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Félelmetesen <zép 1 ríz. A gázgyár tornyai kö-
zül az rgvjk Újszegeden már kacéran fogadja, 
atnlnt lábait körülölelik a hullámok, de a Somo-
gMtelepi sincs már ót méternyire a viztől. A Iák 
törzsét sehol sem Id/ni. Koronáik hajladoznak 
• hahók felett. Ki* propeller küzkódik a fotyón 
két usxállyal, egv ladik meg a hullámokkal vív 
közelharcot a partrajutúsért. Somogyitclep nagyon 
közei van a vízhez. . . 

• 
A Strandfürdő eltűnt Emeletes büfféjében most 

a halak csaphatnak dárídót, ideát a Turul csó-
nakházat érte hasonló sors, viszont amig a többi 
rsr,nakházak!:si a Boszorkányszigeten dolgozik a 
kstonsság, sz SzTE klubháza egyedül néz szembe 
a haragvó Tiszával. A telefonpórnák meghajol-
tak az irtózatos erővei zuduló viz súlya alatt 
Bútordarabokat már egyáltalában nem lehet látni. 
Azt mondják, hogy a Marostoroktól feljebb most 
a legjövedelmezőbb fog'aikozás; bn tor hatás.at, csak 
az a baj, hogv nem állandó üzlet A Tisza hátán 

csak a habok nv argalásznak vadul. A má k >r 
csöndes, lusta folyó most zug, mormol, veszek-
szik . . . A közepén tarsjos hullámok eszeveszet-
ten üldözik egymást. A parton fontoskodó em-
berek mérnek. 10 percenként 0.27. Nem lehet, 
1919-ben csak F./7 M F ML lesz. ha 10-ig elcr a 
v j z . . . Döbbenet ül ki az arcokra Mérnökember, k 
nyargalásznak. Háromlábú mélységmérőt cipelnek 
ui.'nuk. Minden percben ujabb hirek érkeznek. 
Éjszakára kulminál, csak mig a szolnoki vizet ki-
bírjuk. Vasárnapra mondták, hogy eléri a leg-
nagyobb magasságot, most tessék itt y*n kedd 
és még mindig árad. 

Cs öt helyen a Rudolf térnél leszakadt a bur-
kolat A Tisza pedig senkire és semmire »«m 
hallgatva, dagad tovább. Tengerré változott A 
Római körút körül meg igen csak komolynak néz 
ki a dolog. Mégis csak több rőzse kellene oda és 
szaporább munka. Néhány sor tégla ls elférne 
még a már eddig rakottak tetejére. 

g. a. 

Elköltött pénze 5 %-dt visszatéríti a 

DÉL MAGYARORSZÁG 
annak ax elő,, zetönek, ald takarékos-
sági szervezeíének Üzleteiben szerzi 

be szükségleteit. 

Ezt a hetet a háztartás művészetének szenteli Szeged 
Terttés és főzőversenyek * Tiszában 

Szokatlan sürgés-forgás élénkíti már napok óta 
a Tisza-szálló környékét. Fiatal leányok és asz-
szonyok jönnek-mennek a szálló lépcsőjén le és 
fel, akik mind a nagyterembe igyekeznek vagy 
onoarn jönnek buzgalomtól kipirosodva. A nagy-
terem maga ls ünnepi diszben ragyog Ezüsttől és 
kristályoktői duzzadnak a ragyogó damaszttal le-
terített asztalok, amelyek versenyeznek agymással 
pompában, csínyben és Ízlésben. Csak éppen a 
párolgó ételek hiányoznak. 

A Magyar Nők Szent Konoaa Szövetsége sze-
gedi hölgyei fogtak Itt össze a saegedi légszesz-
gyárral és néhány szegedi kereskedővel és eaak 

Syüttes áldozatkészsége hozta létre «st a. kláUi-
snak ls beillő látványosságot 
A lezajlott tefltésver»eny annyi leleményességet 

ötletet és ízlést árult el, hogy az egyszerű polgári 
háztartás szerény ebédje is ünnepi lakomának 
látszik. Különösen sok a nézője a 18-as számú 
ösztönös finomsággal megteritett húsvéti asztal-
nak és utániásra számithat asztalterítő nélküli 
tmankal asjtal, amelyen a tálak, tányérok és 
poharak alá finom hímzéseket raknak. Ezeket a 
hímzéseket külön is megcsodálhatjuk Czékus Erzsé-
bet iparmüvésznö vitrinjében, aki a brüsszeli vete-
kedő iehelatszerü csipkéket készíti, ő csinálja a 
kiállításon a legnagyobb forgalmat és kiállított 
csipkéit dr. Somogyi Szilveszterné, Fongrácz Al-
bertné begavárl Back Bcrnátné vásárolták, sőt 
jutott belfilflk dr. Glattfelder Gyula megyéspüs-
pöknek is egy keheiytakarő, amivel az uriasszo-
nyok névnapjára lepték meg főpásztorukat A Jó-
nevű Iparmüvésznö vitrinjében helyet foglalnak 
természetesen a festett és égetett bördisnnüvek 
mindenféle változatban. 

