
felkereste
a múltban és hogy ha vendégszereplésüket a
külföldön óhajtják, olyan minimális ellenszolgáltatást ajánlanak fel, amely sokszor
visszatartja a túrázástól a klubokat. Manapság
az a helyzet, hogy nem elég túrát lekötni és a
csapatot útnak engedni, mert külföldön már
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi Tekvésü
nagyon hozzászoktak a „vajaskenyércsapatokhoz" és egy rosszul sikerült tura teljesen felbori Ihatja egy klub anyagi helyzetét. Példáért
nem is kell messze menni. Itt volt a Szegőd FC
három év előttj északi túrája, amely majdnem
csődbe kergette a szegcdi. csapatot. És Rt volt
a piros-fehér csapat legutóbbi északi túrája is. igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 2 0 százalékos
Csak a már szinte túlzott takarékosságnak és
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, köza túravezető M a r k o v i é s Szilárd körülte- ponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedkintésének köszönhető, hogy komolyabb bajok
vezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatal?
nem szármázlak. Ezen a torán nemcsak a Sze
díjmentesen bocsájt olvasói rendelkezésére.
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HOLTZER S. és FIAIHid-ucca
HÚSVÉTI

Olcsóságunkról, ió nvnőségünkről meggyőzödhetik,.

Kérjük áras kirakataink
megtekintését.

mmmmmmmmmmími^^
bástyának a Rapid és az Ambrosiana felett
íratott győzelme mögölL
Értékes eredménynek számit a Wiener AC
fs a Wiener Sport Club ellen Bécsben elért
4:2-ős győzelem. Kitűnő teljesítmény volt az
Is, amikor a Pogont, a lengyel bajnokcsapatot
Lavowban 1:0 arányban legyőzte.
Jó eredmények ezek is: Kaunusban a litván
válogatott ellen 4:3, Rigában a lett együttessel
szemben 1:1, Kauuasban a bajnok Kovással
szemben 6:0. Legyőzte a Szeged FC Ixrakkóban
a Krakowiát 3:2 arányban, Chorzowban 2:2-re
játszott. Svédországban Dalarnes válogatottját
£.1 arányban győzte lo és egész sora van azoknak a csapatoknak, amelyekkel szemben a
Szeged FC győzelmes meccset vivott. Nincs
okunk és nem lehet kételkedni abban, hogy a
Szeged FC a legközelebbi túrán csak gazdagitani fogja azt az anyagi és erkölcsi presztizst,
amelyet hosszú évek fáradságos teljesítményeivel kiharcolt a szegedi sport érdekében.
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Szeged sportja

Irta bástyái Holtzer Tivadar.
Szeged sportjáról, az 1937., 1938-ik év őszi
és tavaszi szakáról fogok a Délmagyarország
megtisztelő felhívására egy lehetőleg uiindcn
sportágat felölelő helyzetjelentést adni. Azon
sportágakról akarok megemlékezni, melyekke] ugy egyesületem, a Szegedi Atlétikai Klub
foglalkozik, mint pedig amelyek velünk harmonikusan dolgozó sportegyesületek hatáskörébe tartoznak.
Sajnos, meg kell állapitanom, hogy a íutballsporton kívül az atlétikában, birkózásban,
box- és kerékpársportban inkább dekadencia,
mint fejlődés tapasztalható. Hogy mi az oka
ennek a dekadenciának? Kizárólag a gazdasági helyzet, — mert a közönség anyagi készségét a fulballsport teljesen igénybe veszi —>
ami nemcsak az anyagi támogatás hiányát
jelenti, hanem az erkölcsi támogatás, a látogatottság elmaradásában is kifejezésre jut.
Minden hozzáértése és fáradozása ezen sportágak vezetőinek kevés elismerésre és támogatásra talál, de azért ezen sportágak vezetőinek és müködőtagjainak nem szabad elcsüggedniük és jobb idők reményében szűkebb keSzeged szinte elsőbbségi jogot vivott ki ma- retek közöli lelkesedéssel kell dolgozniuk bagának abban, bogy a vidéken uiindcn uj sport- ráti megértésken a magyar testi kulluráérL
ágat elsőnek karol fel és ezek a sportok röSzemrehányás a mérsékeltebb érdeklődóst
vid idő alatt olyan népszerűvé váltak, hogy és munkásságot illetpleg csekélységemet is
Budapesttel is felvehette a versenyt. Igy tör- érheti, de viszont mentségemül szolgáljon az,
tént ez u tekcsporttul is. Amíg a vidéken jófor- liogy kedvenc spálágam, a futball nemcsak
mán még sehol nein kultiválják ezt a fáradságos sportot, addig Szegeden mar bajnokságot hogy fejlődést minit, de általános népszerűrendeznek a kuglizásban. Szegeden, illetve a ségre is telt szert. A futballsport kettéválasznemcsak
déli kerületben már olyan jól tekéznek, hogy tása, amelyet — mint ismeretes _
Budapest is háttérbe szorult. Szegeden van az szociális szempontok miatt, hanem a magaországos tekebajnok, a Vasutas, de a többi sabb testi kultura céljával haitották végre,
csapat is mind clsővonalbeli játékosokból áll. meghozta u kivánt eredményt- El kell ismerA tekesport ma uiár olyan népszerű Szegeden
nünk, hogy ezáltal az amatőr futballspórt
< s a vidéken, hogy a bajnokságért nyolc csa- érzékeny kárt szenvedett, de viszont kiküszöpat küzd, jövőre azonban még cz a szám is
növekedni t'og. A tekesport déli kerületi nép- böl letelt az álamalőrizmus és amit helyesnek
szerűsítésében nein kis része van - B o d n á r kell elismernünk, a cégcsapatok előrenyomuJánosnak, a Vasutas vezetőiének, illetve a ke- lása sokkal helvesebb és erkölcsösebb irányba
rület főtitkárának, aki úgyszólván maga szer- terelte az amatőr futball sportot.
vezte l>c ezt a sportot az alszövetségben. Méltó
A belezet Szegeden ma az. hogy a profisegitőtársa volt és a Toldit rnegalakiloltn. fulball Lár színvonal szeijjjxmt iából magaK o v á e s István. A tekesport fe jlesztése .köriil sabb fokon mozog, mint az aniatórfutballkiveszi részét V ő n e V P Fértfn'c, "az alszövetsport, dc viszout cl kelj ismernünk azt is.
ség elnöke is
hogy nemcsak a gyáripar által támogatott
A Déliuatvarország, amelv minden sport- cégcsaoatok, dc az amatőr sportegyesületek
ágat felkarol, a tekesnorttal is állandóan foglalkozik és érdekesnek tártéi - az érdekes is megfelelő erkölcsi erőt képviselnek tudás
oorlágban eléri eddigi eredmények
alapján szempont'áliól és anyagi előnyt látogatottság
szempontjából. A legnagyobb elismerés illeti
kialakult tabellái közölni:
ebből folyólag ugy a profi futball vezetőit és
1. Vasutas
11 10 —
1 -16353
20
játékosait, mint az amatőr futballsport ténye2. Toldi TE
10 7 — 4
45092 11
zőit és bizton tudom, bogy a lelkesedés mind.1. Makói TE
11 6 — 5 45057 12
két részről a"Közönség rokonszenve és áldoI. SzTK
11 5 1 5 táj 92 11
zatkészsége folytán még fokozódni fog és Sze11 5 1 3 45006 11
.">. K. Máv.
ged város X futbaUwortot illetőleg elfoglal1f» 4 — 6 40628 8
6. K;rteleki TE
hatja
azon második helyet, amely megillet
11
3
4
8
44771
6
UTE
10 2 — 8 10910
!
bennünket, mini az ország második fővárosát.
8. Zriii.vi-KAC

