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V1I1/20. Kedd. Róm. kath. Sz. István 
kir. Protestáns István kir. Nap 

kél 5 óra 02 perckor, nyugszik 7 óra 04 perckor. 
Somogyi könyvtár zárva. Muzeum nyitva dél-

előtt 10-től fél 1-lg. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárra. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 

íanak: Leinzinger Gyula* Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
í . (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilién s.-ut 
11. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Sakár örökösök, Valéria tér 1. (TeL 695.1 

A Délmagjarország legközelebbi 
•zárna, Szent István ünnepe miatt, csü-
törtökön reggel a rendes időben jele-
nik meg. 

** — Szent István a fogadalmi templomban. 
'A belvárosi római kathol ikus plébánia augusz-
tus 20-án, Szent István ünnepén, délelőtt 10 
órakor a fogadalmi templomban ünnepélyes 
isteni tiszteletet tar t . 

— Igazgatói megbízatás. Gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter az állami reálgimnázium igazgatói 
teendőinek ellátásával S o m o g y i József tanárt, 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester testvéröcesét 
bizta meg. 

— A munkásság gyásza. A szegedi szervezett 
munkásságnak gyásza van. Háromheti betegség 
után meghalt K a 1 a p i s János, az Általános Mun-
kásdalkör és a könyvkötők helyi csoportjának el-
nöke. Kalapis János élénken kivette részét a sze-
gedi munkásmozgalomból és puritán egyéniségé-
vel mindenütt tiszteletet és megbecsülést vívott 
ki magának. Ma délután 5 órakor temetik a köz-
kórházból. Az Általános Munkásdalkör ezúton is 
felkéri tagjait, továbbá a munkászenekart, hogy a 
temetésen minél nagyobb számban jelenjenek meg. 

— Borzalmas természeti katasztrófa Indiában. 
Londonból jelentik: Borzalmas természeti ka-
tasztrófát jelentenek az északindiai Szimla váro-
sából. A H i m a l a y a b a n fekvő Karakarum ienn-
sikon beomlott az óriási Shyok-gát, amelyet év-
századokkal ezelőtt állított fel "a természet. A 
hegyekből lesodort tölgyfatörzsek idővel teljesen 
eltorlaszolták a völgy kijáratát és óriási termé-
szetes gátat alkottak, amely mögött a hegyekből 
lejövő folyók vize hatalmas kiterjedésű tavat duz-
zasztott. A mult hét végén ez a hatalmas termé-
szetes gát beomlott s a gát mögött képződött 
tó vize a völgybe zuhant. Itt van az Indus folyam 
eredete is s az egész vízmennyiség az In-
dus völgyébe folyt le. Az Indus vízállása egy 
nap atatt tizenöt méterrel emelkedett. A kör-
nyéket óriási árvízkatasztrófa fenyegeti. Ötven ki 
seb.b várost és falut kiürítettek s lakosaik a he-
gyekbe menekültek. Attoek városát már elöntötte 
az ár. Két-, sőt háromemeletes házak is nyomta-
lanul eltűntek a beláthatatlan viztenger tükre alatt. 
Az árvizterületre katonai repülőgépeket küldtek 
kj, amelyek állandóan tájékoztatják a lakosságot 
az ár irányáról és előnyomulása gyorsaságáról. 
A szakértők számításai szerint i gátszakadás foly-
tán százhuszinillió tonna víz omlott alá a völ-
gyekbe. 

— Házasság. Szőke Dusi és Szekulesz József 
augusztus 18-án házasságot kötöttek. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

— A hágai konferencia érdekellentéteit ele-
mezi a Magyar Külpolit ika cimü képes he-
tilap legújabb számában Póka-Pivny Béla. 
Studer svájci képviselőnek a kisebbségi el-
já rá s r e f o r m j á r a vonatkozó rendkívül érdekes 
t anu lmányá t ismertet i Radisics Elemér . Az 
angol-egyiptomi konfliktust elsimító szerző-
dés tervezet méltatása u tán vitéz Nagy Iván 
a n a g y jelentőségű budapest i nemzetközi diák-
kongresszusról közöl érdekes adatokat. Foly-
ta t ja a lap az Öt Világrészen Keresztül cimü 
érdekfeszítő útleírást s a rendes rovatokon 
kivül a Figyelő, valamint Innen-Onnan cimü 
rovatok teszi változatossá a számot. Magyar 
Külpolitika kiadóhivatala Budapest, Ország-
ház XI., kapuná l van. Kér jen ingyen mutat-
ványszámot. 

x Cipöárukészletünk csökkentésére u j jbb áldoza-
tot hozunk. Augusztus 31-ig bezárólag minden 
egyes vásárlónak már amúgy is mélyen leszállított 
árainkból ujabb 10 százalékos engedményt nyuj-
tunk. Del-Ka fiók, Kárász-ucca 14. szám- Dréher-
söröző mellett. -

