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Álhirlapiró. 
jó megjelenésű fiatalember. Minde-

nütt ott van, mindenkit ismer, minden 
kivel jóban van. Különösen az ellensé-
geivel. Ót senki sem ismeri, de min-
denki homályosan emlékezik rá, hogy a 
nevét már olvasta egynehányszor az 
újságban. 

Nem versek alatt. 
Nem tárcanovella alatt. 
Nem színházi kritika clati. 
Még csak riport alatt sem. 
Nem A törvényszéki rovatban ol 

vasla. Nem sajtóperről volt szó. 
A jó megjelenésű fiatalember időn 

ként el szokott tűnni. Hogy ilyenkor 
hol van. mit csinál, azt mindig jóté-
kony homály takarja. De jótékony ho-
mály takarja azt is, hogy miből él a 
jó megjelenésit fiatalember ? Mert egy 
bizonyos az, hogy nem munkáb.'l él. 
Inkább tevékenységből. 

Még csak nem is gondolt erre soha 
sem álmában, sem é etében, mint ahogy 
arra se gondolt soha, hogy az álhír 
Ijpirdson kívül más, előkelőbb pályák 
is vannak ezen a világon. Nem, ő eh 
hez a páyához kitartó húséggel, meg-
ható és megdöbbentő szívóssággal ra-
gaszkodott. 

Sohi sem akart se álorvos, se ál-
tanár, se dlmérnök, se álborbély, se ál-
cipész, se áltanácsos, se dlellenőr lenni, 
de még álszinisz se. 

Csodálatos Az dlhirlapirds tögös ös-
vényén hal dt egész életében, zsenge 
gyermekkorától kezdve. És boldogult. 
Neki v n arcképes és képtelen igazol-
ványa, neki van villamos szabad-
iegye, ne[i van színházi szabadjegye, 
kettő és mozi szabadjegye három. Neki 
van vasúti szabadjegye is, mert ő szer-
kesztő. Hogy mit szerkeszt, azt megint 
csak jótékony homály fedi. Miért ? Mert 
neki van engedélye egy lapra, de alap 
évek óta technikai és fizikai akadályok 
miatt ké ik megjelenni Viszont ami 
késik, nem múlik és jobb későn, mint 
soha I Ebben a reményben él ő és egé-
szen szép n megél belőle. 

Aliand'an jön, megy rohan, szalad-
gál, kijár, bejár, telefonál, megbeszél, 
elintéz, följelent kihallgat, megkérdez, 
könyörög, fenyeget, rengeteg dolga akad 
mindig, a semmittevést valóban ugy 
gruppirozza, hogy lázas hirlapi'ásnak 
lássékl 

Néha ül. Pardo', néha leül melléd a 
kávéházban és megkérdezi tőled gyön-
géden és tapintatosan, egy csöppet sem 
leereszkedően, hanem egészen részvevően: 
hogy megy életed sora? Azután az ő 
élete sorára kerül a sor és azután, nos 
azután egy kis kölcsönre. Nehéz az élet, 
az ember hiába dolgozik, munkából nem 
leh<-t kijönni. Kölcsönből igen. 

A jó megje'enésü fiatalember (akinek 
életkora különben harminc és ötven 
közö t ingadozik) néha már majdnem 
azon a ponton áll, hogy megindul a 
lapja, de ilyenkor még mindig közbejön 
valami véletlen és marad, ml volt, a 
puszta lég. 

A kedves fiatalembert a nők szeretik 
és ő is szereti a nőket — palira venni. 
Hiába, honunk szebblelkű asszonyai-
ban még van érzék és áldozatkészség. 

És Analfa Béla, a lelkes és buzgó 
álhirlapiró idővet egészen dús és zajos 
múltra tekinthet vissza, ugy, hogy egy 
szép napon egy igazán igazi újsághoz 
is meghívj'Jk. hogy irjonl Analfa Béla 
sokáig kéreti magát, jidarabig ellenáll 
a veszedelmes csábnaV, nem enged, 
nem alkuszik, míg végre egyszer mégis 
csak leül az ellen éges iróasitalhoz, ül, 
ül és — életében először és életében 
utoljára — ír. Igen, 6 ír. Ir. 

