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Még ha figyelembe vesszük azt a tényt 
is, begy a világon mindenütt tőkehiány 
mutatkozik, ezért a töke tetszése szerint 

válás {ihatja meg az elhelyezkedés mód-
ját, még akkor is Magyarország viszony-
lag nagy előnyöket nyújthat 

i M M M M M M W ^ ^ 

A kormány nem járul hozzá 
a közkórház egyetemesitéséhez. 

egyelőre nem is lehetne végleges jel-
legű, de arra az átmeneti időre, amig 
a megőrölt igazgató-főorvosi állást is-
mét betölthetik, ki lehetne próbálni gya-
korlatúig az egyetemesités*. 

Dr. Tóth Lajos államtitkár teljes ha-
tározottsággal jelentette ki a polgármes-
ternek, hogy a szegedi közkörház egye-
temesltiséről ezldőszerint beszilnt sem 
lehet, mert a kultusztársa a kórház fenn-
tartási költségeit szükreszabotl költség-
vetési keretei miatt semmi körül ¡¡tények 
között sem vállalhatja át. 

A polgármester déli egy óra körül 
ismét felhívta telefonon hivatalát és 
igy értesült arról, hogy a kórház egye-
temesitésének a kérdése, — amely dr. 
Tóth Lajos államtitkár kinyilatkoztatott 
álláspontja u!án elveiztette minden ak-
tualitását és komolyságát — a keddi 
tanácsülésen is felmerült. A tanács tag-
jainak túlnyomó nagy része egyébként 
hallant sem akar a kórház egyetemesi• 
téséről és a többség állásponttá Borosa 
József szerencsétlen halála sem változ-
tatta meg. 

Megbizható budapesti helyről kaptuk 
a következőket: Dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester kedden tiz órakor a 
szegedi gyorsial érkezett Budapestre, 
hogy több városi ügyben eljárjon az 
illetékes minisztériumokban. 11 óra kö-
rül — hivatalával történt előzetes megál-
lapodása szerint — a belügyminiszté-
riumban telefonon felbivta a szegedi pol-
gármesteri hivatal és közölte vele azt 
é megrendítő szerenctéllenségel, amely-
nek dr. Boross József, a szegedi köz-
kórház igazgató főorvosa és vitéz Szent-
királyi Dszső az áldozata. A polgár-
mester megrendülve vette tudomásul a 
véres tragédia hité'. Néhány perc mulvi 
eltávozott a belügyminisztériumból és 
sietve a kultuszminisztériumba ment, 
ahol felkereste dr. Tóth Lajos állam-
titkárt. Az államtitkárral közölte a sze-
rencsétlenség frissen kapott hirél, majd 
felvetette a szegedi közkórház egyete-
mesitésének tervét, amely — a polgár-
mester szerint — moit már minden 
nagyobb nehézség nélkül meg lenne 
valósithitó. Ha ez az egyetemesités 

Szeged pünkösdi ünnepei. 
Pünkösd meghozta a kánikulát. A 

vasárnap volt talán a forróbb, — türel-
metlenül izzó és perzselő, augusztusban 
sem lehet kü önbet várni. Annyi ese-
ménye volt azonban a városnak, hogy 
osak kevesen voltak kivételesek, akik 
•tthon maradhattak. Vasárn p kezdő-
dött a belvárosban 

a bérmllás, 
amit dr. Glattfelder Gyula püspök vég-
zett. Most tűnt csak ki, milyen nagy 
szükség van a fogadalmi templomra. 
Hatalmas méretű hfjója annak idején 
talán be fudja majd fogadni a sok 
hivőt, de S2inte kérdéses, hogy befo-
gadhatta volna-e, ha kész van, a pün-
kösdi tömegeket. A rendelkeiésre álló 
rész rendkívül kicsinynek bizonyult s 
már reggel 8 órakor zsúfoltig meglelt. 
A püspök mondta a hősök miséjét, 
hatóságok, testületek, lobogókkal meg-
jelenő egyesüleiek veitek azon részt, 
azonkívül 1280 gyermeket bérmállak, 
ezek a bérmaszülőkkel szintén ott vol-
tak, de leginkább kiszorultak a temp-
lombél. Várták a forróságban a mise 
végét a még rendezetlen és sok építő-

anyaggal borított téren. 
Kilenc óra után a közönség egy 

része elvonult a Gizslla-térre, a püs-
pök prédikációt mondott s féltízbe 
tellett, mikor megkezdődbetett a bér-
málás. A rendőrség valósággal meg-
feszített munkát végzett, hogy a köz-
lekedés rendjét biztosítsa, mindenki a 
mostani bejáratul használt ajtón akart 
kijönni, ez pedig elég kényelmetlen 
ekkora tömeg számára. 

