
1926 angusztns 15. D E L M A Q Y A R O R S Z A Q 9 

AZ OLVASÓ ROVATA. 

Kiáltás a munkanélküliek közül. 
Tekintetes Szerkesztő uri A multkorában több 

társammal a polgármester urnái voltunk fent, 
akltö', izegény munkanélküliek lévén, munkái 
kértünk. A polgármester ur azt mondotta akkor, 
bogy munkát egyelőre nem adhat, de egy kis 
segélyt kiutaltat majd a részünkre. Mi kijelen-
tettük, hogy ntm alamizsnái jiitünk Urai, hn-
aem munkái. Erre azt a választ kaptuk, hogy 
a Szentháromság-uccában meginditandő építke-
zésnél minket fognak először tekintetbe venni. 
Könnyes szemekkel ettük a fekete kenyeret, de 
törtünk némán, mert abban reménykedtünk, 
hogy egyszer msjd csak jut egy kissé fshérebb 
is az a;ztalra, amiből jól lehet majd lakni. Ez 
nyár elején történt. Elmúlt egy bénap, két hó-
nap, bárom hónap, már maga a nyár is kezd 
elmúlni, de mi még mindig csík várunk. 

Az ígért értesítés, mely munkába szólított 
volna minket, nem érkezett meg. Végre is el-
mentem a Szentháromság uccába és legnagyobb 
csodálkozással láttam, hogy az ipltishez már 
rigen hozzákezdtek. De még nagyobb volt a 
bámulatom, amikor ett ciak tápii is másvtdik-
tői ]ött munkásokat találtam. Jslenlkezlem. Nem 
vettek fel. Ekkor határoztam el, hogy megirom 
ezt a kis irást. 

Nem azoknak a kenyerét irigylem, de bánt 
az a tudat, hogy azoknak ott van a földjük, 
amelyen megterem, ami a ház arlásbin szük-
séges. A mi fsidünket piacnak hivják. Csak az 
a bi j , bosy itt a termést csak pénzéri lehet 
learatni. De ahol nincs munka, ott nincs pénz 
sem. A pogármester ur, ugy látszik, nem vette 
számításba ezt a tényt, mert akkor minden bi-
zonnyal szegedi munkások lennének a vidékiek 
mostani munkahelyén. 

Nincs sem pénzem, sem kenyerein. Mit esi-
ná l j ik? Ltpzi menjek ? Hiába mondom, hogy 
csak kenyeret lop'ay, megbüntetnek érte. Azt 
mondják, hogy van rcunkaheiy, csak nem kell 
politizálni. Csak azt nem tudják, hogy egy igen 
ismert munkaadó a napokban is kiiezeriisziz 
kanna irebirl kináit. Hát egy cialádos ember 
meg tud élni napi huszonötezer koronából? 
Mikor négyezret mertem kérni, azt vágták a 
szemembe, hogy — kommunista vagyok. 

Nem is tudom már tovább folytatni az irást, 
annyira reizket a toll a kezemben. Arra kérem 
még Szerkesztőimet, hogy ezt a pár sort szi-
veskedjen kifenni az ujiágba. De ba várakozá-
som ellenére ön is megfeledkezne rólam, akkor 
én szó nélkül fogok tovább várni addig, amig 
a végső nyomor egy ujabb utat fog megmutstni. 

Tisztelettel: Egy muakanilkili. 

Levél a Mesterről, 

Tekintetes Szerkesztőségi Az az ujitás, bogy b, 
lapjukban a közönség hangjának is szőt adnak, 
adja az okot, hogy felhívjam a lakosság figyelmét 
egy uj ragályos betegségre, amelyet, ha tiz évig 
hagyják dühöngeni, többen elpusztulnak, mint a 
világháborúban. A népboldogító szélhámosok gom-
bamód szaporodtak, delejesek, mavdaznanok, kop-
lalósok, öngyilkosok szektájá stb. De a legnagyobb 
elterjedtségnek mégis a „Mester* tanai örülnek és 
ebben hal el szépcsendesen egy-egy léprement 
hetenként. 

Bicsérdy mester természettudományokban Kimű-
velt fantaszta, aki a német kuruzstókat leutánozta 
és fellépett tériteni. Mindenesetre jobban jövedel-
mez, mint a nyugdíjas adóhivatalnoki bevétel. 

