
Magyarország 41 ponttal vezet Finnország elaft 
A m a g y a r - f i n n atlétikai verseny első napja 

Budapest, julius 5. A Magyarország—Finnország 
nemzetek közti válogatott atlétikai viadal első napi 
programját ma délután bonyolították le az Üllői-
nti pályán 6000 néző előtt Az első napon Magyar-
ország vezet 41 ponttal, második Finnország 36 
pon»aI A verseny részletes eredménye: 

110 m gátfutás: 1 Sjöstedt (finn) 15.1, 2. Vilen 
(finn) 15.7, 3. Borcs (Magyarország) 15.7t 4. Jávor 
(magyar) 15.8- _ . 

Rúdugrás: 1. Kariovich (magyar) 3.80, 2. Lmd-
roth (finn) 3.80, 3. Salo (finn) 3.70. 

200 méieres sikfirás: 1. Huszár (magyar) 22.1, 
2. Raggambi (magyar) 22.1, 3. Sjöstedt (finn) 22.6. 
4 Virtanén (finn) 22.9. 

Salydobás: 1- Darányi (magyar) 15.23, orszá-
gos rekord, 2. Hassinen (finn) 14.50, 3. Alarotu 

| (finn) 14.24, 4. Kiss (magyar) 13.85. 

800 méteres sikfufás: 1. Barsi (magyar) 1.55, 2. 
Szabó (magyar) 1.56.8, 3. Janson (finn) 1.57.6, 
4. Huhta (finn) 2.01.8. 

Távolugrás: 1. Balogh (magyar) 7.31, 2. Tolamo 
(finn) 7.20, 3. Paitz (m.) 7.05, 4. Ni;silae (finn) 7.01 

5000 méteres síkfutás: 1. Ischollo (finn) 15.26, 
2. í»osti (finn) 15.26.7, 3. Hevele (magyar; 16.20.4 
4. Majorossy (magyar). 

Újpest a genfi dönlőben 
A nemzetek tornáján Újpest Isméi győzöll 

Genf, julius 5. Ujpest_servette 3:0 (1:0).. 

Slavia—Vienna 3:1 (2:1). 
Vasárnap lesz az Újpest—Slavia mérkőzése az 

első helyért, amelyet nagy érdeklődés előz meg. 

Bohnáisyl Ernő és Demény Dezső 
nyerle a fogadalmi templom mise-pályázaíáí 

Budapest, julius 5. A kultuszminiszter a 
szegedi fogadalmi templom felszentelésén elő-
adandó ünnepi zenekari mise megkomponálá-
sára kiirt 10 ezer pengős pályázat elbírálására 
kiküldött biráló bizottság javaslatát elfogadta. 
Ennek értelmében a 17 beérkezett pályamű 
közül a pályadi jat a nCantate Domino canti-

cum novum« és az t>ln simplicitate cordis 

mei« jeligéjű müvek közt megosztják, még 

pedig ugy, hogy a pályadíj kétezer pengő 
felemelésével 7 ezer pengő dijat ítélt meg a 
»Cantate Domino canticum novum« jeligéjű 
mű szerzőjének és 5 ezer pengőt az »In 
simplicitate cordis mei« jeligéjű mű szer-
zőjének. A jeligés boríték felbontása után ki-
derült, hogy az előbbinek szerzője dr. Dohná-
riyi Ernő, az utóbbié pedig Demény Dezső. 

Végei éri a városi autózás aranykora 
4579 pengő egy havi közigazgatási autéfavar 

(A Délmagyarország munkatársától.) A régi 

közigazgatás gyalog járt és nem tudjuk, nem 
jutott-e messzebbre, mint a mai? A modern 
korok embere azt mondja, hogy sietős az utja 
s gépre ül, ámde csakis ő maga, mert az 
ügyeket teknősbékák hátára rakja, had ver-
senyezzenek' a lassusági rekordért 

Most számolták el a városházán a május 
hónapban kiszolgáltatott autók fuvardiját, ami 
ebben az egyetlen hónapban 

4579 pengőt és IS fillért 

— Sajnálom, fiam, hogy nem kínálhatlak meg 
egy pohár borral, de kifogyott. Az ujat még nem 
kaptam meg. Hiába, rendetlen a háztartáSj ha nincs 
asszony a háznál. 