Illetéktel nek azonfelül is zavart csi-
nállak. Előbb elhiresz élték, hogy a 
bérmá'ás tz utcán folytatódik, akkor 
ujabb stentori hang jelentette, hogy 
csak a templom belsejében lesz bér-
málás, de előbb jönnek a lányok, —• 
végül is mindenki betódult és izzasztó 
hőségben, szorongásban várta sorát. A 
főpásztor, aki teljes egyházi ornátusá-
ban azfpostolok fáradozásával végezte 
magasztos feladatát, déli egy óra táj-
ban készült el a srentség kiszolgálta-
tásával. A nagy hőségben sok gyenge 
szervezetű kislány ájult el. 

11 emiitjük meg, hogy hétfőn Ró-
kuson bérmált a püspök 908 gyerme-
ket, kedden pedig Alsóvároson 620 at. 

Hősök emléke. 
Országszerte, igy Szegeden is Pün-

kösd vasárnapján ünnepelték a hősök 
emlékét. A szegedi ünnepség a Gizella-
téren folyt le a honvédem éknél... Sok-
sok dédelgetett ériékünk nem jött vissza 
az eleven pokolból, Doberdó szikls-
sirjukat süti a juniusi forró nap, a 
Kárpátokban fenyőfák nőttek ki po uk-
ból, arcé y a magyar erényt, a magyar 
bátorságot vitte a világmészátiások 
színhelyére; nem panaszkodtak soha s 
hozzászoktak a nekik szokatlan éghaj-
lati és terepkörülmínyekhez épp ugy, 
mint a halálhoz. 

Mikor elmentek, diadalmenet volt az 
utjuk, virágözönben indultak a ha-
lálba és biz'atás minden szó, amely 
őket kisérte. Koldusok lettünk, c-onka 
sok vitézünk mellett az ország is, — 
az emlékezés, mikor a veszély már el-
múlt, sosem szokott intenzív lenni, 
mint az igéret. Pedig sok mindenre 
telik s ha csak a Pünkösd két napján 
szórakozásokra kid.bott mlüókat tesz-
szük félre, a Gizella-téren, — amely 
valósággal kapuja a város látnivalói-
nak, — sokkal impozánsabb e n -
lékmü fogja hirdetni legjobbjaink korai 
lálát. 

Higyjük, h gy az idegrendszerében 
megzavart emberisé* még nem tért 
magához, a föleszmélése ké.őbbi időkre 
vá ható, amikor nyugodtan tekinthet át 
mindent, ami volt, ami jött p ami van. 
Annak a kornak (talán békésebb 
anyagi körülmények k- zött) még sok 
feladata van s a mai érdekelt, emberi-
ségnél jobban elmélyülve a kegyelet-
ben, az áldoza1 készségben, póloiják az 
apák, a nagyapák mulasztását. 

Az ünmpség püspöki misével kez-

dődött a fogadalmi templomban, aztán 
a Gizella-téren folytatódott, thol az 
egyesi tett dalárdák a Hiszekegyet éne-
kelték el. A rengeteg ember sorfala 
közölt olt voltak a polgári és a kato-
nai hatóságok, a testületek, egyesü'e-
tek, a vitézek, az ifjúság. 

Az ünnepi beszédet dr. Tóth Imre 
mondta, majd Somogyi polgármester 
helyezte az első koszorút az emlék-
műre, amelyet hamarosan elborított a 
koszorúk tömege. 

Kegyeletes ünnepség volt a belvá-
rosi temetőben is, ahová innen vezette 
ki a he'yőrséget László körletparancs-
nok. A szárnyaló emlékbeszédet a hő-
sök sirjánál dr. Shvoy Kálmán ezredes, 
ezredparancsnok mondta. Ezalatt a vá-
ros összes harangjai h s s i u verset 
kongattak a haza balo'tjai tisz'eletére, 
a korzón pedig a sírok ápolási alapja 
javára folyt a gyűjtés. 

A református hivők a Kálvin-téri 
templomban délelőtt kilenc órakor ál-
doztak az elesett hősök emlékének ün-
nepi istentisztelettel. Bakó László lel-
kész gyönyörű prédikációban emiéke-
ze t meg a vi ágháboru áldozatairól. 

