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nem fogom megengedni, hogy ezért engem 
bármelyik honfitársam vállveregetve elis-
merésben részesítsen, mert lelki szükség-
ből teszem, szivem ós vérem parrancsára, 

l. mint valami magától értetődő dolgot. 

t* Most megint a színházról beszélgetünk. Elragad-
tatott szavakat talál Molnár Ferenc, amikor //epe-
dik Gyuláról esik szó. 

— A legjobban beszélő színész, akit ismerek. 
• Milyen kár, hogy nyelvünk elszigeteltsége miatt 
a külföld nem gyönyörködhetik benne. Neki, Törzs 
tjenőnek és Csortosnak (fiatal korában) mindig 
boldogan adtam a főszerepeket. Törzs Jenőben 
külön is nagyrabecs ülöm műveltségét és hivatásá-
nak komoly átérzését. Az »Egy, kettő, három* 

; vezető szerepét a Vígszínházban a kitűnő Góth 
.Sándorral szeretném eJjátszatni. 

A színészet terén bizonyos hanyatlást lát az 
illusztris iró, de erről nem akar beszélni. Azután 
a külföldi irodalom egyik-másik kiütköző jelen-
ségét vitattuk megT' miközben felsóhajtott: . 

— Könyvsiker!... Budapesten legfeljebb ötezer 
példány, Berlinben kétszázezer«. 

Késő este lett. A könyvtárszobára hat óriási 

kandeláber, a szomszédos kék szalonra velencei 
kristálycsillárok pazarul árasztották a fényt. Nem 
túlzás, ha azt mondom, hogy szdz villanykörte 
égett. Nyolckor ültünk le egy kis dohányzóasztal-
kához és majdnem tiz óra volt, mikor Molnár 
Ferenc idegesen rántotta ki zsebóráját és fel-
kiáltott. 

— Szent Isten! Kilencórára ígérkeztem el vacso-
rara, Marton Sándorékhoz. 

De azért még van ideje, hogy adomázzon, tré-
fáljon, érdeklődjön, kérdezősködjön». Csupa fosz-
foreszkáló fiatalság, csupa sugaras élet a magyar 
irodalomnak ez a fejedelmi büszkesége, az egész 
világnak ez a nagy és nagyszerű szórakoztatója. 
Miközben lemegyek vele a lépcsőn, egy szurtos 
vioeházmesternébe ütközünk. Ez a robotos asszony 
talán csak annyit tud, hogy ő fizeti a házban a 
legtöbb házbért. Ez rendben is van. 

* De mért hogy Budapesten az irigység, a kortársi 
kicsinység és rosszindulat ugyancsak a jövedelmei 
szerint taksálja Molnár Ferencet? Minden müveit 
magyarnak éreznie kell, hogy a világhódító magyar 
géniusz, a huszadik század Motöér-je jár-kel itt 
a halandók közt, nem csupán egy »szerencsés dol-
lármilliomosc. 

A török basánál is nagyobb ur a bacsa. 
Nevén megnevezve Bujdosó János bacsa, aki a Hortobágyon legelteti Dyáját és saját kijelentése 
szerint ezen a kerek világon magánál nagyobb urat nem ismer. Jól esik megállapítanunk, hogy ime, 
akad magyar folyóirat, a Lantos Magazin, amely nemcsak Amerika technikai csodáit és Pár 
ris izgató élvezeteit mutatja be olvasóinak, hanem fölfedezi azt, hogy a magyar olvasót mégis-
csak a magyar csodák érdeklik legjobban és hogy a Hortobágyról lehet annyi érdekeset és ujat 
irni, mint a világ bármely ismeretlen szögletéről, amihez végül is vajmi kevés közünk van. 
Bár ebben sincs hiány a Lantos Magazinban és valóban elképesztő csoda az, amelyről a Galae 
pagos szigetről irt cikkben értesülünk. A Csendes óceánnak e távoleső szigetcsoportja megőrizte 
azokat a lényeket, amelyek tízezer évvel ezelőtt benépesítették a földet és amelyeket a mesék 
világából mindnyájan ismerjük a hétfejű sárkány néven. Ilyen sárkányok laknak ezeken az Isten 
háta mögött levő szigeteken, amint azt egy amerikai tudományos expedíció legújabban megállaz 
pitotta és a Lantos Magazinban is közólt fénykén péken mutatta be az ámuló tudományos és laikus 
közönségnek. Arról is értesülhetünk a Lantos Magazin legújabb számában, hogy az árumintavásá-
ron kivül hatóságilag engedélyezett és valaha nagy népszerűségnek örvendett leányvásárok is voltak 
Magyarországon a havasi mócok kőzött a Gaina-hegy tetején. Görgei tábornok életének legizgal-
masabb jelenetét eleveníti föl Pethő Sándor »A tábornok« cimü miniatűrjében. A jeles publicista 