A tekesport

A Nemzeti liga
és a déli futball
Ismeretesek azok a harcok, amelyek a Nemzeti
B) liga feláHitása körül folynak és amelyek ered*
ménjeként ez a liga az 1938—39. évben meg*
alakul. Éppen ezért nein lesz érdektelen, ha meg*
világítjuk, bogy milyen kövcJsezményekkel fog
cz járni Dél labdarugó sportjára?
Az uj rende'Jrezés szerint a 14 csapatból áHő
Nomzcj ligából a jelenlegi bajnoki év végén ki*
esik a bárom utolsó helyezett. Ezek heüycbe bo*
jut a profi liga, Budapest és a vidék országos ama*
törbajnoka. Ha Dél bajnoka jutna bo a Nemzeti
ligába, ez köteles lennno az itteni amatőrbajnokságtoa is benevezni és igy cz az itteni II. osztályú
egyesületekre nézve jobb fel jutási lehetőséget nem
nyújt.
/I Nemzeti B) ligában 14—14-as létszámmá
két csoport lesz. Ebbo a déli alszövctségből min*
denképen bejut a szegedi ós a békéscsabai alosztály bajnoka. Ezek a kerületi bajnoki címért éa
az országos amatőrbaj úoksúgért való küzdelem
miatt fognak egymással kétfordulós mérkőzést iát*
szanl
A Nemzeti B) ligába alosztályonkint bejutó 1—1
csapat taelyo az itteni ama tőrbajnok "ájban megüresedik, mert a B) ligába bejutó csapatokra
nézve nincsen előírva, hogy az amatörbajnoksug*
ban is szerepelni kötelesek. Ezt alátámasztja az
a rcndc'kezés, hogy ha a B) ligába bejutó ama*
tőrcsapat kiesik, visszakerül az alszövetség első
osztályába és ebben az osctbeu a 12-os létszámúnak megállapított amatőrbajnokság
létszáma
ideiglenesen, iilctve átmenetileg 13-ra emelendő
fel
Ezek szerint az idei bajnoki cv vegén a II.
osztályú egyesületekből nemcsak a bajnokok, lua*
nem a második helyezettek is bejutnak az I. o.-z*
talyba.
Tavaszi k e r é k p á r u j d o n s á g o k mogérkeztok.

Sf?rd?rd kerékpárok s ^ l i i í í E

é s E r n e r r é cumik leszállított gyári úron.

Kedvező

2KT PARRAGI VINCZE
m ű s z e r é s z , M i k s z á t h K á l m á n wcca 7. s z á m .

SZEGED EK BUDAPESTEN A

METROPOLE-

BAN TALÁLKOZNAK.
B A K Ó C Z
I-UT
58.
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője,
gyönyörű télikertje a főváros látványossága.
Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska Jazztáne: Virány swtpg-nrcbeslra.

Vasátnap, 1938 április 17.
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Szeged uszósporlja