A szegedi zsidó hitközség is impo-
záns keretek közötl tartotta meg a hősi 
halottak emlékünnepé». Vasárnap reg-
gel félkilenc órakor a zsidó népisko-
lában volt emlékünnepély, amely után 
az iskola növendékei megkoszorúzták 
a hőst halált halt zsidó Katonák két 
emléktábláját. Délután hat órakor a 
zsidó temetőben volt ünnep ly, hatal-
mas közönség részvétel ível. Dr. Löw 
Immánuel főrabbi r agy hatású beszéd-
del emlékezett meg a háború elesett 
hőseiről. A hősök sirj.inál lévő emlék-

táblát koszorúzták meg ezután és a 
sírokat friss virággal diszitették fel. 

Népünnepély a Széchenyi-téren. 
Hétfőn a Katolikus Nővédö Egye-

sület rendezett a Széchenyi-téren nép-
ünnepélyt, amely a hagyományos 
élénkség mellett folyt le. A nagy forróság 
ugyan sokáig viiszatarfotta a közönsé-
get, de az alkonyat óráiban mozdulni 
sem lehetett a téren. Volt büff>, csárda, 
cukrászda, mindegyik zsúfolásig tele, 
ka'onazene és cigánybanda szórakoz-
tatta a konfettizö, lufiballonokkal mulató 
közönséget. A város teljes társadalma 
résztvett az ünnepen, az egyesület 
minden hölgy tagja szakadatlan fárado-
zással vette ki részét a nemes munká-
ból. A legtöbben a szerencsekerék esé-
lyeit lesiék, ahogy láttuk, ez a sátor 
hozta a legtöbb bevételt is. Dus rak-
tura alig tudott kiürü ni, olyan sok 
ajándék gyűlt egybe. Mikor késő éjjel 
be akarták i t is fejezni a kimerítő 
munkát, Somogyi Szilveszter polgár-
mester állt be kikiáltónak, ami ujabb 
lendületet adott a forgalomnak. 

De jókedvében is volt a polgármes-
ter, aki a püspöki vacsoráról érkezett. 

— Kisorsolunk egy női kézimunka-
kosarat, kiáltotta. Elhelyezhető benne 
minden kézimunka, amit a férjek ott-
hon kapnak az arcukra az asszonyaiktól. 

Hamar megvették a sorsjegyeket. 
— Egy soha nem látott széki — 

folytatta a polgármes'er. 
Aztán megmutatta a fono tas nye-

reménytárgyat. 
— Vagy van valaki, aki látta már? 

Ugy e, hogy nem. Aki erre ül, Szeged 
trónusán ül, vagyis inkább miniszteri 
széken. 

Erre is sokan reflektáltak. 
— Fogkefetartó és bajuszkötőtartó 1 

Csak nyo cezer korona egy szám. 
Ez már nem kellett, amire mást 

próbált a po'gármester: 
— Még egy kis kosár ráadás; ha 

leány nyeri meg, olyan szerencsés 
lesz, hogy négylovas hintón viszik 
Atokházára. 

Hiába volt minden, vissza kellett vo-
nulni. Jöjjön a csalogatóbb nyerem íny-
tárgy. 

— Egy métermázsa keksz I 
— Ki eszik annyit? 
— Pardon, koksz és nem keksz! 
Olcsón kelt volna, mégse kellett. Az 

emberek a kánikulában nem szívesen 
gondoskodnak előre a téli fűtőanyag' 
ról. Pedig megjön a t é l . . . 

A bárány se kelt el 20.000 koronás 
jegyek mellett. 

— Az általános gazdasági pangásra 
való tekintettel leszállítom az árakat 
15 000 koronára. 

így már akadt nyerője, ötezer ko-
ronát szívesen takarít meg az ember, 
ha százezreket költ. 

Szinte vereked ek a népek egy gyö-
nyörű, nagy virágkosárért, a kikiáltó 
polgármes er hangsúlyozta, hogy 16 
napszám s és 20 utcakövező hozta 
ide, játszani, emberek, játszani 1 

— Fortuna szekerén okosan ü l j . . . 
Mikor attán megnyerte valaki, a pol-

gármes'er figyelmeztette, hogy vigyáz-
zon, súlyos tárgy, három napszámos 
kell hozzá, hogy elvigye. 

— Azt tetszett mondani, kedélyes-
kedett a népszerű polgármesterrel a 
nép, hogy 36 ember hozta. Hová lett 
a többi? 

— B -listára kerüllek, hangzott a 
válasz. 

Amiből aztán az tünt ki, hogy hiába 
ül valaki okossn Fortuna szekerén, ha 
közbelép a szanálás. 