És akkor végleg kiderül, amit eddig 

csak a bölcs lángesze sejtett óhajtva, 
hogy Analfa Béla nem tud irni, nem 
tud irni és harmadszor is nem lud irni. 

Hiszen hu uana, nem lett volna egy 
egész életen keresztül álhirlapiró I Akkor 
elment volna munkatársnak, 

Mindenki fizessen elő 
a Délmagyarországra! 
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Szegedről vagy kétszázan pályáztak 

a MÁV kiirt forgalmi dijnoki állásaira. 
A hosszú idő óla tartó kereskedelmi 

és ipaii válság következtében a szellemi 
pNyákra készülő ifjúság tanácstilanul 
all az elhe^yeikedés nehét kérdése előtt. 
A középiskolát, eset'eg főiskolát vég 
zett fiatalemberek valamikor tömegesen 
helyezkedtek el a különböző állami 
hivatalokban, vagy ped g a kereskedelmi 
szakmák irodáiban. Most azonban ezek a 
helyek mlndsnült zárva maradnak előt-
tük. Az állam keze a szanálás óta meg 
van kötve, a magáncégek pedig még a 
régi kipróbált tisztviselőiket is izélnek 
eresziik a minimális ütle i forgalom és 
a kevés adminisztrációs munka miatt. 

Az állami hivatalokhoz bejutni ma 
majdnem leheetlen. Annál meglepőbb, 
hogy a MÁV nemrégiben siáz forgalmi 
dijnoki ál ásra hirde ett pályázatot. E 
feltűnő jelenség legir-Vább a most érett-
ségizett ifjakat lephette meg, ugy hogy 
szükiégeanek tartottuk a azáz uj állás 
ügyében a hivatalos köröket is meg-
kérdezni. 

A most kiirt MÁV dijnoki állásokra 
a szegedi üzlelvezelőség utján több 
száz kéivény futott már be a tmdapesti 
igazgatósághoz, ahol már ezerre is megy 
a pályázók száma. Sokan megelőzték 
a pályázat kiírásának haláridejét ia, 
csakhogy ezzel is előnyt biztosítsanak 

maguknak. A kérvények óriási tömege 
fekszik feldolgozatlanul az igazgatóság 
eőtt, ugy hogy nagy feladat a legjob-
bak kiválasztása, nem is szólva a pro-
tekcióval való bajlódásról. 

A kérvényezők hosszas szellemi és 
tesii vizsgálatokon mennek keresztül, 
mei. a firgalmi szolgá'at terhes és tel-
jes szellemi és testi energiá|u egyént 
követel. Az idén kilátás van arra, hogy 
a azegedi üzletvezető;*? területe is kap 
s az újonnan megválasztott forgalmi 
dijnokokból, kikben állandó a hiány. 

A helyzet most ug/arts az, hogy az 
állomásokon olyan tisztviselők teljesíte-
nek szolgálatot, akik 10—15 éve van 
nak a MÁV kötelékében és a fárasztó 
munkát, amelyet a legöbb helyen 24 
órás permanenciában kell végezni, az 
idősebb litzlviselők már nem bi Iák. 
Szükség van tehát fiatal erőkre, akiket 
a legrövidebbb idő alatt ki fognak ké-
perni, hogy a régi tisztviselőket a 
MÁV e legnehezebb munkakörében fel-
váltsák. 

A forgalmi díjnok havi fizetése 56 
aranykorona, amely összegből ma mű-
vészet megélni. A tervezetek szerint s 
felvételre készülő forgalmi díjnok s 
lehetőiégéhez képest rendes lakhelyé-
nek köze'ében fogja szolgálatát ellátni, 
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A Márffff-pöpben befejezték 
i bizonyító e l járást a Táblán. 

Budapest, augusitus 1. Zachir tábla-
bíró ma déleiö.t rendelte be az Írás-
szakértőket annak megállapitáaa végeit, 
hogy a kismegyeri távirdahivstal napló-
iéban április 2áról történt bejegyzés 
valóban Márffy József kezeirása-e, vagy 
iem. Et tudniillik Márffy aliblbzonyl-
tására vonatkozóan volt rendkívül fon-
toaaágu. Az Írásszakértők előadták véle-
ményüket, amelyben minden határo-
zottsággal megállapították, hogy ez a 
kritikus időpontban történt beírás való-
ban Márffy /ói sef kezetrása. 

