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^ magyar jövő „A hid" alapján. 
Borzasztó álmom volt az éjjel. Azt álmodtam, hogy 

érvénytelenítették egykori érettségi bizonyítványodat és 

újból oda kellett állnom a szigorú érettségi biztosok 

elé. Egy darabig minden a legnagyobb rendben ment, 

hibátlanul kidolgoztam a kapott és srörnyen bonyolult 

matematikai tételt, olyan képletek is eszembe jutottak, 

amelyekre ébrenlétemben már nem is emlékszem, 

nagyszerű sikerrel megbirkóztam Tacitus egyik rejtel-

mes fejezetével is, de szörnyen megakadtam, amikor a 

magyar tétel címét elolvastam. Ez a cim arra kényszeri* 

tett, hogv dolgozatot írjak a magyar jövőröl Herczeg 
Ferenc A hid cimü darabja alapján. 

A hideg verejték verte ki homlokom és elrágtam 

kétségbeesett kínomban vagy egy féltucat tollszárat, 

amig végre sikerült az első épkézláb mondatot leírnom. 

Szószé; iűt nem emlékszem már, hogy mit írtam, de 

tartalmát el tudom talán még mondani. Bevezetésképen 

ismertettem .4 hid taitalmát és írójának elég világosan 

kifeitett tendenciáját. Kifejtettem, hogy a magyar histó-

riára milyen káros befolyással van a Kossuth kultusz, 

amely tulajdonképsn nem létezik, mert csak néhány 

destruktív szándékú, magyartalan, zavarosban halászó 

politikai kalandor találta ki. A nép, az istenidta nép 

nem is ismerte soha Kossuth Lajost, aki tulajdonképen 

nem is létezett, mert ha létezett volna, akkor a faj-

magyar Gyurkovicsok biztosan elintézték volna ugy, 

orgoványi recept szerint. 

Kossuth nemlétezéséből, mint bebizonyított tételből 

indultam ki és ennek alapján festettem meg a magyar 

jövőt. Látnoki ihlettel jósoltam meg, hogy a nemzet-

gyűlés Eckhardt Tibor kultuszminiszter indítványára 

törvénnyel törölte ki Kossuth nevét a magyar históriá-

ból. A törvény értelmében az összes Kossuth-szobrokat 

átmázolták a haza vaHdi nagyjaira. Kuna Pccok 

Andrásra, Lendvai-Lehnerre, Ulainra, Hallerre, Külön 

törvényt alkottak Ady ellen, megállapítván, hogy ő sem 

létezett, verseit valami kommunista propagandagyárban 

készítették. Törvényt hoztak a nyughatatlan Szabó 
Dezső ellen is, eki meg akarta mételyezni az ifjúságot, 

de most már valahol az ÖrdCg szigeten eszi az örökös 

száműzetés keserű kenyerét. 

Aztán minden beolvadt a szent egységbe, aki nem 

akart, azt erőszakkal olvasztották be. Eltörölték a 

negyvennyolcat, mert kiderült végre, hogy ez fertőzte 

meg a lelkeket, visszaállították a jobbágyságot, a dés-

mát és a robotot, Herczeg Ferencnek minden ucca-

sarkon márvány-lovasszobrot emeltek — bacagánnyal 

és végül lerombolták magát a Lánchidat is, mert amint 

azt a költő megérezte, ezen a destruktív hiden keresz-

tül osont be az átkos szabadság Magyarhonb*. 

Igy végre boldog lett az ország az ur kétezredik 

esztendejében, amikor Európa minden állama a föld 

alá sülyedt afeletti szégyenletében, hogy nem tudott 

megállni, amikor Herczeg Ferenc országa megállt a 

haladás utján. 

Erre már felébredtem. Tom. 

— Az esküvőién kitört a veszettség a 
menyasszonyon. Újvidéktől jelentik: Szerdán 
délelőtt borzalmas dráma játszódott le Hoff-
man János újvidéki fiatalember és Kovács 
Ilonka tizenkilenc éves leány esküvőjén. Az 
esküvői lakomán a fiatalasszony hirtelen rosz-
szul leit s nihány perc múlva már a veszett-
ség tünetei mutatkoztak rajta. A szerencséden 
asszony dühöngeni kezdett, a násznép közé ro-
hant és több embert megharapott. Hoffmannét 
a sérültekkel együtt bevitték a Pasteur-intézetbe. 
Megállapították, hogy a fiatalasszonyt néhány 
héttel ezelőtt megharapta kutyája, de ő semmi 
fontosságot nem tulajdonított sebének, mert n e « 
tudla, hogy az állat beteg volb 

— Tizmiiltó büntetés — egymillió miatt . 
Budapestről jelentik: A biróság csütörtökön 
árdrágítás vétségéért 10 millió korona pénz-
büntetésre itélte Kdldor Marcelné irógépkeres-
kedfinől, mert egy olyan gépirási munkáért, 
amelyért legfeljebb 500.000 koronát lehetett 
volna számítani, másfélmillió koronát számitól!. 

x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dél-
magfarország Ingyenhirdetést szelvényét. 