— Az SzTE lamplonos felvonulása. A Szegedi 
Tprna Egylet evezősei Szent István napján, este 9 
órakor, Iampionos felvonulást rendeznek. A lam-
píonos menet a nagystrandtól lefelé hajózik a 
közúti hidig és onnan vissza az SzTE klubházáig. 
A felvonulásban az SzTE evezősein kívül vendégek 
is résztvesznek 

— Orvosi hir. Dr. K a u f m a n Imre orvos haza-
érkezett és rendelését újra megkezdte Tisza Li-
jos-körut 48. 

x Dr. Bárányi á'l. eng. zeneiskolában beiratá-
sok szeptember 1—5-ig zongora-, hegedű-, cello-, 
zeneelméleti tanszakokra, délelőtt 9—12-ig, délután 
4—6-ig. Szent Mihály-ucca, 7. Telefon: 14-61. Tan-
dij: 14 pengőtől. 826 

— Éjszaka] útonállás a Petőfi Sándor-sugáruíon. 
Vasárnap virradóra jelentették a mentőknek, hogy 
T é g l á s Gusztáv napszámost a Petőfi Sándor-
sugáruton előtte ísmereUen egyének megtámadták. 
Téglás a fején késszurásoktól sebesült meg, jobb-
veséjét botütés érte. A mentők beszállították a 
kőzkórházba. A rendőrség az ismeretlen támadók 
kézrekeritésére megindította a nyomozást. 

x 300-as autótaxinál vonjon te 20 százalékot. 
x Fuchs Ervin zongoratanár a tanítást szep-

tember 1-én megkezdi. Havi tandij 12 pengőtől. 
Jelentkezés augusztus 22-től délelőtt 10—11-ig, dél-
után 5—6-ig. Kelemen-ucca 5. 777 

— SZÁLLODAÜTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Rovalba egész nap kapható a D é l m a -
g y a r o r s v á g kiadóhivatalában. Szobáért a Ki-
nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről Is. 

x Ottománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-ucca. 528 
— Gyorsirástani tás a Szegedi Gyorsírók 

Egyesülelének egységes gyorsirási kezdő (l'o 
galni3zási) és haladó (irodai) gyorsirási tan-
folyamain szeptember 2.-án kezdődik. Ez al-
kalommal hal hónapos rendszeres tanfolya-
mokat is nyit az egyesület, amelynek végez-
tével hallgatói ál lami bizottság előtt irodai 
gyorsirói vizsgál lehelnek, amely közhivatal 
elnyerésénél képesítési kellék. Az egyesület 
szeptember 11.-én. szombaton esle 7 órakor 
nyi t ja meg tagjai számára gyakorló óráit, 
amelyre eddig az időig lehet jelentkezni az 
egyesületnél (Földváry ucca 2—Honvéd tér 
4, telefon 13-19). 

x A kedélyes otthonhoz hozzátartozik a züm-
mögő teaüst. Meinl Kelet virága a legfinomabb 
indiai és kinai ujtermésü teafajták keveréke, a 
legkényesebb invt is kielégíti, 1/4 angol font ára 
P 4.20. 

Elsőrendű k e r é k p á r , 
v a r r ó d é n sportkocsik, gummik, VdlTUyegJ, alkatrészek, 8 5 4 

l,irüsed'<.nyf!c1 konyhasífrek elJnyös részletre. Tessék meggyőződni* 

Szántó Lajosnál, Gőzfürdővel szemben 

I s k o l a t á s k á k 
már P 2-SO-tól. könyvszijak 7 O fillértől. 

Autókoffer készítés. 
B o r b é l y J ó z s e f nyerges és börönitös 

Szeged, Feketesas ucca 24. 814 

Epifő vállalkozók, háztulajdonosok 
és háziasszonyok figyelmébe 

ajánlom, hoqy legulabo rendszerű 

takaréktűzhely 
fiókrafc'.Áramal Szeged, Valéria tér 12. 
szám alatt megnyitottam, ónnak srives meg-
tekintését kérem. Tisztelettel 
692 Gudlin Mátyás lüzhelykészitő. 

Bevezetett, életképes kereskedelmi vállalat 
üzemének kibővítése céljából 

nagyobb t ö k é v e l rendelkező 

társat keres. 
Szives érdeklődések „Jó jövedelem" 
jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek. m 

Ischiásnál egy pohár természetes „Ferenc 
J ó z s e f " keserűvíz reggel éhgyomorra véve 
biztosan előmozdítja a gyomor é s a belek 
működéséi s ennek következtében csakhamar 
a megkönnyebbülés jóleső érzése tölti el a 
beteget. Az orvosi szakirodalom kimutatja, 
hogy a Ferenc József viz a mái és a végbél 
felé irányuló vértódulásoknál, valamint arany-
érnél é s prostatabajoknál is áldásos hatást 
fejt ki. Kapható gyógyszertárakban, drogériák-
ban és füszeriizletekben. B.4 