A fentebb elmondottak alapján tehát Szeged városnak eminens érdeke fűződik

Irla dr. Wanié András
délkertilcti uszókapitány
A magyar uszósportLan az utóbbi öt év
alatt érdekes változások észlelhetők. Az országos vidéki úszósport ugyanis mindinkább
elveszti vezető szerepét, mert nem tud lépést
tartani azokkal az adottságokkal, amelyekkel
a budapesti egyesületek és ezen keresztül a
fővárosi versenyzők rendelkeznek. Nagy rcszc
van ebben annak a körülménynek, hogy a fővárosban egymás után épülnek a pompásabbnál pompásabb uszodák, amelyek nagy számban termelik ki a fővárosi úszósport "számára
a kész versenyzőket. A margitszigeti fedett
uszoda szintén hatalmas lendületet adott az
úszósport fejlődésének, mert a régi 25 méteres Rudas- uszoda versenyek rendezésére
nem volt alkalmas, már pedig minden sportágban a fejlődésnek egyetlen alapja és egyben a legjobb edzés is: a versenyzés.
Ilogy a téli edzéseknek milyen jelentősége
van a versenyeredmények szempontjából, arra
elég rámutalni azzal, hogy olyan városban,
ahol fedett uszoda nincsen, illetőleg a versenyzők télen nem gyakorolhatnak,
ott egy
percen belüli százas gyorsúszó alig-alig akad,
mert a mai időkben nemzetközi viszonylatban s jelentős eredményt csak ott lehet produkálni, ahol a versenyző ősszel az edzését
nem szakítja meg, sőt még a téli hónapok
alatt is, lia lehetőség van rá, versenyeken is
elindul.
Ez az oka annak, bogy a szegedi úszósport
körülbelül 6—8 cv óta stagnál, inert abból az
egy-két kimagaslóbb eredményből, amit egyes
versenyzők alkalmasint elérlek, nem lehet
általános következtetéseket levonni, mivel
egy ország, vagy egy város uszósportjának
sznvonalát csupán az átlag eredményeken keresztül lehet értékelni, amely átlagba a kimagaslóbb eredmények éppen ugy bele olvadnak, mint a leggyengébbek. Ezért lenne égető
szükség arra a szegedi úszósport fejlődésének
szempontjából, hogy itt minél hamarabb fedett uszoda épüljön. Azt hiszem, nem sokat
tévedek, ha azt állítom, hogy Szeged természeti és anyagi adottságainak figyelembe vételével elsősorban az uszósportra van predesztinálva. Ezen véleményemet azzal próbálom megokolni, hogy egyrészt "Szegeden a
többi sportágnak megfelelő otthont létesíteni
igeu körülményes dolog, — gondolok itt elsősorban a fulballpálvák füvesítésére, amely a
nagy szárazság miatt szinte lehetetlen —, a
korcsolyázó sportra, amely a bizonytalan keménységű telek cs a műjégpálya nagv áldozatokat kívánó megépítése nélkül szintén c>ak
gyermekcipőkben jár, — az atlétikai pályákra, amelyek vagy nehezen megközelíthetők,
vagy az edzés lehetőségek vannak megnehezítve, mint például az egyedüli alkalmasnak
látszó pályánál, a vasutas-stadionnál, ahol
megtörtént, hogy atlétikai versenyen a diszkosz és gerelydebást el kellett hagyni, mivel
a vezetőség nem engedte meg a futballpálya
talajúi „feldúlni", — gondolok az evezésre,
amely Szegeden 10 évvel ezelőtt érthetetlen
okbói megszűnt és az arra hivatott tényezők
nem akarnak róla tudni többe és gondolok a
nagyobb anyagi áldozatokat megkívánó sportágakra. mind a lennisz, a motorversenyzés,
lovas sportok stb., stb.

ahhoz,

hogy fedett uszoda megteremtésével
kihaszn á l j a azt az egyetlen sportágat, amelyhez
a
megfelelő alap, sőt
szerénytelenség
nélkül
m e g m o n d h a t o m , hogy a megfelelő iskola
is

rendelkezésre áll, mert amely egyesület, illetőleg város képes évenkint egy-egy kimagasló
tehetséget felszínre dobni, az képes arra is,
hogy nagyobb tömegek bevonásával és az edzés lehetőségeknek felfokozásával, a teli versenyek rendezésével, olyan kitűnő átlagot teremisen, amely mint ezelőtt tiz évvel, éppen
úgy ma is alkalmas lenne arra. hogy Európa
uszóspoi íjában előkelő helyet foglaljon el.
A vizipólósportban is ugyanez a helyzet. Itt
a Szegedi Uszó Egyesület csapata az, amely
tehetségek dolgában sohasem szűkölködött,
mert nemcsak az egyesület csapata képviselt
mindenkor az uszóevadok befejezésekor komoly játékerőt, — amikorra ugyanis megfelelő edzéssel rendelkezett már —, de képes volt
még arra is, hogy a fővárosi csapatokat nagyszámú utánpótlással lássQn el. Nem vitás,
hogy a vidéki uszósportnak nem lelict az a
hivatása hogy áldozatos munkával a fővárosnak csak utánpótlást neveljen, mert munkája
alapján rászolgált arra is, hogy részesüljön
mindazon előnyökben és
kiváltságokban,
amelyben a fővárosi egyesülelek és ezen keresztül a fővárosi versenyzők részesülnek. Ma
már ugyanis a sportban olyan óriási munka
szükséges ahhoz, hogy valaki lépést tudjon
tartani az első vonalbeliekkel, amelyre normális körülmények közölt az emberek szinte
képtelenek. A versenyekre az előkészületek
annyi időt vontak el a sportolók polgári foglalkozásból, hogy ott, ahol a hivatalfőnökök,
vagy esetleg a közvetlen tisztviselőtársak nem
segítenének a versenyzőknek az által, hogy
sportolási lehetőségeiket megkönnyítsék, olt
senki sem tud magának annyi időt szakítani,
hogy a nagy eredmények elérésére szükséges
időt igénylő edzéseit keresztül vihesse. Ezért
van az, hogy ma már a vállalati egyesületek,
a vállalati csapatok mind nagyobb és nagyobb
számban jelentkeznek a sport terén, ezzel is
dokumentálva azt a tényt, hogy csak a legkedvezőbb körülmények alkalmasak klassziseredmények elérésére. Szegeden sajnos, sem
közületek, sem olyan nagyobb arányú vállalatok nincsenek, ahol a sportszempontokát elsősorban szem elölt tartva a sportembereket
elhelyezni lehelne. Már pedig ilyen körülmények között csak nagyon kevés sportember
rendelkezik azokkal az anyagi és egyéb körülményekkel, amelyek mellett mindazokat a célokat megvalósíthatja, amelyet magának a
sport terén kitűzött.
Igy vezet tehát az ut el ahhoz a felfogáshoz, hogy a vidék végeredményben a mai Viszonyok között az országos uszósportnak, dc
más sportoknak is csak alapot tud építeni,
mert a további fejlődéshez szükséges körülmények a vidéken fel nem lelhetők. Ezért lenne
kívánatos dolog, a magyar sportnak az a decentralizálása, amelyet a vidéki sport már
évek óta sürget és amelynek első feltétele az,
hogy a vidék fogjon hozzá a saját erejéből is
ahhoz, hogy ebből a másodrendű, alantas szerepéből kinőve megteremtse azokat a feltételeket, amelyekkel egyedül, a saját maga számára is figyelemre méltó eredményeket tud
kivívni.