Zachár táblabíró: A mai napon hiva-
talos működésénél berekesztem. Td|e-
sitem s vett mtgbizásL Érzel kapcio* 
latban csak annyit kell megjegyeznem, 
hogy a bizonyítás kiegéizitése folysmán 
nem sikerűit mindazokat a tanukat ki-
hallgatni, akiknek kihallgatását vagy • 

vád, vagy a védelem indítványozta-
Többen nam voltak felkutathatók, igy 
például Kiss Ferenc: aki szintén isme-
retlen helyen tartózkodik. Ezek után 
már kérdem s védelemtől, hogy kíván-e 
s többi tanú kihaligatáaálól elállói, vagy 
pedig erre vonstkozósn Írásban nyújtja 
be indilvánjá*. 

Dr. Dániel Sándor emelkedett ezután 
szólásra éa bejelentette, hogy n véde-
lem egyetlen tanú kihallgatásától sen: 
áll el s további indítványait pedig írás-
ban fogja bejelenteni 

Eizel ma délelölt befejeződött a Tábla 
által elrendelt bizonyító eljárás s bomba-
pörben. Márffy Józsefet logházörd vissza 
kisérték cellájába, ahonnan most már 
a fötárgyaláaig előrelátható! «g a Tábla 
elé nem is kerül. 

A Kálvin-téri borpiacon a gazdák 
6—800 koronáért vesztegetik el az idei mustot. 

A honokfö'deken már az ujbor vár-
ható óriási mennyiségéről beszélgetnek 
a szölösgtzdák. Olyan szölötero-éi ta-
lán míg sob sem vol', mint amilyen 
az idén vá ható a a jelek szerint bu-
sás hozadékkal. Csak ho:dó legyen 
e'ég a szüret idejére s a gazdik most 
igyekeznek is tu'adni a tavalyi borai 
kon, hogy minden hatználható hordó 
készen várj! az u| termést. A kakas-
teuplon mögött a srombati hetipiic 
a'ka'mával kocsi, kocsi hátán tolongott. 
Kisebb- n gyobb hordók s kocsi kot. A 
tavalyi, most már az „ó"-bor kináljs 
magát. Érdekes, hogy a siller féle bor-
faj a a donináló. A febé- bort maga is 
elfogyasztja odahaza a gazda a belő e 

alig kerül a piacra. A bori fokozzák a 
ak:d olyan siller bor is, amely 6—7 
miligán-fokot is mu'at. Itt legnagyobb a 
forgalom. A kóstoló pohár kéztől kézre 
jtr és sok korty dtflnik, míg vásárló 
kerűL Minden dlogadható áron tu'ad-
nak a gazdák a borukon, csakhogy ne 
kdljen te'i hordókkal viisz'dJc-gni a 
tanyákra. Tiz-tizenhtt ezer koronáa 
borárak mdlett cserélnek gazdát a bo-
rok, aöt az egyik tanyai hétezer koro* 
náé>t kináljs sillerjének literjé», csak-
hogy túladjon rajta. 

A most ígérkező termés — trondo-
ga ták a .mustráló' vásárlók — dön-
tően be'eszólhd a bor árának alakulá-
sába. Olyan termésre van kilátás, hogy 

a szőlősgazdák képtelenek lennek el-
adni, vagy elfogadható áron értékeai-
leni boraikat. A legtöbb helyen ele-
gendő hordó sem less, ugy hogy a 
gazdik a rendkívüli bortermést nem 
logidják olyan ötömmel, mint azt gon-
dolni lehetne, mert moit meg, amikor sok 
uj bor Ígérkezik, a gazdák attól félnek 
máris, hogy a termés a nyakukon marad 
és tönkremennek. Szóval, a kevéa se 
jó, a sok is baj. Megfelelő edények 
hiányában a gazda kénytelen lesz ter-
mését muat állapotban, vagy még a 
tőkéről eladni, olyan feltételek mdlett, 
hogy a hordót a vevő adja. Az ilyen 
eladás természetesen kényszereladás, 
mert sok apró birtokoanak, ha nem 
tudja terméséi már moat értékesíteni, 
ott rothad a azőlője a tőkéken. 