— Nini, csakugyan, hát hol a néni? 
— Tudja az Isten, — rántott egyet a vállán. 

Elment. Magával vitte a lányát is. 
Egy rongyos ruháju gyerek süntörgött a ka-

puban. 
— Mit akarsz? — rivallt rá, 
A fiu alig merte kibökni: $ 

— Beteg az édesanyám, aszonták, egy kis ga-
lambleves jót tenne neki... ha volna valami esett 
fiók-galamb..., 

— Eltakarodsz, gazember! — ordítozott Dominik 
Péter s már kereste is a botját szörnyű nagy 
méltatlankodásában. 

— • Mit nem akar még! Galamb kell neki, — 
iát paraszt gyomrába való az én galambom? 

... Az utón. hogy már hazafelé tartottam a pát-
riámból, szóba jött még egyszer az öreg. 

— Nini. él még? — kérdezte egy ismerősöm, azt 
Hittem, hogy már régen éhen halt. 

— Ugyan! 

— Nem ismer az sem Istent, sem embert, csak 
a galambjait. Van belőlük vagy kétszáz darabja. 
<5 maga avas szalonnát eszik, hogy a galambok 
tiszta búzát kapjanak, erre megy rá lassankint 
a pár hold föld, sőt már a házon is van teher. 

— Csodálom, hogy a felesége... 

— Az megszökött a koplalás elől. Rongyokban 
járatta a lányát is a vén bolond, csak hogy néha 
száz pengőt is adjon egy pár galambért. Kegyetlen 
vadállat, hétszámra nem kerül senki a poriájára. 

A zakatoló vonat furcsa melódiákat játszott a 
fülembe. Tudja Isten, mintha egyre azt hallottam 
volna, hogy »a galamb maga a szelídség, jószívű-
ség, hozzája kellene küldeni az embereket, hogy 
sajátítsák el mindazt, ami a leikükből hiányzik...* 

tesz ki. Valahogy ugy rémlik, hogy egy kicsit 
sok, sőt szinte túlzás, hiszen ezért az árért 
már egészen jó autót is lehet kapni. Legföl-
jebb megtetézi az ember valamivel s akkor 
olyan túrakocsihoz jut, hogy külföldi útra is 
mehet vele. 

Az ötödfélezerpengős autószámla jellemzi 
a legjobban a mai rendszert. A torony alatt 
mást sem hallani, mint takarékosságra való 
intést, nevetségesen apró, de azért nagyon fon-
tos közszükségletek megoldatlanok maradnak, 
mert semmire sincs fedezet; a polgármester 
gondoktól összetörten siet pihenőre, hogy uj 
erőt gyűjtve állja majd a háztartási harcot; 
a főszámvevő a fogához ver minden garast, 
rosszkedvübb, mintha a saját zsebéből kellene 
gazdálkodnia s csak milliókban beszél, ami-
kor szóba kerül a költségelőirányzat reduk-
ciója, — egyhavi autófuvarra pedig 4579 pengő 
megy el. ' . ' 

Talán nem is egészen az emberek a hi-
básak ebben, hanem a közszellem, amely ha-
gyományos kispolgári módon »uri« dolognak 
tartja az autón való járást, — természetesen a 
más számlájára. Az autó kiváltságot jelent, 
abban ülve »felülről« lehet nézni a gyalogo-
san járóra és főleg közigazgatási téren alkal-
mas »eljárás« igy végigszáguldani a munka-
nélküliek tömegében. Még elhiszik, hogy az ő 
érdekükben fáradoznak. 

A számvevőség valóságos konsternálással ál-
lapította meg a felszámolás átvizsgálása során, 
hogy hiába való volt az eddigi szigorú uta-
sítás, 

mégis autót vettek igénybe sok olyan 

esetben is, ahol a kiküldetés autó-

buszon, vagy vasúton is lebonyolít-

ható lett volna. 