IHitőház esílclmeszerszállito
RttzváiQtársQság
Ilona ucca 16 20.

SZEGED

Telefon :1M9.

Mai ctiromos kMramm,
arcvlzc.i, krémek, olajok, pndcrek
Szeplő eltani rénvvédő szerek.

aeier mm kozmetikai intézete
Szeged. Dugonics-tér II.. I. em. Telefon 26—02. Arcápolás. Szénséedr
blk, szemölcsök, szőrszálak végleges eltávolítása. Fénykezelés.
r
anilvánv.ik kikénzése. Olcsó bőrtef«—-d

Gyermekkori szépséghibák
Általában gyermekeknél kevés szépséghibát lehet
találni, dc még igy is sok félreértés és mulasztás
történik. Sok későbbi szépséghibát, keserűséget éa
szemrehányást kerülhetünk cl, ha a bőrt a l»gfiatalabb kortól kezdve kellő védelemben és ápolásban részesítjük.
A gyermekkorban előforduló bőrelváltozásokat
részben veleszületett hajlandóság, részben táplálkozási zavarok, de igen gyakran a helytelen bőrápolás idézheti elő.
A legfontosabb ezen ártalmak elkerülésére a
kis gyermekek bőrének tisztántartása. Gyakran kell
őket füröszteni, tulzsirozott szappannal mosni, a
hajlatokat enyhe krémmel, vagy olajjal bekenni,
szükség szerint hintöporozni. A tisztaság a legjobb védelmet nyújtja a bőrkiütésekkel szemben. X
jól ápolt tiszta gyermeknél ritkábban fordulnak!
elő fertőző természetű bőrkiütések is, melyek sokszor helyrehozhatatlan nyomokat hagynak magukt
után.
A gyermek arcbőre általában a serdülő korig'
száraz, de már sokszor a 10—12 éves leánygyermek arcán mitesszerek, pattanások is előfordulnak,
E mindennapos szépséghiba ellen ajánlatos a gyakori, me'eg vziben, kénes szappannal való mosakodás. Makacsabb esetekben az ilyen bőrt mégis
szakszerűen kell kezelni, nehogy a bőr jóvátehetetlenül elromoljon.
A veleszületett
gyermekkori
szépréghibákat,
mint például az anyajegyekeí, lencséket, stb., lehetőleg a serdülőkor beállta c'.őtt kell rer.dbehozatni,
mert ebben az időszakban a bőr a legszebben
gyógyul. A később keletkező kozmetikai hibák!
közül gyakoriak a gyermekeknél a kemény szemölcsök, melyeket nem szabad házilag
savakkal,
vagy lúgokkal maratni, mert utánna nyomok maradnak vissza.
Kisebb gyermekeknél gyakoriak a szeplők Is,
de itt ilyenkor felesleges radikálisabb eszközökhöz
nyúlni, mert erek a későbbi korban halványodnak:
és akkor is ráérünk kezeltetni. Ugyancsak nem
kell törődni a gyermek testét boritó pehelyszőrzettel sem, mert a serkülő korig elvesztik azt, de hal
erőszakos ulon távolítjuk el azokat, ugy megbocsólhatatlan károkat okoznak.
Reiter Oszkúrné,
KOZMETIKÁI ÜZENETEK.
Szomorú asszony. Feltétlenül végeztessen ránc-4
talanitó eljárást. Vitáminpakolások sigetcr.ek ezen
a bajon.

Vidéki

előfizető

neje. Már most Hozassa rend bei

leányának arcbőrét, mert később nehezebb kvte
segíteni. Egyenlőre ne használjon semtuiiéla krémet, mert ezzel csak ront a dolgon.
//. Olga 21. Forduljon szakorvoshoz,
Makó 24. Miután bőre zsíros, nem szabad még
zsírozni. Zsírtalanító, tisztító arcvizet használjon
és púder alá krémpótlót, amihez nagyszerűen tapad a púder.
N. K. 1. Mossa tovább, mint eddig hetenként.
2. Valószínű, hogy valamely be'sö k'vá'asztásu inirigyzavar okozza. 3. Oly régi folyamatnak latjuk
soraiból, hogy csak szakkezelés:el
szabadulhat
meg tö'e.
Régi előfizető. Forduljon tanácsért előbb háziorvosához.
Szőke asszony. Nem pótolja, inert az csali
tisztításra való, a má-ik pedig táplálja a sej leket.

d
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Vásrtrnan.

AprlUs

Nincs lavaszi rubagondjn, mert pénz
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Hétfő, áprll's

11.

1í 15: Clgányztne. 12.20: Időjelzés. 12.55: Operalázi zenekar. 15: Hanglemezek. 16.30; Cigányzene. 8.10; Darányi János zongorázik. 19.30: Technika és kultura. (Felolvasás). 20: llirek, spo>| és
létver senye redménvik. 20 50: Hanglemezek. Lis/tt'iiivek és részletek Wagner: Walkiirök e. <lnlmüvéből

KÜLFÖLD

Bécs. 22 50: Tánc/ene Belgrád. 20: Orgona verseny. Berliu 18: Zenés hangképek a lavjszról 20: Lehár- A v ig ózveov. Deutschlandsender. 15: Vidánt lemezek. 18: Könnvü és
tánczene. Hamburg. 20- T»rka
zené«-dnlos
etrvbeállilás. Köln. 19.50: D'Albert: Hegvek
alján opera. London Reg. 2105: Vasnrrmú
hanaversenv. Luxemburg, 21: Könnvü és
tánc'emezek. 23: K í v á n ó u l emezek. München
18: Néinlal és tánelemezek. 22.50: Tánezcnckar. Prága. 19 90: Smelana* A esók ké'felvonósos onera. Rtdio Paris 20 50: Beethoven:
r»-dur mise. Róma. 21: Szimfonikus hangverseny énekkel. 22 10: Tánczene. Strassbnrg. 10
óra 50: Sohipn-lcinezck. Varsó. 15.50: Könnyű
és tánezene. 22 30: Táueleme/ek.

V á r o s i
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Délután

Filléres he váralt! 0. u. bérlet.
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Rendes hely t r á k ! Bér elsziinet.