— Tizenői leventét vettek őrizetbe a le-
venteoktató meggyilkolása ügyében. Pécsről 
Jzlentik: Diflll János levenleoktatő meggyilko-
lása ügyében — akit, mint ismeretes, levente-
ianitványai bunkóztak le — , a nyomozás során 
tizenöt fiatalembert, akik Diffn János agyon-
verésével gyanusithatók, őrizetbe veitek. 

— Leventék hivatalos Indulója. Budipeitről 
jelenük: Az Országos Testnevelési Tanács 
farkan Dezső zeneszerző által irt levente-indulót 
elfogadla ahvenieegyesüieiek hivatalos indulójául. 

— Az etaő nő, aki mezőgazdasági oklevelet 
szerxett. Budapestről jelentik: Csütörtökön 
vizsgázott Ronci Mária, aki az első magyar nő, 
aki a budapesti közgszdssági egyetemen siker-
rel végezte el as egyetem mezőgazdasági 
fakultását és oklevelet szerzett. 

M a b a l estély a Belvárosi étteremben. Fekete-
sas ucca 22. Telefon 892. 1903 

— Tízhavi részletre kapnak fát s Máv. 
nyugdíjasai. Az államvasutak igazgatósága abból 
a célból, hogy nyugdíjasainak, és nyugbéresiinek 
it tüzelőanyag beszerzését megkönnyítse, meg-
engedte, hogy mindazon jogosultaknak, akik 
julius 25-ikéig kérik, as 1926 -27 . évadra járó 
tüzelőanyagot a vételár tlzhavt réstleiben vali 
törlesztése mellett szolgáltassák ki. A részletes 
feltéteteket az államvasutak hivatalos lapja közli 
ás a nyugdij-számfejtőhivitalokban, valamint az 
összes állomásokon is meg lehet tudni. 

— Giünfeld—Tarfakower: remie. {Buda-
pesti tudósítónk telefonjelentise) A nemzetközi 
mesterverseny csütörtöki fordulóján Yatei győ-
r i t Réti ellen, Monlicelii Steiner elten, Colls 
Halasi ellen, Rubinsfein Snosko-Borowsky ellen, 
Kmoch dr. Nsgy ellen. Remis tett a Takács— 
«áatliio», Grinfeld— Tnriakomr, Vajda—Pro-
kesch játszma. 

x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 
koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalá-
ban kaphatók. 