Nagy a lárma, a szenzációhajhászás és nem 
látszik ki a lóláb, a lényeg. Ugyanis a Mester azt 
hangoztatja, hogy fiatalkorában valami baja 7ott, 
amikői azután koplalással és egyéb trükkökkel 
gyógyult meg. Hát ez igaz is. Előadása, zavaros 
módszerei, nagyzási hóbortja tipusa az agylágyu-
lásnak. Jó lenne, ha a Mester most, hogy Adaka-
leh szigetén pihenőre tér, csinálna egy pár erő-
teljes higany éa saivarsan-kurát, ezek úgysem 
tmsanyagok, főzni se kell őket s igy hatásuk két-
ségtelent! kitűnő hatású lesz a nagy férfiú „lelki 
életére." 

Féltő gonddal vagyunk aziránt is, hogy s Mes-
ter a bor- éa sörfogyasztásban világrekordot iog 
tere ntenl s élte megszakad, míg mielőtt a 400 
esztendőt elérné O, a nagy apostol, a mgy festő, 
a nagy hegedűművész, aki most a tengert akarja 
átúszni Dower és Calais közt. 

Még valamit. Működik Szegeden egy nagy egye-
sület, a Szegedi Egyetembarátok Egyesülete. Cso-
dálatos, hogy es az illusztris egyesület, amelynek 
annyi kiváló tagja van, nem vette észre, hogy mily 
káros az egyetem preaztizsének, hogy egy egyetemi 

hivatalnok áll az élén a téveszmék propagandájá-
nak, ahol mindenáron terjeszteni akarják a Mester 
tanait. A tudományegyetem nem lehet bázisa a 
babonás tömegpszichózisnak. A „természetes élet* 
követői jegyezzék meg, hogy természetes élet az. 
ahol nem csinálnak mesterséges és ésszerűtlen 
tévtanokat. Természetes az ts, hogy legalább a 
tudományegyetem emberei loglalkozzanak tudo-
mánnyal és ne tudománytalan Mester-1 tanokkal. 

Tisztelettel: 
Egy húsevő, aki a Mesterbe is beleharap. 

I I I B I / 1 K Vasárnap. Róm. kat. C 12 N.-B.A. 
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óra 54 pertkor, nyagszik 19 óra 14 perckor. 
Somogyi-könyvtár és muzeum zárva. 
Egyetemi könyvtár vasár- és flnnepnap zárva van. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak i 

Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Qizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11. 
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 érakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, IIn 

Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 
10—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részére: Wien, I., Wildpretmarkt 1. 
'Gsterr. Anzeigen A.G.) Telefon; serié 62-5—95. 

— Elkészüllek az öfpengőtök. Budapestről 
jelentik: A Nemzeti Bsnk pénzjegynyomdája 
elkészült az ötpengős bankjeiyek nyomásával 
és jelentékeny mennyiséget már be is szállított 
a Nemzeti Bsnkhoz. Ezeken a banklegyeken a 
Ldachid rajza látható és ezekből készit s 
nyomda legtöbbet, mig a nagyobb érfékü cim-
felekből kisebb mennyiséget fognak nyomatni. 
A banklegyek felülbélyegzését is befejeite már 
a nyomda és azok valóizinűleg sseptember bs-
vábin kerülnek kibocsátásra. 

— Mr. Pride Hughes Szegeden. A belügy-
miniszter értesítette a város hatóságát, hogy 
mr. Pride Hughes londoni tanár éi ujságirő 
feleségével együtt Magyarország nagyobb váro-
sait járja be, hogy adatokat gyűjtsön London-
ban tartandó magyar művelődéstörténeti és 
néprajzi előadásaihoz. Az angol ujságiró a bel-
ügyminiszter érfesiiése szerint szombston, vigy 
vasárnap érkezik Szegedre és ilt a város ven-
dége lesz. A tanács valamelyik tagja lógja el-
kalauzolni a város nevezetességeihez, a szín-
házba, a kultúrpalotába, az iskolákba, a temp-
lomokba és ki, a tanyavilág rcj'elmeibe. Mr. 
Pride Hughes Debrecenből jön Siegedre. 

Í b r i l i i á n s 
2 gyémánt, arany és ezüst ékszereket, vala> 

1 mint a legjobb gyártmányú svájci órákat 

1 a legjutényösabb á r b a n csakis 

| M Ü L H O F F E R V . 
I órás- és ékszerésznél Kárász ucca 2 . 

| vásárolhatja. 286 

| Részletfizetés kedvező feltételekkel | 

A Zsoldos magántanfolyam 
Budapest, VII., Dohány ucca 84. Telefon ). 124—47. 

