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Juhász Gyula verseiből 

Gyász; 
Egy régi térkép fölé hajolok ma: 
Ez кЛг-{а * " 'Г orv yrma. 

Ez a Tisza, a magyarok folyója^ 
Ez itt a délibábos régi róna. . . 

Egy ódon könyvben lassan lapozok ma 
S eltévedek a távol századokba-

És verseket idézek hunyt szemekkel, 
Arany, Petőfi, zengő, messze tengfr! 

Rodostó, Döbling, Majtény és Világos, 
Minden sötét lesz és a vége gyászos, 

Szenünk kialszik és kihuny reményünk 
És oly halálos bánat az, hogy élünk. 

Magvar vagy-?? kérdik még réha tő'e.n. 
Csitt! Lassan lépjelek a leire őkben! 

¿irány János nyomátoan 
A nagykőrösi magyer éjszakában 
fgg bandukoltál akkor, mint ma én, 
Rossz csillagok járlak szegény hazádr i 
S te voltál itt a biztos, méla fény. 

Elnézem a szobát, hol gyertya melle'' 
A balladák és penzumok között 
Éltél szelíden az emlél.e :etnek, j 
Siratva egy elzúgott üstököst. / 

Magyar magány ez, alacsony ocrer,dák, 
De künn az éjben véges vég'.e'en 
Titkával az alföldi menny dereng ránk 
5 a kulgém darvadozik az egen. 

6 mennyi kulgém, a magasba lengő 
S a mélybe néző, példázód neked, 
Ki a borús jelenben víg jö; eadő 
Hitével mondtál örök éneket! 

Lábad nyomába lépek elmere igve 
A magyar éjben ahogy ballagok, 
S lenéznek rám hizlalva messze, messze, 

t Kik téged láttak itt, a csillagok. 
Nagykőrös.  v  

Hol Ö fiolnap? 
Adyval vitézkedtem egykor cn mé£ 
És virrasztottam Adyval sokat, 
Fiatalságunk csókos, boros éjén 
És most idézi őt az alkonyat: 
Ö hova lett a régi, furcsa mámor 
És mire ment a regi viadal? 
Egy hant mered rám: itt pihen a bátor 
Isten vitéze cs sir az avar. 
Igaz, a dal szól és száll egy világnak. 
Megérti lassan kelet és nyugat, 
Megdöngeti az uj botondi bánat 
És betöri az aranykapukat. 
De jaj, hová tünt ama büszke Holnap 
És merre van a végső diadal 
S akit imádtunk átkozódva, ó jaj, 
Mivé lett fajtánk, a szegény magyar? 
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Hoi lmenn Dezsfinél, Csckonlcs ucca 4. az. 
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és használton rádiókészülékéhez 

P h i l i p s S5SS 
mátor t , hangszórót, enódpótiót 
és íűtőtöltő készüléket, melyekkel 
vétele tökéletes lesz ! Kaphatók : 

CijeffiQ Rádió-szaküzletében 
MwSRE&a Kölcsey ucca 4. sz. 

Bemutatás véfelkslelezetfség nélkül! 

Kedvező f i z e t é s i fe l lé le lek. 

Fonyó 

495 

теш fiam, ű® okosan beszéU! 
állat a nagyobbik veszély! 

Л kórokozó szúnyogok sokkal fenyegetőbb veszélyt jelentenek az emberi életre, mint a 
tigrle. A szúnyogok tenyészhelyeikről — párolgá mocsarakból és pöccgödiökböl — malária 
és más gyilkos ínzak csiráit hordják szét. A szúnyogok tönkreteszik éjjeli nyugalmunkat 
és megmérgezik testünket. Pusztítsuk el óket, mielőtt áldozatul estink nekik. Flil a ml 

védőpajzsunk, ne takarékoskodjunk vele. 