Egy óra után egyébként a városháza 
elötii csárdában még mindig vigan 
szólt a muzska és harsogott az ének. 
Nem sajnálta senki a szórakozást, jó-
tékony célra történt. 

A sorsolás is nagy szenzációval tör-
tént, sok állat kapott u j gazdát, a 
tehenet az 1666. szám nyerte meg. 

A többi helyen. 
Az ünnepek alatt tele volt a város 

minden vendéglője, sörcsainoka, el-
kípzelhetlen mennyiségű ital fogyott 
el, éjfél után még verekedni. kellett 
egy egy helyért s népvándorlások zaja 
(öltötte meg a várost, a korzón bokáig 
lehetett gázolni a konfettiben. 

Újszegeden a két nap alatt 35.000-en 
voltak, legalább ennyi hidvámjegyet 
adtak ki. De ebben a számban nin-
csenek benne a szabadjegyesek és a 
kocsik. 

Külön statisztikát lehetne irni n 
bliccelésekről s az elcsent borospoha-
rakról. Mert ez kezd már egészei 
tipikus szokássá válni. Végeredmény 
ben azonban pompás pünkösdünk volt 
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A Belvárosi 
Moziban 

Dr. Csengeni 
tudományos felolvasása vetlttett 

képekkel \ 
Róma műkincseiről 

Férfi és női esőernyők 
rendkívül olcsó árakon legszebb 

kivitelben 48 a 

Pollák Testvéreknél 
Széchenyi-tér 17. Csekonics-ulca 6. 

l ö n l ö n 

AliRenűdbej 
péntektől a Korzóban 

DÉLMAGYARORSZÁG 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 

DUGONICS-TÉR 11. TELEFON 306. 

Balsac: Vesztett illuzi k 10-4-01 
„ A völgy lilioma 10-4 08 
„ A Nucingen ház 10-5 26 

B nőit: Elhagyatva 6-7 20 
,, Ferté kisasszony 10-6 01 
„ A kiráy gyűrűje 10-7-09 

Francis Carco: A hurok 10 6 05 
„ Cocáin 10-4 14 

Hermann Hesse: Sziddhartha 10-6 08 
Hauptmann: Fantom 106-02 
Claude Farrére: Uj emberek 10-5-15 

„ „ Bárányszivű Tamás 
10-5-14 

A csata 10-8-10 
Dosztojevszky: A kis hős 10-4-21 
Hédin: Csángó Lámpa Zarándokútja 

10-4-12 
Bandelaira: A romlás virágai 10-6-46 
Hermann Löns: Az ordas 10 4-27 
Haggard: A gyöngyhajadon 10-4 27 
Rachulde: A nőstény farkasok lázadása 

10-5-12 
Renan: Jézus 10 6-15 

„ Ifjúságom 12-4-35 
D'Annunzió: Sziklák szüzei 10-4 20 
Renard: Lern doktor a kisisten 10-4-24 
J. H. Rosny: A föld haldia 10-4-23 
fean Coctean: A párisi fiu 10 6-06 
Paul Geraldy: Szeretni 12-6-10 

„ „ Ezüst lakadalom. A nagy 
fiuk 10-8-01 

Claude Anet: És reng a föld 10-4-17 
Te efonrendelésre a kölcsönkönyvtár 

kikézbesiti ezeket a könyveket. 

S Z Ű C S G Á B O R 
uri szabó 

TÁBOR-UTCA 5., az uj adópalota mellett. 
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Elsőrendű munka. Szolid árak* 

Tekintse meg mélyen leszállított i s 
kiirt áraimst a m 

bérmálás alkalmával 
Órák és ékszerek jótállással 1 

GYŐRI BBLANAL, kla u t á l - t é r 2. 

Az Alföld legnagyobb 
táblaüveg raktára 

KORŰSI GÉZA Ovegezési vállalata 
Mérey-utca 8. 214 Telefon 9—57. 

Tüz ellen 
akkor védi meg ingóságainak, lakásának 
értékét, ha előfizet a 

** Világ • r a . 
Aki 3 hóra 180.000 koronát előfizet, v< 
3 hónapon kérésziül 60.000 koronát 
fizet a .Világ- cimü kiválóan szerkesztett 
elsőrangú politikai napilapra 

ingyen és díjmentesen 
százmillióra 

biztosítja ingóságait tűzkár ellen és 

további százmillióra tóörís ellen. 
vagy tUzkár ellen, ha egy uj előfizetőt 
szerez a Világnak. 

A biztosítás csak belföldre szól. 

VI2.AG kiadóhivatala 
Budapest. VI., Andrássy-ut 47. 