Délután

Onereltűidonsáq.

árakor

Eslc

Rendes h e l y á r a t ! Párat . b. 37.

Este

Egész

kis kalapom

m i n d e n

esle:

Kedden

JllIiQ

heludrak

Operett ujdonsásr.
Filléres he yáraX!

Béretsziinet.

Rendes h e l y á r a k !

Bérielsziine.

Csárdás
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árakor

Oporctlujdonsá?.
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filteres
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Csárdás
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héten
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árakor
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Bécs. 18: Riedinger: Német-osztrák daloszenes egyveleg. 19: Verdi: Don Carlos, operii.
Berlin. 19.25: Kedvelt lemezek. Deulschlundserder. 20: Struuss János: Egy éj Velencében,
operett. Droilwich. 19: Tarka zenés, dalos
est. 19.50: Könnyű orgona, Firenze. 20.50:
Spanyol zene. Frankfurt. 20: Strauss Jánosa
V eigánvbáró. operett. Hamburg. 19.10: Mozart és Schubert dalok. 20: Dilos, zenés részletek filmekből. Köln. 22 50- Könnvü és tánczene. Köni"sbertf. 1910: ZenMőórák
muzsikája. London Reg. 20.20: Gcral'o-zeneknr.
Luxemburg 2015: Hangverseny. Milánó
22
óra 10: Rádiózenekor. üalegvvelea.
Prága.
1910: Dalos-zenés larka est. Radio
Piris.
17: Szim r onikus lemezek. 2"30: Közvetítés a
nagyooérából Strassbnrg. 20 50: Varint: Bécsi húsvét, baiigl.énekkel.
Seluiberl-zeu<r-vel.
Stuttgart 22.50: Flotow: Márta, opera.. Varsó. 19: Müvészlemezek.

KÜLFÖLD.

Délután

18

BUDAFEST I.
9.15: Hirek 10: Egyházi ének és szentbeszéd 11
óra 15; Görög-katolikus istentisztelet. 12.20: Mőjuteés. 12.50: Hanglemezek. 18.30:
Vtldghiradó;
111.15: Cigányzene. 11.50: Mese a húsvét-szigetekröl. (Felolvasás). 15.15: Katonazene. 16.25: Res1-lgbi emlékezete. (Felolvasás
hanglemezekkel)
17.15: Szalonötös. 17.50: Hogyan készül Budapest
az. eucharisztikus «ílúgkongresszusra? Helyszíni
lmngképek. 18.40: Gyenge Anna (Anno RosuMe)
énekel. 19.10: Elbeszélés.
19.10: Rádióegyveleg
régi operettekbal.
Közreműködik Dobay Livin,
Olasz Júlia, Orosz Vilma, Galettu Ferenc, Sárdy Jáuos és 8zcdő Miklós. 21.10: Uirek, sporteredmények. 21.30: Cigányzene. 22.80: Jazz-zene énekszámokkal. 23.30: Hanglemezek.
BUDAPEST I I .
11.15: Posta-zenekar. 17.55: Szalonötös. 18.30: A
C'sendes-óeein partvidéke. 19: Ketter Ernő és
Csillcry Béla zongora-hegedű szouátűkut ad elő.
19.40: Sakkelöadás. 20.10:" nirck, sport és lóversciiycredniényék.

/eno.

11 u s v e i

a z

U N I Ó !

g f bavi <• hulyeri,
Nincs felár?
W hitel
I az irodában űzeti
Nincs kamat!
m i n d o n t gaiantá t k é s z p é n z ú r o n
vásárol!
Kérjen vásárlási-könyvecskét dijmontosen a központi irodától: K l a u z á l - t é r
Minden elöunt njujtutnv, ainit o téren bármely inás vállalat nyújthat.

BUDAFEST I.
8.45: Hirek. 9: I(cfnraiátu» Intenfisítclet. 10:
f j y h i í l ének és szentbeszéd. 11.80: Evangélikus
tatcntieztclt 12.30: Közvetítés Rómából, n Viitikunból 0 fS/cul-ége XI. pius pápa husvcti r.ídiófrzócata. 18.05: Operaházi zenekar. 15.15: X I .
I'ius pápa húsvéti szózutúnak magyarnyelvű ismertetése. 14; Hanglemezek. 15: í. A/ alfffldi
exurvasmurlut tenyésztés iránya. II. Mikor vnn
ii termderöhen a talaj. (Fclolvneáenk).
15.15:
V vakol llomero- énekkara. 16,50: \ esek el remete. (KOlcsey). (Felolvasás). 17: < Igányiene.
17 40: Uungária—8l tt via nemzetközi
labdarúgómérkőzés II. félidejének közvetítése. 18.40: Húsvéti népszokások. 19.10: A rádió szalonzenekara.
20: \ pim H bugy ellári-. Népszínmű. 21.1.5: Uirek,
sporteredmények. 21.15: Jazz zene. 22.15: Katona-

/ * e g e d

f e l r u h á z z a

elafiiangu
100 cég

17.

BÚDAFEST

nélkül

C s á r d á s
e l ő a d

Operett ú j d o n s á g . k i s

k a l a p o m

s o k :

István Pe?eika'
király nótáriuf

CsOlöi i d h o n

Szombati? n

K a t o n a előadás?.
filléres n n y á r o n

Itjusáuri előadás.
filléres heluár*k

Vasárnap

Csárdás
kis kalapom
D é l u t á n i bérlet.
Rendes hely arak

5

IQ

Állandó leadások Budapestről
hétköznapokon.
6.45: Torua. 7.20: ÉtreDd. 10: Uirek. 12: péti harangszó, időjárásjeleutés. 12.40: Hirek. 13.20: IdőJelzés, idöjárásjelentés 14 40: llirek, étrend, élelmiszerárak. 10,45: Időjelzés, időjárásjelentéi.