Magántanalók részére irt tankönyv kiadványaira és 

legyzeteise vonatkozólag részletes felvilágosítás nyer-

hető az intézet megbízottjánál, 

Szeged, Hullám ucca 8. szám, I. emelet 9. £25 

RETORTA FASZÉN 
m e g é r k e z e t t I 

Ömlesztve és csomagolva; viszonteladóknak is száraz 
hasábos és aprított tűzifa házhoz száll tva legolcsóbban 

Fodor Miklós és Társánál 
Vasasszentpéter ucca 4. (Bugyi gépgyárral szemben.) 
Dugonics lér 4. Telefon 11 72. 232 

Eltemették Szász Ivánt . A tragikusan 
elhunyt Szász Iván föögyészt szombaton dél-
után kitérték el utolsó u jára a Qyerlyámo* 
uccai gyássbázból. A temetőben dr. Borosa 
Dezső főügyész és Zombery Jenő ügyésztégi 
elnök vezetésével testületileg jsient meg a sze-
gedi ügyészi kar, ugyancsak majdnem teljes 
számban vett riszt a végtisztességen a tábla, 
a törvényszék és a Járásbíróság birói kara. 
Számos tiggal képviseltette migát a temetésen 
az ügyvédi kir, valamint az összes halóságok 
és barátok, rokonok, ismerősök egész serege, 
akik mind el akartak búcsúzni a nemes szivü, 
érző lelkű emberséges főügyésztől. Az ügyész-
ség fogházának egesz szakasz börtönőre fe-
szes vigyázba állotta köröl a koporsót, amely-
ben örökre alszik a Jellegzetes kis ember, aki 
tul a paragrafusokon sokszor meglátta as élet 
törvényeit is. Az egyházi szertartás ulán a 
reformé us temetőben helyezték el örök nyuga-
lomra a virágok bará'ját: Száiz Ivánt. 

Figyelem I A Szegedi Polgári Dalárda hétfő 
esti hangversenyén a Naszády-pár fog közre-
működni. 

— Dorozsma két tehetséges gyermeket ké-
peztet ki featőneb. A dorozsmai képviselőtes-
tület elhatározta, hogy Balogh István és MoU 
nir Qéza dorozsmai gyerekek részére havi 
500—500 ezer korona segélyt utal ki, hogy a 
két tehetséges rajzolót festőművésszé képezhes-
sék ki. 

Fnebs Ervin zongoratan ár a tanítást meg-
kezdte. Jelentkezni lehet naponta d. r. 11—12 
is d. u. 4—6-ig. Havi tandíj 12 pengőtől. 
Oroszlán u. Bárd-ház. m 

— Gárdonyi-ünnepély Somogyi-telepen. A 
Somogyi-telepi Polgári K»«zicó vasárnap esle 
hét őrakor (24. uces, Ökrös vendéglőben) 
Oárdonyi-ünnepélyt rendez. As ünnepség iránt 
nagy érdeklődés nyilvánult meg. 

Érdekes csodaszerről ad tudósi ást munka-
társunk, ami leginkább háziasszonyainkat fogja 
érdekelni. Külföldön ma már nem mossák a 
ruhát, hanem főzik. Egy mosószert tesznek a 
vizbe, azzal eggyütt fél óráig féiik a ruhát és 
az hófehér lesz, anélkül, hogy a ruha rongálódna. 
Az u] találmánynak .Rádión" a neve és mint 
halljuk, már Szegeden is kiphatő minden füszer-
üzletben és diogériában. A gyár szavatosságot 
vállal azért, hogy a por semmi oly anyagot 
nem tartilmiz, ami a ruhát rongálná. Mi csak 
gratulálhatunk a gyárnak az ügyes találmányért, 
amely mél'd a mai rádiós korszakhoz. A mosó-
szert a Hutter-Schicht szappangyárak hozzák 
forgalomban és ez már maga elég garancia 
ahhoi; hogy háziasszonyaink azt bizalommal 
fogadják * 

— Vér GjiSrgy pöre Szécsényl Lajos ellen. 
Emiékezetea még az az orvlámadár, amelyet 
húsvétkor követett el a szegedi ébredők elnö-
kének öccse, Stiaényl Lajos Wr Oyörgy ellen. 
Vér büntetőeljárást indított a lámádé ellen és 
ebben sz ügyben szombaton akarták megtar-
tani az első tárgyalást Ápczy Ernő járást iró 
elölt. Széciényi azonban a tárgyaláson nena 
Jelent meg, as idézőt nem velle át, mert Hsjdu-
megyében tartózkodik. A legközelebbi tárgya-
lásra Szécsényit ujbél idésik. 

E n r ö p a kávéház a legjobb szórakozóhelyé 

• •• i Aug. hó 19-én | •• I Augusztus hó 19-én I •• I 

J O n ! Könyöt J ö í l ! a Könyüt-cirkusz J O l l ! 
12 saját autó, 20 világvárosi attrakció, 16 tagu zenekar, 3600 befogadó képességű amerikai vízhatlan födött oonvvasátor\ 