így növekedett meg horribilis arányura a 
májusi számla. Pedig hátra van az esztendő 
másik fele. 

1 Képes katalógus díjtalan! Világ 
g i r n e r é / 

a z angol 

I foíolemez 
" és film minősége 

révén szerezte. Kapható : 

Ciebmann K 
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A számvevőség előterjesztésére ezért dr. 
Pálfy József helyettes polgármester szigora 
körlevelet intézett a hivatalnoki karhoz, hang-
súlyozva, hogy a város bevételi tételei csak 

részben valósulnak meg, arra kell tehát töre-
kedni, hogy a kiadási előirányzatoknál tetemes 
megtakarítást lehessen elérni. Ezért elrendeli, 
hogy autót csak a főispán, a polgármester, a 

y>tényleges« tanácsnokok, a főügyész, a fő-

orvos, a műszaki főtanácsos és. a főszámvevő 

vehetnek igénybe. 

A múltban követett egész eljárásra jellemző, 
viszont a mindenre kiterjedő lehetőséggel szá-
mol az a -kivétel vagyok* jelszót már pre-
ventív elsöprő intézkedés, amely utasítja a 
köztisztasági üzem vezetőjét, hogy autót csak 
a felsoroltaknak szolgáltasson kí s 

ha esetleg ennek dacára más tisztví• 

selő autóra szóló rendelést t>eszközől-

ne is ki«, autót akkor se bocsásson 

az illető rendelkezésére, 

csupán fogatot rendeljen ki, mert az ezen 
rendelkezés ellenére kiszolgált autó dija he-
lyett mindenkor a fuvarban eltöltött időnek 

megfelelő fogatdijat utalványozzák ki. (Hogy, 
mit jelent az az »ennek dacára való esetleges 
kieszközlés, arról megint nagyon sokat le-
hetne beszélni.) Kivételnek csak akkor van 
helye, ha valamely városi tisztviselő kifeje-
zetten autó igénybevételére szóló elnöki utal-
ványát a főszámvevő elleíijegyzi. 

Már pedig ahogy mi a főszámvevőt ismer-
jük, itt megszűnik a parádézás. 

— Szállj le Balázs a hintóról, nem a te 
uraságod! — mondja a régi szólás-mondás. 

Itt az ideje, hogy ez a leszállás megtörtén-
jék, a sokszor hihetetlenül gyenge ellentálló-
képességü polgármester nyakáról pedig eltűn-
jenek a megátalkodott kivételesek. 

£1 kánikula enyhülését jósolják 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: A hőmérő országszerte 32—33 fokig emel-
kedett és Délmagyar országon még az esti órák-

ban is 30 fokon áll. A levegő páratartalma 
kissé gyarapodott, de még mindig igen cse-
kély. Prognózis: Egyelőre meleg idő, kifejlődő 

zivatarhajlammal, néhány napon belül a me-

leg csökkenése valószínű. 

SJCHTMUN CIP5K 
BULLY CIPoK 

Belvárosi Cipőüllet 

16 

Szeeed, Síéehenvl 
"rí I.VAfnüihé'há! 

Képkeretezés. biodelkeretkészilés 
minta vagy rajz ntáii » Kárpáti kéoszalon 
és mükereskdésben, KlauzfÜ tér és Orószl4n n. sarok Tel. 22—27. 

ü Szegedi Kézműves Bank 
értesiti í. ügyfeleit, hogy pénztáróráit julius 

hó 1-élől kezdődőleg szeptember hó 45-éig 

reggel 8 órától d u , 1 óráig 
45 tn'tie nyitvn. 

Ak lUOÜIóSok . 
Konteia :i szok. 

Chansonok, 
Kuplék, 

ParúdUk, 
Énekes-láncos bluettek A 

„ « in BÉKEFFY KABARÉ 
műsorán Ju««s este fél 9 órakor a Korz r t M o z i nyArl h e l y i s é g é b e n 
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