BUDAPEST L
13.05: Unnák Árpád zongorázik, Varga Tibor
hegedül. 13.30: A rádió szalonzenekara- 16.10:
Asszonyok tanácsadója.. 17: Magyar táj, magyar
szemmel. (Krdélv H X I X . században). 17510: Dalárda. 18: Hogyan kaphatunk épülctátalakitásbofl
és tatarozáshoz hitelt. 18520: Gáti István brics.izik. 18.20: A rádió halottak 19.30: Hanglemezek.
20.20: V ersek. 2a 10: Cigány zene. 22: Dán vonósnégyes. 23: Jazz-zene.
BUDAPEST II.
18: Hanglemez. 18.20: Francia nyelvoktatás. 18
óra 50: Hanglemezek. Daiok és jazz-duluk. 19.30;
Mezőgazdasági télóru. 20.35: Uirek.

KÜLFÖLD.
Bécs. 1910: Könnyű bécsi zene. Berlin. 18t
Kivánságlemezek.
19.40:
Indulólemezek.
Deutschlundsender. 19.10: Szórakoztató zene.
Tíroitwich. 1825: Cigányzenekor. 20: Gounod:
Faust, opera Frankfurt. 21: Olasz
operarészletek. Kassa. 19.35: Indulók és keringök.
Köln. 20.30: Tarka láncest. Königsberg. 18
óra 10- Könnyű orgonajáték. Lipcse. 21.35}
Spanyol zene. London Reg. 21: Varieté. Luxemburg. 23: Párisi tündérvilág, a Casino do
Paris revüjének közvetítése éjfélig. Milánó.
21: Verdi: Aida, ipera a Scalából. Róma 17}
ó n 30: Tánezene. Varsó. 19- Byroni Don
Juánja. 21: Szimf. hangverseny.

iA

Szeged sz. kir. város polgármesterétől,
16535-1938. I. sz.
é

Hirdetmény
a jószáguknak „ városi legelökre vuJu kihajlásáról
Szeged sz. kir. váris tulajdonát képező lego
lökre 1958. évben kiváltott jószágokat, í legerio
tési szabályrendeletben foglaltak pontos betartásával, az alább felsorolt napokon és időben hajfe
tatjuk ki.
1938. május hó 2-án délelőtt 8 órukor a Rókusi
legelőre. Vizsgálat és átvétel a rókusi bikaistálónál,
délelőtt 10 órakor a Szcntmihálytelki tegc'őreVizsgálat és átvétel a Matyéri legelőn.
1938. május hó 3-án délelőtt 8 órakor az Ujszegedi legelőre. Vizsgálat és átvétel u Tetr.esvári-köruton,
délelőtt 9 órukor az Alsóvárosi legelőre. Vizsgálat és átvétel az alsóvárosi bikaistállónát,
délelőtt tél 11 órukor a Külpalánki legelőre.
Vizsgálat és átvétel a Vám-téren,
délelőtt fél 12 órakor a Fekctcszéli legelőre.
Vizsgálat és átvétel a legelőn.
1938. május h ó 1-éu délelőtt 8 órakor a Felsővárosi bikaistállónát,
délelőtt fél 10 órakor a Baktói legelőre. Vizsgálat cs átvétel a legelőn,
délelőtt 11 órakor a Fertői legelőre. Vizsgálat
és átvétel a legelőn.
1938. május hó 5-én délelőtt 10 órakor az Alsó.
tanya-útokházi legelőre. Vizsgálat és átvétel a legelön.
1938. évi május lió 6-án délelőtt 10 órakor az
Alsóinnva-kereseti legelőre. Vizsgálat és átvétel
a legelőn.
1938. évi május h ó 7-én délelőtt 10 órakor
a
Felsőlunya-balústyai legelőre. Vizsgálat és átvétel a legelőn.
Felhivom az érdekelt
jószágfulajdonosokat,
hogy a városi legelőkre kiváltott jószágaikat a
fent megjelölt időben és helyekre kötélen vezessék elő s egés/.srgi állapotuk
megvizsgálása
végett a lielvszinre érkező bizottságnak mulassak
be.
Szeged. 1938. április 12.
Dr. Pálfy József, polgármester.
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'
— Ez azí — kiáltott diadalmasan a szeplős. — Látják hölgyeim és uraim, ez az a
kérdés, amely ott ég millió és millió félrevezetett, becsapott férfiszívben. Ez a kérdés űzi
el az éjszakák nyugalmát, keseríti meg azokat a koldusfalatokat is, amelyek megmaradtak még a háborús rombolás és pusztulás
után. Melyik az Íróasztalom, mi a munkaköröm? Millió és millió elrongyolt testű férfiember kiáltja ma bele ezt a kérdést a bűnös
társadalom lelkiismeretébe, de ez a lelkiismeret süket még ma is, nem hallja, mert nem
akarja meghallani. Nem ad választ rá, nem
mutatja meg az elrabolt íróasztalok és az elorzott munkahelyek rejtekét. Köszönjük önnek, dr. Bálint Ferenc testvérünk, elvtársunk, hogy ilyen tömören, ilyen világosan
adta meg a választ, az egyetlen igaz, lehetséges választ égető problémáinkra és ilyen
nyiltan, férfiasan, ilyen katonás határozottsággal mutatta meg nekünk, tétovázóknak,
nz irányt, amely felé el kell indulnunk, a célt,
amelyet el kell érnünk. Ez az irány pedig a
szocializmus utja, a cél a szociálizmus célja,
íróasztalt és munkakört kell adnunk, kikényszeritenünk a korhadt polgári társadalomból
minden ember számára. Éppen ezért javaslom, határozzuk el, hogy megalakítjuk a városi alkalmazottak szakszervezetét és nz elnöki tisztséget ajánljuk fel az arra legméltóbb elvtársunknak, dr. Bálint Ferenc aljegyzőnek.
Mindenki éljenzett, de Bálint csak" nnnak
örült, hogy a szeplős végre feláll az asztal
mellől, odalép hozzá és felszólítja, hogy foglalja el az elnöki széket, amely történetesen
Bálint régi, kopott széke volt a régi íróasztala
mögött.
Leült a székre, rendezgetni kezdte az íróasztal aktarengetegét, lefújta a cigarettahamut porcellántintatartója tálcájáról és szerette volna, ha ezek az emberek végre magára
hagyják, hogy illendőképen örvendezhessen
a régi szobának, amelybe végre mégiscsak
visszatérhetett.
De senki sem mozlult. Ott állt az embergyürü az asztal körül, sőt egyre ujabb és
ujabb arcok bukkantak fel és lassankint zsúfolásig megtelt az egész szoba. Nagy volt a
lárma, ismét össze-vissza beszélt mindenki.
Nevek hangzottak, ismerősök és ismeretlenek, a végén kiderült, hogy hirtelen megválasztották az újonnan alakított szakszervezet
egész tisztikarát. A titkári tisztséget a szeplős nyerte el. Aztán elhatározták, hogy most
azonnal küldöttségileg jelentik be a polgármesternek a szakszervezet megalakulását,
aztán ugyanaz a küldöttség látogatást tesz a
szociáldemokrata párt hivatalos helyiségében, a munkásotthonban és ott is bejelenti o
megalakulást. A küldöttséget termésetesen
dr. Bálint Ferenc elnöknek kell vezetnie.
A folyosón, amig a küldöttség tagjai a polgármesteri hivatal felé igyekeztek,
Bálint
súgva megkérdezte a szeplőstől, hogy mit is
•alakítottak ök meg tulajdonképen és fiút
kell bejelentenie a polgármesternek.
. — Egyetlen mondatban közölje a polgármesterrel, — oktatta ki a szeplős —, hogy a
városi tisztviselők felismerve a helyzetet ^ és
megértve az idők szellemét, megalakították a
városi alkalmazottak szakszervezetét és^ testületileg beléptek a szociáldemokrata pártba.
— Fölismerve a helyzetet és megértve az
idők' szellemét..: — ismételgette Bálint, aki