A legszomorúbb vásár, amit most a 
szegedi borpiicon kötnek, az idd u | 
borra történik. A gazdák kétezer koro-
náért is szívesen bocsá ják áruba az 
mustot. Nagyobb termelök azonban 
6—800 koronáért Is megválnak a vár-
ható musttól, csakhogy ne kdl|en a 
szüreti elökész Öleteket megtenni. 

Békében — még emlékezhetünk rá — 
bő termés idején, nem volt ritkaság a 
hat krajcáros must, ami 1800 p»p'r-
koronának felel meg. A must-árak a 
n így szerű borterméai kilátások kövd-
keztében a 1 5 - 2 0 év előtti árakhoz 
igazadnak. 

ÍHa megfújják a trombitát!... | 

Pori »olt Kélmén nagysiker! hiuftu atktreae, • kedden él szerdin a Kora« Moalban. | 

C a a k f e l n ő t t e k n e k t 

Harry Licdtke 
r t l M é g t m M««ag«d rrleiégtlnK I 
hélfőn és kedden a Bálváiosl Nozlkaa 
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Szatymazon ¡ H Ü S A 
2 h. épület nélkül 60 mit. 2 h. szántó 44 
•nil. 3 és fél h. épülettel ICO mtl. EmiHuvbi 
kluckb-nigyobb »151« és földbirtokok. ISIdbérletek, magln él béibéiak, telkek, ét lakiMk 

Petrlftc A n t a l 
nyűg. álpL tan. O F B. ea|. ' Szegeden, Attila-u. 1. Tel. 5-4* a b. teletan 13—38. 

m A r m o s t 
r e n d e l t e m e g a h a s s 

ISKOLAKÖNYVEKET 
FÉLÁRON 

KOVÁCS HENRIK kőnyvkereakedéeébee 
Szeged, Kölcsey ucca 4. sai 

textiláruk 
elismert tec több kivitelben gyári áron, 
úgyszintén ~~ * " 
perseaszi kapha» 

kOlfSlát gyapjúkét készült 
Süvegek bármily nagysígban 
utók ét megrendelhetik 

tisztviselőknek 
magyarszabóknak 

és munkásoknak 
ruhaanyag elsőrendű kivitelben o l c són 

_ kapható m 

„GÁBOR" 
keleti siöoyeg és textilttövödében 

Szeged, Szt latvén tár 6. Telefon 974. 
Qylr'mányal n állami oklevéllel, arany-
éremmel, diaioklevéltel vannak kitflntetve 

LTLftTLrilfi 1 r-Tn~U~Lrinj~m.tL L L L "L~L~L"L ~t 1 * 
Telelőn 

izjdai 2-58. 
Telelőn 

pénztári 5-82. 

Augusztus 2-án, vasárnap c**k 16 fe l i i , l e l l*eh 1 

; VICTOR MARGUERtTTE világhírű regénye: 
Lerbier kisasszony legényélete. P á l * Í S Í p i l l a n g ó * 

(La Garcone.) 8 felvonásban 
Főszereplő: FRANCB DHÉLIA. 4 i er tiltoita be a cenzúra I 

| Ezt tnegelőai: H » H ü t i » « t é r . Falrengető burleszk 2 «elvonásban. 
F e l é n k kezdete . \ 7 és 9 órakor. Az ceti előadást kedvező idő eaetén a Horváth 

i * Mihály-utcai nyári helyiségben tartjuk meg. 
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Telelőn: 
11-85. k o r z ó mozi Teleion: 

II-HS. 

Augusztus 2 án, vasárnap 

Rudolf Valentino 
Harry Carrey. 

Ezt megelőzi: 
Fősiereplő : 

O.wboy történet 6 felvonásba*. 
E ¿adások kezdete 5. 7 és 9 órakor, vasárnap 3, J, 7, 9 órakor. Az esti előadást kedvező 

idő esetén a Korzó Mesi nyári helyiságáben tartjuk mef. 


