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Pünkösdi riport Bécsből. 
(A Délmagyarország munkatársától.') A 

pünkösdi ünnepek némi élénkséget hoztak 
az egykori császárvárosba. A katolikus nagy-
gyűlésre sok ezer idegen sereglelt össze a 
világ minden tájáról, akiknek felvonulása két 
teljes órán át tartolt. A körmenetben különö-
sen nagy feltűnést kellettek a csehszlovák 
.katolikus küldöttségek. Külön vonultak fel 
a cseh nemzetiek és külön a németek, meg 
a magyarok. A pozsonyi csoport táblájának 
felirata ez volt: 

Bralislava 
ezelőtt 

POZSONY 
és a tábla után haladó csoport 

a magyar Himnuszí énekelte. 
Hasonlóképpen magyar táblával és magyar 
nótákat énekelve haladtak a komáromiak is 
a menetben. 

A bécsiek ez esetben indolensek, vagy talán 
élhetetlenek is voltak. A sokezer idegen tartóz-
kodását egyáltalán nem használták ki üzleti-
leg. Hogy egyebet ne mondjunk, a két pün-
kösdi ünnep alatt minden üzlet zárva volt 
és még szivart vagy cigarettát sem lehetett 
egyebütt, mint a kávéházakban kapni. A fő-
pincérek egyáltalán nem panaszkodhattak, 
mert négy napon át ők voltak Bécs banká-
rai, illetőleg pénzváltói is. A bankok ugyanis 
már péntek reggel bezártak és csak kedd 
reggel nyitottak ki. Hogy a külföldiek nem 
nagyon előnyösen jutottak ilyen körülmények 
közölt az osztrák sillingekhez, az csak ter-
mészetes. 

Az olcsó, de kedves látványosságok közé 
tarlozolt a sok virággal diszitett fogat és autó, 
amely a konfirmálásra röpítette a sokezer 
fehérruhás kisleányt a Szent István-templom-
ba. Egyik-másik auló alig látszott ki a virág-
díszből. Igaz, hogy művirágok voltak, ame-
lyeket az autóvállalatok gondosan elraktároz-
nak egyik alkalomtól a másikig, de ez mit 
sem vont le a kicsinyek boldogságából és az 
ünnepség fényéből. 

Egy másik, ugyancsak ingyenes, de uj és 
állandó látványossága Bécsnek az Anker-óra. 
Az Anker biztosító társaság palotáját disziti 
ez az óra, amely kis látványosság is amellett, 
hogy jelzi az időt: A folyosószerü építmé-
nyen az osztrák történelem kimagasló alak-
jainak életnagyságú szobrai vonulnak végig és 
pedig minden órában egy másik. Délben igen 
szép harangjátékot produkál az óra, amelyet 
a nézők százai állanak körül. 

Az élet Bécsben általában most is olcsóbb, 
mint nálunk és pedig pontosan azzal a 23 
százalékkal, amelyikkel a pengő drágább, mint 
a silling. Beigazolódott, hogy a magyar pénz-
ügyek legfőbb őre idézte elő nálunk a pengő-
számitás óla észlelhető drágaságot Am i nálunk 
egy pengő, az Ausztriában egy silling. A ven-
déglőkben igen jó menüt lehet kapni két 
sillingérl, de egyszerűbb polgári vendéglőben 
már 1 silling és 20 garasért is. A szállodai 
szoba 5—6 silling, egy pohár sör 35 garas, 
fekete kávé 50 garas és igy tovább, ugyanazok 
az árak, mint nálunk, csakhogy sillingben, 
ami 25 százalékkal kevesebb, mint a pengő. 
Drágának csak a színházakat és mozikat ta-
láltuk Bécsben, bár nem lehetne mondani, 
hogy akár a színészek, akár az előadások job-
bak, mint Pesten. Egy közepes földszinti ülés 
10—12 silling a színházban, a moziban pe-
dig 5—6 silling. Az utóbbiban most különösen 
egv orosz fi lmet favorizálnak: a Rettenetes 
Ivánt, amelyet már két hónap óla játszik a 
Busch-cirkusz, de még mindig elővételben kel-
nek el a jegyek. 

