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Az angol bank 
ötvenmillió font kölcsönt kaoott 
a francia és az amerikai banktól 

lattevő megfellebbezte, a közgyűlés pedig ki-

mondta az aszfaltjavifási munkálatok elvég-

í&sére a sürgősséget, 

a hahirozsatol nem engedi addig végre-

hajtani, mig a hozzá beérkezett felleb-

bezéseket felül nem vizsgálta. 

A várost meglehetősen kellemetlenül érin-

tette a belügyminiszteri leirat, miután a már 

halasztás nem tűrő aszfaltjavitási munkála-

tokat régen meg kellett volna kezdeni. Ezért 

a város most az ügy összes aktáit sürgősen 

felterjeszti a belügyminiszterhez azzal, hogy 

a minis i ter a közgyűlés határozatát hagyja 

jóvá. 

i H ^ k leazAllllott Árban BÚTOR Wiesnernél 
Aradi ucca 6 alatt üzletem megszűnik i 

Segesvár után 
Irta Móra Ferenc. 

Pár héttel ezelőtt valami fantasztikus Petőfi-hír 
flumeicápáskodott a magyar sajtóban. Állítólag a 
szeruJai sajtóból úszott át hozzánk. Arról szólt, 
hogy Petőfi nem esett el Segesvárnál, csak eltűnt. 
Pe nem Hadúr vitte tüzes szekéren az égbe, se a 
kozátak nem hurcolták Szibériába. Szerencsésen 
kibujdosott Szerbiába, ott összehozta a Jó szeren-
cséje egy szerb pappal, az megszánta a fiatal 
embe-t, ilrtelmes arca, intelligens viselkedése is 
megtetszett neki, felfogadta sekrestyésnek. Qui bene 
laluit, bene vixit. Petőfi nagyon boldogan élt a 
sekrestyés szerepben halálos holláig, mert töké-
letesen sikerült neki elbújni ebben az inkognitó-
ban. A pap, ha tudta, vagy sejtette is a titkát, 
őrizte twgytig s csak élete végén dicsekedett el 
vele gimnáziumi tanár fiának, hogy neki különb 
sekrestyése volt, mint a karlócai pátriárchának. 
Mert az a nagyszakállú Petrovics nem volt más. 
mint a magyarok Petőfi Sándora. 

A PeMfi-legendában kezdettől fogva sok a fan-
tasztikum, de az mind olyan, amit vétek volna 
srétfoszliitni, mert a szeretet, a hit, a rajongás 
találta ki. Ez a fantasztikum azonban olyan vad, 
hogy miig bosszúságra se érdemes, nemhogy cá-
folgatásra. Egy tekintetben mégis elismerést érde-
mel: nein leliet párját hasítani. Aki Petőfi Sán-
dorból |ámbor szerb sekrestyést tud csinálni s 
évtizedeikig megelégedetten lóbáltatja vele a füs-
tölőt a pópa háta mögött, annak a fantáziája előtt 
minden regénycsináló vegye le a kalapot. 

• 

Ez a Ifarikatura-kísérlet elővétette velem a seges-
vári esita nyofevankettedik évfordulóján a Petőfi-
centenárium idejéből való jegyzeteimet és azok-
ban tatiU'am valami szegedi vonatkozásút is. 

Szóhlgyomány van róla, hogy Petőfi Sándor 
egyszer Szegeden is járt, — valaki meg is irta ezt 

(Budapesti tudósítónk lelefonjelentése.) 

Párisból jelentik: A francia bank és a Fe-

deral Beserve Bank of Newyork szombaton 

délelőtt 

ötvenmillió font sterling hitelt bo-

csát jott az angol bank rendelkezésére. 

A kölcsönszerződést a kora délutáni órákban 

irták alá a francia, az amerikai és az angol 

jegybankok megbízottai. A kölcsön kamata 

3 háromnyolcad százalék, ideje három hónap. 