aztán odabenn, a polgármester
csudálkozó
arca előtt, hiba nélkül fölmondta az egymondatos leckét. Körülbelül ugy érezte magát,
mint valamikor, ötödikes gimnazista korában, amikor az Odysseia tiz bemagolt sorát
hadarta el. Egyetlen kukket sem értett belőle. De azért bevágta és hibátlanul föl|i;
mondta
!
Dr. Bálint Ferenc leszerelt hadnagyból igy
lett elnök, akinek ezernyi dolga akadt uj minőségében. El kellett járnia a munkásotthonba, részt kellett vennie az összvezetőségi
üléseken, beszédeket kellett tartania, szóval,
akár tetszett, akár nem, munkálkodnia kellett
az uj társadalmi rend kialakításán, amelynek
eljövetelében annyira biztos volt mindenki.
Becsülettel végezte a dolgát itt is, mint minden poszton, ahová az élet sodorta. Elnökölt,
szónokolt, beszélt — és ezt mély meggyőződéssel tette — arról a töméntelen szenvedésről, amelyen a háború keresztülhajszolta a
magyar dolgozó milliókat, beszélt arról is,
hogy most, amikor minden régi,
békebeli
ólom recsegve omlott össze, a romhalmazok között tévelygő tömegek nem
tudják
megérteni, mi volt az ok, amely a háború
őrületébe kényszeritette a népeket. Beszélt
arról is, hogy a háború poklából kiszabadult
népnek több joga van élni, embermódra élni, mint amennyi a háború előtti generációnak volt, nem azért, mert megharcolt, mert
vérzett érte, hanem azért, mert a háborúban
fölnyilt és látóvá vált a szeme. Látja embervoltát és követeli, emberi jogait. Néha
azért elfogta a bizonytalanság. Nem tudta
megérteni, hogy miért válik lassan bűnné nz
a háromszínű zászló, amely végre, a háború
halálával fölrepülhetett szabadon a magyar firmamentumra és letaszíthatta onnan a
sárga-fekete császári lobogót.
Bálint Ferenc csöndesszavu, szerény ember volt. szívesen hallgatták. mert megértet-

ték és nem volt senki féltékeny rá. Tudták",
hogy magasabbrendű ambiciói
nincsenek,
hogy készségesen tolja azoknak a szekerét,
akik magasabbra, többre vágynak.
Igy történt, hogy néhány N hónap múlva,
amikor hire jött, hogy Pesten vörösre vált a
világ és kikiáltották a tanácsköztársaságot, ő
is megszavazta a helyi rezsimváltozást, ismét
egyike volt azoknak, akik a városi tisztviselők szakszervezetének küldöttségét elvezették a polgármesterhez és a forradalmi kormány főispánjához, felszólították őket helyük
elhagyására, azután pedig ő is részt vett azon
a munkástanácsi ülésen, amely háromtagú
direktóriumot delególt a város élére az elcsapott polgári vezetőség helyett. A direktórium
egyik tagja természetesen a szeplős ügyvéd
volt.
A lakodalom nem sokóig tartott, néhány
hónap múlva elmenekült a direktórium két
tagja, a harmadik, a szeplős, már korábban
visszavonult és a változáskor vakítóan fehér színekben pompázva, jelentkezett a városházán, hogy kezébe vegye és irányítsa nz
igazoltatást, a tisztogatási munkát. Az első,
akit az igazoló választmány elé idéztetett és
akire kimondotta az állásvesztést, természetesen dr. Bálint Ferenc volt.
Szegénynek a börtönőr kézbesítette ki a
fegyelmi végzést, mert le is tartóztatták és
jó pár hónapba telt, amig kiszabadult. A törvényszéki főtárgyaláson nngynehezon sikerült beigazolnia, hogy a véletlen sodorta ö
szakszervezet élére és az elnöki tisztségbe
egyenesen a frontról került, mór pedig a
fronton, — mielőtt elbocsájtották őket — ,
nem kaptak tájékoztatót az itthoni dolgokról:

2.
A' diktatúra alatt különben megváltozott a
Hold-uccai helyzet is. A házban Matinák vette ót a parancsnokságot. A négy lakó, Gr bhardt Péter javaslatára, egyhangúlag Matinák Mátyást választotta meg házibizalmivá.
Kire másra eshetett volna a választás, hiszen
Matinák őstagja volt a szociáldemokrata
pártnak —, sőt, még a háború előtt, vezetőségi tagja is, — régi, kipróbált megbízható
szocialista, akinek a párttagsági igazolványa
aranyfedezetü
nemesvalutának
számított
ezekben az időkben. Igazi nemeslevélnek;
aminek hasznát vehette az is, aki az árnyékában húzódhatott meg, tehát a többi lakó
ís:
(Folyt, köv.)