Mint kuriozumot emiithetem meg, hogy a 
Burg udvarán egy kabarétársaság játszik es-
ténkint, — jó időben, mig ha borús az idő, 
amilyen pünkösdkor is volt, akkor a királyi 
palota dísztermében tartják meg az előadást. 

A szegedi háztulajdonasok vigasztalására 
megírhatom még, hogy Bécsben a házbérek 
messze a szegedi »eszményi nívó« alatt álla-
nak. Alkalmam volt egy igen szép 1 szobás-

mellékhelyiséges belvárosi lakást látni, amely-
nek évi bére 300 silling. Igaz, hogy a tataro-
zási költségeket a háztulajdonos a lakóra há-
ríthatja, ennek dacára azonban indokolt a 
kérdés, amelyet a bécsi polgár intéz az ötszö-
rös háztulajdonoshoz: 

— De hát miből él ön? 
A magyarországi háztulajdonosokért ilyen 

dolgok miatt ma már igazán nem kell ag-
gódni. 

Ligeti Jenő. 

Kívánod a társadalmi békét? 
A D é l m a g y a r o r s z á g a társadalmi béke harcosai 

ffirek 
j n j T I Q Csütörtök. Hóm. kuth. Prim., Fel. Pro-

testáns. Félix. Nap kél 4 óra 3 perckor, 
pyugszik 19 óra 55 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1, délután 
4—7-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I, eme-
let) nyitva d. e, 8—l-ig, d. n. 3—7-ig, 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárnt 81. ss, 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7, (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon: 40—3—23. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ansztria részér«: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (österr. Anzeigen A.-G.J 
Telefon: Serie 63—5—95. 

— I d ő j á r á s . A Meteorológiai Inlézet jelenli: 
Hazánkban az idő csendesebb lett és a hőmérsék-
let főleg éjjel alacsony. Az eső megszűnt, csak 
Vásárosnaményban és Csengeren volt kevés csa-
padék. Egyelőre meleg idő, nyugatról zivataros 
esőkkel, később liősülyedés várható. 

— Eltemették Szécsi Istvánt. Szécsi István föld-« 
birtokost, Alsóvárosnak egyik legtevékenyebb pol-
gárát, szerdán délután négy órakor temették el 
nagy részvét mellett. A temetés időpontjára szá-
zak és százak gyűltek össze a Szabadság-tér 13. 
szám alatti gyászház előtt. A beszenlelést és a te-
metési szertartást P. Unyi Atanáz alsóvárosi plé-
bános végezte fényes papi segédlettel. A szertartás 
után dr. Iíószó István nyug. államtitkár búcsúz-
tatta el Alsóváros halottját. Kószó beszédében 
szeretettel emlékezett meg Szécsi Istvánról, aki 
mindig odaadó buzgalommal dolgozott a közért. 
Fájdalommal mondott bucsut a kisgazdatársada-
lom érdemes tagjától, aki élete utolsó pillanatáig 
kitartott az állásban. Wenner Sándor a népkörök 
nevében mondott búcsúztatót. Szécsi István holt-
testét az alsóvárosi temetőben helyezték őrök 
nyugalomra. 

x A leghuinorosabb előadásban a legkacagta-
lóbb mókákat szombaton adják elő Dénes—Pethes 
duó. Jegyek Korzó Mozinál/ 

— Maróezy Szegeden. Mint a D é l m a g y a r -
o r s z á g már jelentette, a Szegedi Sakk-Kör ju-
nius 18-án vendégül látja Maróezy Gézát, a vi-
lághírű szegedi születésü nagymestert. 18-án este 
fél 8 órai kezdettel ünnepélyes vacsora lesz a ki-
váló nagymester tiszteletére. Ezt követi fél 9 óra-
kor a 80 résztvevős szimultánverseny, melyen 
nemcsak Szeged, hanem a vidék sakkozói közül 
számosan vesznek részt. 

— Ezüst kazetta Varsányi Irénnel pénteken és 
szombaton. .legyek a Délmagyarország jegyirodá-
jában. 

* Puch kerékpár képv. Lukács, Valéria-tér. 