A francia bank mindent el fog követni, hogy a 

három hónap leteltével a lejárt hitelt meg-

A püspökök kitüntetése 
Budapest, augusztus 1. A kormányzó a mi-

niszterelnök előterjesztésére az egyházkor-

mányzat, a hitélet fejlesztése és kulturál is té-

ren szerzett érdemeik elismeréséül zabolay 

Mikes János gróf szombathelyi, Fetsej Antal 

győri megyéspüspőkőknek és dr. Baltazár De-

zsőnek, a tiszántúli református egyházkerület 

püspökének az I. osztályú érdemkeresztet 

adományozta. 

II budapesti úszóverseny 
első eredményei 

Budapest, augusztus 1. Az FTC kétnapos 

uszóversenyének első nap j án a 200 méteres 

gyorsúszásban dr. Bárány István csak 1 má-

sodperccel maradt el saját rekord ától. 1. dr. 

Bárány István 2:17, 2 Székely FTC 2:22, 

3. Mihályffy 2 23.9, 4. Wanie I I . SzUE 2:24. 

100 m. ifj. hátúszás: 1. Bistyák SzUE 1:25.4. 

100 m. I . oszt hölgy hátúszás: 1. Mailász 

Gitta FTC 1:36. 

100 m. ifj. gyorsúszás: 1. Kánássy MAC 

1:03.6. 

valamelyik rég szegedi újságban, olvastam is a 
cikket, de a főijegyzésem elhányódott s elfelej-
tettem a közlő névét. Valószínűleg nem kár érte, 
mert az adat* nem látszott éppen hitelesnek. Ziva-
taros éjszakán időzött volna itt a költő, egyenesen 
Dugonics sírjához ment és nagy beszédet mondott 
ott az égzengésben. Naiv fegenda ez. Először is 
járatlan ember nappal se olyan könnyen találja 
meg Dugonics sirját, nemhogy éjfélkor keresgetés 
nélkül egyenesen oda tarthatna. Másodszor sehol 
semmi nyoma annak, hogy Petőfi akkora rajon-
gója lett volna Dugonicsnak, hogy egyenesen azért 
jött volna le Szegedre és oda állt volna a sirjára 
éjfélkor irodalomtörténeti értekezést tartani, lüny-
nyire még a Petőfi romanticizmusa sem ment. 

Boldogult Czimer Károly szintén azt közölte 
vetem, hogy hiába rajzolta ki Petőfi életrajzi 
adatai alapján a költő magyarországi útjait, — 
azok Szegedet sohase érintették. Se Petőfi levele-
zéseiben, se a rá vonatkozó irodalomban én se 
találtam ennek semmi nyomát. Ellenben mégis 
találtam egy Petőfire vonatkozó nagyon érdekes 
szegedi adatot, amely szinte már az okkultizmus 
birodalmába tartozik. 

Petőfi julius 31-én halt vértanúhalált feszméi 
evangéliumáért. A Szegedi lap pedig már julius 
20-iki tudósításában azt mondja, hogy >egy havasi 
csatában egy század honvédség elfogatott s Pelöfi 
terhes sebet kapottá Mi lehet a magyarázata 
ennek a megdöbbentő előreérzésnek, amely hajaz 
a tizenegy nap múlva bekövetkezett igazsághoz? 
Az ember a megérzésnek arra a másik tragikus 
esetére gondol, amikor a szegedi sajtó fél nappal 
a Tisza István megyilkolása előtt már külön ki-
adást adott a gaztettrőt 

A magyar sajtóban a szegedi újság ma már kt 
nem nyomozható gazdáju közlése az első adat 
Petőfi elvesztéséről. Magáról a katasztrófáról a 
kolozsvári Szabadság közli az első réveteg hírt, 

ujitsák. 

Az angol bank felhatalmazást kapott az 

angol kincstártól ezidőszerint 260 mi l l ió fontot 

kitevő 

fedezetlen bankjegyforgalom 

összegének további tizenötmillió fonttal való 

emelésére. Ez a felhatalmazás há rom hétre 

szól. A hivatalos magyarázat szerint a fede-

zetlen bankjegyforgalom szaporítása az augusz-

tusra várható erős kölcsön- és jrénzigénylés-

sel, valamint a jelenlegi nagy pénzh iánnya l 

függ össze. 