Flitelés percek alatt megtisztítja otthonunkat 
a kórokozó legyek, fzunyogok, darazsak, po-
loskák, svábbogarak, hangyák, bolhák és 
tetvek tömegétől- A Flil kifürkészi azokat a 
legelrejtettebb zugokat; ahol a rovarok búvó-
helyeiken tenyésznek és ott elpusztilja pe-
téiket. 
Flitelés megöli b mn!*nVtti és lárváikat, 

amelyek lyukai rágnak a szövetekbe. Fitt 
megövja a ruhanemöeket. Használata 
könnyű. Nem hagy foltot. Illata egész-
séges 
Viinghirü tudósok tökéletesítették a Fiit 
rovarirtót Biztos pusztulást hoz a rova-
rokra, de teljesen órtalmatlan emberre é* 
háziállatra, MindenOtt kapható. 

ElpisszUak legyek, szúnyogok, hangyák, 
poloskák, svábboprak, molyok, bolhák •«>. 

óvakodjunk az utánzatoktól! Csak eredeti plombált Fitt-kannát fogadtank el'. 

Magyarországi központ: P 4 M C E > I Gyógyszervegyészeti Rt., Budapest, 
VI., Figyelő ucca 16. Telefon: C. 9Q9—4S. B. 50 

trianoni gazdasági helyzet miatt 
Szegedről az európai Síiris Söhm-féle 

magtisztító telep 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

trianoni határ által megnyomorított Szeged 
ismét szegényebb lett egy nagy ipari, illetve 
kereskec'e'.mi vállalattal, fíöhm Sándor, aki-
nek inag isztitó telej c a háború óta ei rjpai 
híméi r j lett szert és igen nagy kivitelt bo-
nyolított 1T főleg' tisztított takarmánymagvak-
ban Németországba és az északi államokba, el-
költözött Szegedről. Telepét Böhm Sándor 
Budapestre hel\ e de át. ahol a Ferencváros-
ban, a Közraktárak mellett rendezi bn uj vál-
lalatát. A telep gépberendezése már Buda-
pesten van és az idei téli szezonban már a 
jiesti telep fog dolgozni. 

Értesülésünk szerint a IjJöhin-féle leien el-
költözése legszorosabban összefügg az tr;záy 
megcsonkítása folytán előállott gazdasági hely-
zettel- A Böhm-cég néhány év elölt szerződést 
kötött egy nagy angol gépgyári vállalattal, 
amelynek szabadalmazol l magtisztító gépei 
vannak. Ezek a gépek a tisztítást tulajdon-
képen nem mechanikai erővel, hanem a mág-
nesesség felhasználásával végzik. Szabadalma-
zott gépeit az angol vállalat nem adia el. ha-
nem tulajdonjogának fenlar .V-ával csak bi'ri;c-
adja azoknak a vállalatoknak, amelyekkel 

szerződést köt. __ 
Magyarországon a Böhm-cég szerezte meg 

az angol gyár szabadalmát és ezzel vállala-
tának teljesi'őképességét ugy megnövelte, hogy, 
működését az egész országra ki kellett terjesz-
teni. Ennek következtében előállott az a hely-! 
zet, hogv tisztításra szánt áruját az ország fel-
sőrészt'r^l és a Dunántulról kellett Szegeire 
hozatni és minthogy kivitele nyugat felé irá-
nyult, ugyanazon az útirányon mégegyszer. 
végigszállitani. Ezt a kétszeres szállítási költ-
séget a vállalat nem birta el és hogy verseny-
képességét biztosítani tudja, kénytelen volt el-
határozni Budapestre való átköltözését. A sze-
gedi ingatlanokat Böhm Sándor egyelőre bér-
beadás utján szándékozik értékesíteni. 

Felsőbb leányiskolái kötelező 

formakalapok 
nagy választékban legolcsóbban £ 

Ste iner S o m á n é n á i 
Gróf Apponyi Albert (volt Iskola) ucca 21. 

a legbiztosabb ssner fejfájás, fogfájás, mlgraln, idegbán-
t a l m a k , i z ü i e l i f á j á s és mindennemű fájdalom ellen. Minden gyógyszeriáiban kapható, B.61 