Művésszel 
* Llnctiky Bernát hasgvetssnye. A fénnyel 

bevont, erővel emelkedő, tiszta csengésű, vilá-
gos, szép emberi hang a legnépizerübb művé-
szetek egyikének anyaga, olyan Istenáldotta 
képesség, amellyel leghamarabb férkőzhetni az 
emberek közelébe és amely a legtökéleteseb-
ben fejesheti ki az érzéseket. Mégsem éri 
el a kívánt hatást, ha csupán a nyers 
erő súlyával hussa maga felé a mérle-
get, anélkül, hogy sokrétű, finom kuiíurá-
val tudná kifejezni magát. Az ének ugyanaz, 
mint a lirai költészet, legközelebb is áll 
hozzá, de ugyanugy megvannak a törvény-
szerűségei, formái, mini a zengő szónak, hul-
lámzó játékot követel, emelkedést és esést, 
mindazokat az eshetőségeket, amelyek változa-
tossá teszik és dominálják az egiss életet. Li-
netzky Bernátnak, a hsngversenyső pesli főiánlor-
n ik valóban nagyon szép hangja van. Meleg, 
bársonyos lírai szinezetű tenorja könnyedén 
száguidja be a legnagyobb termet is, ragyog 
a magas pariikban kitartóan, mint a fellobbanó 
fáklyafény. Szinte ciodálatos, hogy húszéves 
egjhá i működés után ennyire megtsrtotta 
érintetlenségét, a hihetetlen easgfeszités dacára, 
amit az egyoldalú kiképzéssel és az egyházi 
dalok tradicionális erőltető előadási modorával 
minden énekesi megtoai rövid időn belül. A li-
turgiái dalokban ez inegsiokott tény, ds a hang-
versenydobogón, a liturgiái dalokra is ugyan-
azok a törvények a ménradék, mint akármelyik 
mődalra, operaáriára. Linetzky nem bánik öko-
nomikussn hangjával, állandáin nagy erővel 
használja és igy eltikkadnak éneke alatt a 
finomságok, amelyek nélkül például a dekadens 
Puccini s lágyszavu Hildtck el sem képzelhető 
é« szinte fájóan bántó. A Iegatok, poriam? átok, 
pianok nem szerepelnek eléggé Linetzky techniká-
jában, a robusztus ősi matéria még ma is uralkodva 
tör ki kultúrájából, holott es nagyon árt az össz-
benyomásnak, de főleg hanganyagának. As 
egyházi dalokban inkább otthon van Linetzky. 
A dallamoknak Ieigyszerüsitett nemes vsretet 
£d, rendkivül megkapó a dallam mintázása. 
Nagy hatást gyakorolt hallgatóságára különössn 
az Eijedi- és Linetzky-dalokkal. Kísérője, 
Strohe Henrik a zongorán megértően simult a 
mester akaratához, mig magáaszámaiban Lissi 
Rígoietto-fantáziájával, Schumann Papiiloná-
val kissé önkényesen bánt el. 

Sport 
Vasárnap a DVSC látszik Szegeden. 

As OTT még két vasárnapot engedélyesett a 
vidék futballja részére. Bst a kit hetet igyek-
f zik mindsn vezető egyesület kihasználni, hogy 
erős ellenfelekkel Játszón. A SzAK vezetősége 
nagy programot bonyolított te már eddig is, 
most vasárnapra azután a vidík egyik vezető 
egyesületével, a Debreceni VSC-al folytat tár-
gyalásokat, amelyek olvan stádiumba i vannak, 
hogy a két csapat vasárnapi szegedi találkozása 
valószínű. A Szegeden még nem járt keleti 
bajnokcsapat Játéka során összehasonlítást lehet 
aajd tenni a két ksrűtet klasszisára. 

Tsnáasüléi az MLSz-ben. Csülörtökön este 
az MLSz tanácsülést tartott, amelynek kevés 
tárgya volt ugyan, de a tanácikozás ugyan-
csak hosszura nyúlt. Két foniosibb tárgy volt, 
•sz egyik a Zrinyi és a K áC fúziója. A tanács-
ülés tudomásul vette a fúziót azzal, hogy a 
Zrinyi nevet változtatott, mig a KAC azért 
oszlott fel, hogy beleolvadjon a Zrinyi KAC-ba. 
Vita i ndu l meg ezután a két egylet játékosai-
nak igatolása körül, a tanácstagok véleménye 
elférő volt. Ezután sor került a CsAK újrafel-
vételi ügyére. A CsAK ugyanis az intézőbizott-
ság ismeretes határozata folytán, mint alosztály-
ba jnok kérte a kerületi döntő idejének megálla-
pítását. Hosszú vita során a tanfes as ügyet 
az intézőbizottsághoz telte á«. 

m a n a g y 

H A L -
GSTÉLY 

Halpaprikás vagy sült hal 
és túrós csusza 

25000 K 
Kitűnő borok. Szent István Idénysör. 

Károlyi Árpád muzsikál. m 

Varga Mihály JSL, Szeged 
H r a d i H661 4 . Te l e l ő n 4 6 9 . 

Mindennemű sötéSára, zsineg, zsák. ponyva, 
sxőiőkötöző fonalak és háló 393 

o y i v r a r o n k a p h a t ó , 

magániskola. 
J. T O M A Y MINKA és L U D V I G N É S. MÁR IA 

nyilvános jogú elemi iskolájában 806 

( V i d r a u c c a 4 . s z á m ) 

Beiratás julius 1-5-ig délelőtt 9—1 között. Gondos 

német nyelvoktatás és gimnáziumra előkészítés. 

Egyéni oktatás. Tisztviselőknek nagy kedvezmény. 

K i t ű n ő u r a d a l m i 

Trapisía sajt kgr. 32.000 

Stefánia „ „ 40.000 
F3T V i s z o n t e l a d ó k n a k o l c s ó b b 

Glück Lipót sajtüzletében 
K e l e m e n ucca 11. we Telefonszám 901 