AZ IDO 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi Intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
|?Ienti, hogy szombaton Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állasa 29 fok 
Celsius, legalacsonyabb 138 fok Dei-
sta*. A barometer adata 0 fokra és 
tenjíeTszinre redukálva reggel 759.1 
mm., este 7S75 mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 83 százalék, dél-
ben 42 százalék. A szét Iránya délke-
leti, erőssége t—3 volt. 

B U D A P E S T : 
A Meteorológiai Intézet jelenő este 

1« órakor; Hazánkban az égbolt csak 
kevéssé felhős és a hőmérséklet emel-
kedőben van. A mai nap folyamán 
már Mit helyen elérte a 29 fokot, de 
mindenütt megmaradt a 25 fokon. 

prognózis: Tovább melegedő, vál-
tozóan felhős, csendes idő. 

de csak augusztus 7-én. Azt is egy névtelen tudói-
sitó jelenti »segesvárvidéki* pszeudonimmal: 

— Koronás népköltőnk. a tüzlelkü P. S-h i r . 
szerint, elveszett.* 

A hírt, ugy látszik, nem vették nagyon ko-
molyan. A szerkesztő ezt jegyzi meg csillag alatt: 

— Nagyszerűbb nemzeti csapás lenne tisztelt 
barátunk elvesztése, semhogy a valóság esetében 
eddig hivatalos tudósítást ne kaptunk volna fe. 
lőle, azért alaptalan mendemondának hisszük és 
valljuk ezen hirt 

Ez volt a legnagyobb magyar költő búcsúzta-
tása a magyar sajtóban, egy héttel Világos előtt 

Világos után pedig évekig a nevét sőt a neve 
kezdőbetűit se lehetett kinyomatni Az arcképeit 
a leveleit, az írásait az ijedtebbek elégették, a bát-
rabbak rejtekhelyekre duggatták, — de kastélyok-
ban és fonóházban mindenütt visszavárták az 
országban. Mihelyst elvesztettük, azonnal megéhez-
tük, hogy az Isten kincsesháza legszebb klenódin-
mát adta nekünk benne. 

— ö valóban Isten fia volt — mondta a ró-
mai százados a feszület alatt amikor a megfeszí-
tett Ember Fia kiadta lelkét 

Petőfi nagyságáról is ilyen jámbor pogány tett 
hitvallást az egész nemzet nevében. A költőnek 
Gyuri nevü inasa, akit Garay Jánosék fogadtak 
föl amikor a gazdája elveszett és a gazdasszonya 
kiadta neki az obsitot. Ez a Gyuri, akinek még 
a vezetékneve se maradt ránk, nem leheett va-
lami írástudó ember, egyszerű paraszti lélek volt 
És amikor ez a Gyuri elfoglalta a helyét az u j 
gazdájának és sirva hurcolta az Obsitos költő-
jének csizmáját, a iólelkü Garavné vigasztalására 
ezt felelte: 

— Tudom én azt, tekintetes asszonyom, hogy 
a Garay ur is jeles ember, de azért olyan nagy 
magyar írnok nem lesz többet a világon, mint 
az én gazdám volt 

Eijnél többet azóta se tudott mondani nyolc-
vankét esztendő száz költője és ünnepi szónoka se. 

Áraim 
beszélnek: 

D l v a t l a k k ő v , széles, M O 

feli ele » i r ö 

Horgolt fehér divat-
s a i p k a műselyem szalmé- 4 a C C 

val, sehol nem létező olcsó ár • 

l . g y a p f u f i i r d ő r u h a 

szoknyás is, eddig 15 50, 12 50. E ' Q I I 

9 50 most egységárban . . , w w U 

a fehércégtáblás 

Boros Miksa 
cégnél Széchenyi tér 15. 
Nézze meg szenzációs 
á r a s k i r a k a t a i m a t . " W M 
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