ROTH
HAJIIIOIT
FADIITORGYÁR
Szeged, Plars ítr 13. sz.
Telelőn: 16-36.
Készít hajlított széket, fotelt, minden kivitelben. Zongoraszék, zsurasztal, zsurkocsi stb. Tenniszütők
elsőrendű kivitelben.

STERN ÉS ROTH
ócskavas és f é m k e r e s k e d ő k
Mars-tér 1.
Telefon: 20-66

Használt gépek v é t e l e és e l a d á s a .

» N

D É I

Szegedi Téglagyár Társulat
Gőztégla és Cserépgyára
S Z E G E D , C S E R Z Y MIHÁLY U C C A

Telefon: Gyár és iroda 10-15. •
ALAPI IASI ÉV
M. kir. Postatakarékpénztarl
Folyószámla

a

Szegedi

1869.
csekkszámla

banknál. Sürgönyeim: Szegedi

D A n A I T
U

K

O

I

I

* hirdetett
3

R ,

K G N

leflolccóbb

K A P H A T Ó K

U h r i n g e r n é l , Polgár u. 20.

Giöckner J . és Fia

54.430.

és

H ú s v é t r a
Lírlcs bb likörök, rum, 96Vo$
s z e s z , likőressenciák,
P

30.

Igazgatóság 10-05.

Kereskedelmi

Vasárnap, 1 9 ) 6 április 17.

M I F Í V L R O P H / I G

az Alföld
első vegytisUitó,
ruhafestő
és
ágytollgŐztisztltó
ipartelepe.
Szeged, Iskola-íieca
27—29.
Dóm-tér.
Fost, tisztit, minden ruhaneműt, függönyt,
paplant, szőnyeget, stb. Alap. 1885. Tel. 12-60

Ipar-

Téglagyár.

IZOZAT NYOMDA
Gyárt:

Épilő, falazó, 'érda, csatorna, 'kut. kemény, padlás,

lépcső

és üreges téglákat. Hornyolt (egy és kétfalcos) és géphódfarku cserepet. — L e g o l c s ó b b beszerzési forrás.

—

Kedvező fizetési feltételek.

Műszaki cikkek, pazdaságieszközök,
borászatiszerek, kenő olajok, zsírok
vásárlásánál forduljon bizalommal

RUH V I L M O S

m l l s z á h l

c é g h e z .

M i k s z á t h

K .

u .

9 ,

P s p r i ^ p ^ c

Ujsizeged.
és

T. miiíégvásárló tözönaéget tisztelettel értesítjük. hogy

mii

i ég

g y á r u n k

kibővítve állandóan üzemben van e qtüjég
minden időben és minden
mennyiségben
kapható. Házhoz
valő szállításra
előjegyzéseket
elfooadunk.

Miijéggyár-ieiep,
üorok.

Magyar
Kender-, £en- és Juiaipar
Hésszvénylársaság
TesMrgyér.k: P e s / s s i e n í e r z s é b e f

K O S S U T H l , S.-UT 8 . TEL. c 1 4 - 3 2
Névjegy, al.jogyzéei, esküvői értesítő,
báli méghivő, jegy, levélpapír, levelezőlap, boríték, szarnia, jegyzék, árjegyzék és minden egyéb szép nyomtat•
vány p o n t o s készítése.

D u n a l ö l d v á r .

Bocskai

ucca

Telefon

5.

22—32.

R H E I N A ,

köszvény, csnz, isebias, izületi fájdalmai'
y y ó g y l l i a K K d Budapesten a

HUNGÁRIA
alkoholos

FÜRDŐ

l ö r k ö l y f U r d ö f ^ b e n .

VII., Dohány u. 44.
Orvosi telügvele
Olcsó pausálé árak. Ellátás és szobákró
gondoskodunk az épületben levő
C o n t l n c n t á l

s z á l l ó b a n .

ismertetőt kfiHfiok.
Gyért:

mindennemű len-, kender-,
iuta- és pamuiszöveteket,

Wolf Jakab
ÉS Fia

gyepju- és divatárukat, vízmentes ponyvákat, sálrakat, zsákokat, stb.

Központi iroda és eladási osztály:

B u d a p e s t . V.. W e k e r l e

Sándor-u. 8.

SZEGEDI
KERESKEDELMI ES IPARBONK
Szeged,

A

L

A

1 8 6 7.

K

U

L

K l a u z á l tér 2. sz., s a j á t h á z

T

é v b e r

Sajót t ő k é k 1,200.000 P

Takarékbetétek a l e g e l ő n y ö s e b b e n
kamatoztatnak.
Váltóleszámítolás.
Lombardkölcsönök. Folyószámlák. Átutalások a v i l á g minden r é s z é b e .
Páncéltermünkben s a f é - f ü f é k b é r e l hetők

!sütödéje í
Mlíar ncca ji.
W

M

K

SUieménye,

i .kenyere

közismert

H

DÉLMAGYARORSZAG

Megjelenik hétfő kivételével
naponta
röggel
Felelős szerkesztő: P Á S Z T O R J Ó Z S E F .
Szeged; Szerkesztőség Somogyi-ucca 22, L emelet.
Telefon 23-33.
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár, és jegyiroda: Aradi,ucca 8., telefon 13-06.
Nyomda: L ő w Lipót-u 9., telefon 13-vu.
Budapest; Szerkesztőség cs kiadóhivatal: V i l i .
Práter-ucca 29b.
Makó: Szerkesziöaeg és KiuűoUivatai
Városi bérpalota (Tejpiac., Telefon 215.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap, és Nyomdavaiiaiat Rt.-oáu >zeged.
t eieiős nyomdavezető, K L E I N S Á S D U l l