A mesemondó meséje 
'A Nagyboldogasszony a Szent István napja 

közötti időben, ennek a szegény, lefaragott Ma-
gyarországnak két történelmi ünnepe táján, el-
szállt az örök mesék birodalmába a nagy mese-
mondó. Hetven évet élt, abból körülbelül ötve-
nen át tartotta zengő szóval a legfiatalabb gene-
rációkat, mintha az lett volna a küldetése, hogy 
elterelje a figyelmet a mindenkori, kézzel fogható, 
ideggei felmért, valóságtól. Mert élni csak a me-
sék világában érdemes, ahol a gonoszok meg-
bűnhődnek s az élhetetlen, megkínozott szegé-
nyek egyszer igazságot kapnak. Azért is hívják 
az ilyen történeteket mesének. A legnagyobb me-
semondók közé tartozott Benedek Elek, a fel-
nőtteknek keveset irt,' az apróságoknak sokkal 
többet, nyilván azért, mert a nagyok maguk is 
tudnak mesélni, habár az ő történeteiket dip-
lomáciának, közéleti szereplésnek, szelíden mondva 
füllentésnek, megtévesztésnek és nagyképűségnek 
hivják. Oh, ezek közé nem ereszkedett le a szelid 
szavú költő, félt tőlük, hiszen jobban ismerte 
őket mindenki másnál, hogyne tudta volna, éppen 
a mesékből tudta, hogy a farkas álruhában be-
lopakodik Piroska ajtaján és a végén megeszi 
a gyanútlan jóhiszemüt. Elszállt az ő fantáziája 
a történelem mezőire is, hogy elmesélje, milyen 
hatalmas volt egyszer a magyar és mennyi vérnek 
kellett kiomlania, hogy a végén sok hullámzás 
után is egészen alárendelt sorba kerüljön. Amit 
aztán az élete végefelé csinált meg Benedek Elek, 
az maga a legszebb mese. Székely ember volt, 
valamikor otthagyta Erdélyországot, mert felvitte 
a vágya az irodalmi központba. Csal: megpihenni 
tért közben haza az erdői lombjához, a hegyei-
hez, a kis patakjaihoz, kakukfüveihez, vadvirá-
gaihoz, hogy összegvüjtsön minden mesét, minden 
verset s azzal az illattal bocsássa közkinccsé, 
amellyel a természet gazdagította meg. Mikor aztán 
egészen ellopták tőlünk Erdélyországot s idegen, 
alacsonyrendü náció lett ott az ur, Benedek Elek-
nek nem volt maradása. Csak haza, haza, az 
elárvult földre, akit mindenki elhagy, mert nem 
birja elviselni a megpróbáltatást s azt hiszi, hogy 
a maroknyira szorult itteni darab földön arany-
hegyeket osztogatnak. Benedek Elek éppen skkor 
ment vissza székelyföldre, amikor tudta, hogy 
ojt szükség van a lélekmelegilőre, a vigaszta-
lóra, szegények hitének ébrentartására. Elment 
a megszokott jóból, a régi környezetből, az el-
árvult, kifosztott, üldözött szülőföldre, hiszen soha 
annyira nem kell ott a mese, mint most, amikor 
Istenáldása, ha elFelejtiki a valót és elröpülnek 
idegen világba, szinesbe, boldogba, ahol jutal-
mát elnyeri az alázatos szivü és megbűnhődik 
a gonosz. Augusztusi csillaghullásös éjszakán megy 
az ő lelke is Hadúrhoz, jelentve, hogy mégis 
csak »honi« földben, a régiben, pihen meg a 
teste. Ez a föld adta őt hetven év előtt ezrek és 
ezrek örömére, ennek a földnek volt hűséges 
magvetője, aralója, ez takarja be most rengeteg 
fáradtságát. A sírja fölött pedig vadvirágok nyil-
nak s a határon át üzenetet hozó méhikék dön-
gicsélnek neki altatómesét Nagymagyarországról, 
boldog magyarokról, testvéri szeretetről, megér-
tésről, megbocsájtásról, sok-sok emberi lélekről, 
ami, jaj Istenem, mintha szintén csak mese volna! 
Csak teljessé teszi a trigédiát, hogy a felesége 
is követte a halálba. A jó asszony, aki az ura 
oldala mellett őrködött az egész hosszú életen 
át; osztályosa volt jóban-rosszban, megtestesítője 
a fele.ség gyönyörű magyar fogalmának. Filemon 
és Baucis, akik egymás nélkül nem tudnak élni 
abban a korban sem, amikor már tul vannak az 
ifjúi lángokon, álmodozásokon, regényességekeu, 
mindenen, amit olyan könnyedén, pillanatnyi ideg-
mámorok hatása alatt, szórakozásból, szintén szó-
rakozottságból használ a modern emberiség. Hol-
tomiglan-holtodiglan, hazudja a mai ember, sza-
badon a mese után, lenézve a mesét. Azonbau 
csak a mesemondó, meg a párja tartja be, pedig 
ők tudják a legjobban, hogy mennyi igaz a me-
séből, _ _ _ _ _ _ _ 

x Auer fényképész műtermét Kárász-ucca 7. 
szám alá helyezte át. ' 827 