.tudtunkkal ezzel tesz először próbát a szépirodalomban és érzésünk az, hogy ezen a téren ugyan-
olyan sikerek várják, mint a publicisztikában. Érdekes fényképpályázat (400 P), sportcikk (Mező 
Ferenc olimpiai győztesről), kiválóan sikerült Karinthy-novella, színházi rovat, számos ötlet pom-
pásan illusztrálva és igen gazdag képanyag teszik változatossá a Lantos Magazin május 1-i számát 
Méltó föltűnést fog kelteni a kiválóan sikerült ötletes, művészi boritékrajz Byssz Róberttől. 

A Lantos Magazin havonként kétszer jelenik meg. Egyes szám ára 1 pengő. Évi előfizetés 
24 pengő. Minden éves előfizető ajándékul egy 6x9 cm-es Kodak fényképezőgépet kap. Pros-
pektust levelezőlapon kérhet bárki a Lantos Magazin kiadóhivatalától: Budapest, VIH. Stáhly u. 
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VI. f Szerda, Róm. kath. Fülöp, Jak. 
Protestáns Fülöp. Nap kél 4 óra 

44 perckor, nyugszik 7 óra 11 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/jWg, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva d. o, 8—l-ig, d. a. S—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilién s>ut 
I I . (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

. A Délmagyarország legközelebbi szá-

ma a május l-t munkásünnep miatt pén-

teken reggel a rendes időben jelenik meg. 

Görögkeleti húsvét. Most kezdődnek a görög-
keleti húsvéti ünnepek. Az ünnep; istentiszteletek 
sorrendje a következő: Május 1. Nagyszerda: dél-
előtt 10 órakor szent liturgia. Május 2. Nagy-
csütörtök délben 1 órakor Szent Vazul liturgiája. 
Május 3. Nagypéntek délelőtt 10 órakor hórák, 
délután 3 órakor vecsernye, este 7 órakor Krisz-
tus siratása. Május 4. Nagyszombat, hajnali 3 óra-
kor Krisztus temetése, délben 1 órakor szent litur-
gia. Május 5. Húsvét első napján hajnali 3 óra-
kor feltámadás, délelőtt 10 órakor szent liturgia a 
kecskeméti görögkeleti énekkar közreműködésével, 
délután 4 órakor vecsernye. Május 7. Húsvét har-
madik napján, kedden délelőtt 9 órakor szent 
liturgia a temetőben, utána sirok szentelése. 

x Ai idei szezon divatslágere: a toya-eipö már 
látható Del Ka kirakataiban. Rárász-ucca lf.. ^Dre-
ber-söröző mellett). 

— Revíziós gyűlés Szolnokon- MájúS 5-én, va-
sárnap revíziós nagygyűlés lesz Szolnokon- A gyü- . 
lésre meghívták Szegedet, Hódmezővásárhelyt, Csa-
nád- és Csongrádmegyét. A gyűlésen dr. S z a b ó 
László, a szegedi egyetem magántanára nagy be-
szédet mond. 

— A kereskedelmi és Ipari alkalmazottak levente-
oktatása- A testnevelési felügyelőség azzal a kérés-

[ sel fordult a kamarához, hogy .a kereskedő és 
« iparos munkaadókat a testnevelési törvény iu-
j tézkedéseinek pontos betartására hívja fel, hogy 
s ezáltal az esetleges kellemetlenségebet és bírságokat 

elkerüljék. A törvény értelmében minden 12—21 
év közötti alkalmazottat a leventeoktatás szem-
pontjából a testnevelési felügyelőséghez jelentke-
zésre kell beküldeni. Akik a leventeoktatás alá 
tartoznak, részvételi könyvecskét kapnak, amely- | 
ben az oktató bélyegzővel igazolja, hogy a levente 
a foglalkoztatáson résztvett-e, vagy sem. A leven-
ték foglalkoztatása hetenként egyszer két órát és 
havonta egyszer négy órát vesz igénybe. Ezentnl 
külön foglalkoztatásra a levente csak a munka, 
adónak határozott engedélye alapján mehet. 