— Megalakult a Somogvi-lelep templomépitő 
bizottsága. Pünkösd hétfőjén délután 4 órakor 
a Szeged-Somogyi-lelepi Önkéntes Tűzoltó Tes-
tület a Polgári Kaszinóval együttesen rendkívüli, 
közgyűlést tartott. Az ünnepélyre testületileg ki-
vonult az Önkéntes Tűzoltó Testület egy sza-
kasza a kebelébe tartozó gyermekzenekar kísére-
tében. A közgyűlés megnyitása után Buller Ignác 
elnök rámutatott a templomépitő bizottság meg-
alakításának szükségességére. Kérte dr. Somogyi 
Szilveszlernét, hogy vállalja el a templom bizottf 
ság elnöki tisztségéi. Somogyi Szilveszterné a 
tisztséget örömmel elvállalta. A közgyűlés ezután 
megalakilolta a templomépitő bizottságot. 

— Különvonat a lengyelkápolnai búcsúra. Va-
sárnap lesz Leugyelkápolnán a szokásos nagysza-
bású bucsu. Erre az alkalomra a tanyai vasul 
különvonatot indit. A különvonat indul reggel 8 
óra 30 perckor a Rudolf-térről. Kunhalmon 9 
óra 28 perckor csatlakozás a Városlanyáról 8 
óra 10 perckor induló, Alsóközpontot 8 óra 45 
perckor érintő vonathoz. Sárkányhegyen 9 óra 
41 p., Domaszéken 9 óra 58.p. megállásokkal ér-
kezés Lengyelkápolnára 10 óra 12 perckor A kü-
lönvonaton a rendes menetdíj fizetendő. Ugyanek-
kor kirándulóvonatot is indítanak Várostanyára. 
A kirándulóvonal a Rudolf-térről indul 8 óra 30 
perckor. Szentmihályteleket 9 óra 10, Kunhalmot 
9 óra 30, Széksóstót 9 óra 52, Alsóközpontot 10 
óra 6, Kissort 10 óra 25 perckor érintve, 10 óra 
45 perckor érkezik Várostanyára. Vissza-
utazni lehet déli 12 óra 17, illetve este 18 óra 
37 perckor induló rendes vonatokkal. 

— Fertőtlenítőszerrel megmérgezte magát. Bu-
dapestről jelentik: Tegnap délután a toloncház 
fertőtlenitő osztályán Berka József napszámos, 
akit csavargás és munkakerülésért büntettek meg, 
fertőtlenítőszerrel megmérgezte magát. Az erős 
méreg felmarta a belső szervezetét, ugy hogy ma 
éjjel a kórházi ágyon meghalt. 

x Dénes—Pethes duó szombat este 9 órakor 
Korzó Mozi. 

— A rendőr agyonlőtte a menekülő és támadó 
csaló ügynököt. Budapestről jelentik: Ma dél-
ben Bedi Mihály rendőr a Budafoki-utou felis-
merte Stark Antal 30 éves többszörösen bűnvádi 

% 

eljárás alatt álló körözött ügynököt, akit igazo-
lásra szólított fel. Stark Antal vonakodott a fel-
szólításnak eleget lenni, majd kirántotta a rendőr 
kardját és futásnak eredi. A rendőr üldözőbe vet-
te, majd sikerült elfognia Slarkot. Dulakodás tá-
madt közöttük és Stark Antal újra a rendőrre tá-
madt, aki csak ugy tudta elhárítani a támadást^ 
hogy revolveréi rántotta elő és belelőtt Starkba, 
aki azonnal meghalt. A vizsgálat a fegyver haszl-
nálalára vonatkozóan megindult. 

Telefon 11-85. Korzó Mozi Telefon 11—85. 

JuniuB 9-én, csütörtökön 
főszereplésével t 

Cowboy rendőr. 
Kalandor dráma 6 felvonásban. Asonkwill; 

Pompadur nyakéke. 
Dráma 6 telyonátban. Főszereplő: B e s s i e Cove. 

Előadások kezdeie hétköznap 5, T, e, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 árakor. 

Te'eton 16-33. S * * c h e n y i M o z i Telefon 16-33. 

Junius 9 é1, csülőrtőkön 

Egy asszony kálváriája 7 felvonásban. Főszereplő: Helene C&adwIcR. 
Azonkívül: 

A s i v a t a g á t k a . 
D.áma egy világvárosi cirkusz életéből 6 feivoniabm. Főszereplő: M a r c ó . 

Előadiiok kezdete hélköinap 5, 7, 9, vasár- és Qni epn»p 3, 5, 1 és 9 órakor. 