— A Katolikus Nővédő Egyesület díszközgyűlése. 
A Szegedi Katolikus Növédő Egyesület kedden 
délután négy órakor az egyesület székházában 
ünnepélyes keretek között ünnepelte meg az egye-
sület húszéves fennállását. A díszközgyűlésen az 
egyesület alapító elnöknője, dr. R a s k ó Istvánné 
beszámolt az elmúlt husz esztendő történetéről, 
továbbá mindazokról a mozgalmakról, amelyeket 
a nővédő indított meg Szegeden. A díszközgyű-
lésen ezután az egyes szakosztályok számoltak be 
működésűkről, majd a tisztikart egyhangúlag új-
ból megválasztották. A díszközgyűlés után Vár-
h e l y i József pápai prelátus ünnepélyes Te 
Deumot mondott. 

1 _ ottpmánok, börbutorok MachaüJiáJI,. fiiadl.a-Uc» 

OPERA ZONGORATEREM 
B u d a p e s t , V I . , H á l ó s u c c a 1 6 . 

V i l á g m á r k á é zongorák, piamnók 
ezer pengfitGI, negyven pengős havi 

részletre is. B.6 
Nagy tisztviselői kedvezmények. 

Felfyivás 
a Társadalombiztosító Intézet 

bixtositott tagjal&ox ! 
Minden öntudatos ipari munkás a 2. számot 

viselő jelöltek kockájába rajzol keresztet, ahol or-
szágos jelöltjeink között az első helyen 

Payer Károly szakszervezeti alkalmazott 

(országgyűlési képviselő), 

a kreüleű választmányi jelöltjeink első helyén 

Kalapis János könyvkőtőmunkás 

neve áll. 
Minden öntudatos magántisztviselő és kereske-

delmi alkalmazott a 2. számot viselő jelöltek koc-
kájába rajzol keresztet, ahol országos jelöltjeink 
között az első helyen 

Rády Sándor ny. pénztári tisztviselő5 

a kerületi választmányi jelöltjeink első helyén 

Berényi Sándor magántisztviselő 

neve áll. 
Minden öntudatos háztartási alkalmazott a 2. 

számot viselő jelöltek kockájába teszi a keresztet, 
ahol jelöltjeink között az első helyen 

Robonczi Gusztáv gépjárművezető, 

a kerületi választmányi jelöltjeink első helyén 

Pálinkás Erzsébet háztartisi alkalmazott 

neve áll. 
Szavazó igazolványát mindenki őrizze meg, mert 

csak annak felmutatása mellett lehet szavazni. 
A szavazás alkalmával mindenki 2 szavazólapot 

kap. Az egyik országos, a másik kerületi választ-
mányi jelöltekre szól. Mindkettőre szavazni kell, 
még pedig a 2. számot viselő jelöltekrel A szava-
zás titkos. 

Választás napja május 12. és 13. 

A szegedi Szakszervezeti Bizottság, 

— Szakáié* a bölcsészeti szakosztályban. Az 
Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szak-
osztálya május elsején, délután 6 órakor az egye-
temi könyvtár előadótermében (Központi egyetem, 
I. emelet) szakülést tart. Előad: dr. J u h á s z 
László középiskolai tanár: »Banzano magyarországi 
tartózkodása és történeti munkája a legújabb ku-
tatások megvilágításában« címen. Belépődíj nincs, 
érdeklődőket szívesen lát a szakosztály elnöksége. 

x Reteh Erzsi olcsón kiárusítja tavaszi modelljeit. 

— Dr. Hilscher Rezső előadása a Bethlen Gábor 
Körben. A Bethlen Gábor Kőr keddi vitaestjén 
értékes előadást tartott dr. H i l s c h e r Jenő egye-
temi magántanár az úgynevezett főiskolai szociális 
telep tevékenységéről és a »settlement munka« 
módszeréről. Hilscher professzor visszapillantást 
vetett a magyar settlement mozgalomra, amely 
1912-re nyúlik vissza. Az Újpesten székelő egyetemi 
szociálpolitikai intézet dolgozik a mozgalom kiépí-
tésén, amelynek céljai: megismertetni a munkás-
ság szociális bajait, a diákságot kitelepíteni a mun-
kásság közé, segíteni a társadalmi széttagoltság 
falait lerombolni. Ma már ott tart ez az intézmény, 
hogy a munkásság bizalmát is sikerült megnyernie. 
A mozgalom eddig csak a fővárosra terjedt ki, 
de a jövőben kiterjesztik a vidékre is. Az előadó 
professzort a közönség melegen megtapsolta. 

X Ottománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-ucca. 821 

Kerékpárok, felszerelések 
részletre is, meglepő olcsón. 
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