A porceHávok aa flvegsservfnk 

túlnyomó része ez Adler-edénycsamok szívessé-
géből ékesíti a versenyző asztalokat. Ennek a Jő-
nevü szegedi cégnek az előzékenysége tette le-
hetővé, hogy minden rendű és rangú háztartás 
megfelelő asztal-képviselethez jusson Az 6 edé-
nyei díszítették azt az asztalt is, amely legmü-
vésziesebb kivitelével nyerte meg e djjat és az ö 
* k ő e d é n y e i adták meg a legmsgyaro-
sabb jelzővel kitűntetett asztal jellegét Jutott 
a legtöbb asztalnak egy-egy gyönyörűen színezett 
Zsolnay-féle porcellán Is, amely már régóta büsz-
kesége a magyar iparnak és a pompás tnagysr 
üvegkészletekböl, amelyek örökre kizárlák Magyar-
orsságról a cseh üveggyárak versenyét 

As ezüstöket, evőeszközöket 

természetesen ReJch Mór és fia r t engedte át 
a kiállításnak, aminthogy máshonnan nam la ke. 

I rülhettek ki. Oly nifly tömegben van együtt a 
• csillogó ezüst, hogy fényével szinte elhomályosí-

totta a terem hatalmas csillárait. Három nagy 
asztalon művészi kivitelű ezüst tálak, teás és 
kávés szervizek sorakoznak szépségben egymást 
felülmúlva. A sok kézivereto ezüst minden da-
rabja a magyar iparművészet egy-egy beszédek 
bizonyítéka. Ugyancsak magyar gyártmányúak a 
Reich-cég remek porceUánjal, a Jólismert és vi-
lágszerte becsült Herendi gyár márkás termékei. 
Általában, amit a magyar ipar evőeszközökben 
produkál, egészen a Mária Terézia-korabeli szer-
vizekig, az Itt minden feltalálható. A kiállított 
tárgyak művészi kivitelén kívül a tárgyakon fel-
tűntetett olcsó árak okoztak még meglepotáat 

A terem egy elkülönített része a konyhaművészet 
fejlődésének céljait szolgálja. A Légszeszgyár sora-
koztatja itt fel a magyar gyártmányú »GLOBUS< 
gáztüzhe'.veket, amelvek ma már tökéletesebbek a 
külföldi gyártmányoknál. Ezeket a tűzhelyeket gyá-
ri áron bocsátja a gázgyár a közönség rendelkezé-
sére, mert n o n nyerészkedés a célja, hanem, 
bogy a gázfőzés megkedveltetésével a gázfogyasz-
tást gyarapítsa. Ezt a célt szolgálják a különféle 
főzőversenyek is, amelyekben leány, asszonyé s úri-
kategóriák főzőkanállal vívnak harcot az első-
ségért A fősőverseny ugyanis beigazolta, hogy már 

M flllémyl gázfogyasztással el lehet ké-
szíteni egy kis csatád ebédjét, 

amely gombalevesből, vegyes flléeböl vegyes kö-
rítéssel és mogyoró tortából áQ. 

A fősőverseny legnagyobb sikerét mégis csak 
Riblzsár Gyula mészárosmester könyvelheti el, aki 
egy kiló marhahúsból 28 fillérnyí gázfogyasztás-
sal olyan gulyást főzött, hogy még az ujukat Is 
megnyalták utána, akik elfogyasztották. Ennek a 
sikernek pedig az a titka, hogy 

Riblzsár Gyula Szent György-ueea t 
szám alatti mészárszékéből 

maga szállította a gulyáshoz való finom hízott 
marhahúst, amilyennel vevőit is állandóan ellátja 

« 
Kedden délután a Tisza termében az asztal-

terítési és főzési verseny keretében K i s s Károly 
tanfelügyelő tartott előadást a magyar asszony 
filozófiájáról. Délután 6 órakor főzései verseny 
volt olyan hölgyek részére, akik gázon még soha 
sem főztek. A versenyzőknek az alábbi meaüt 
kellett elkészíteni: raguleves, sonkás felfujt, ros-
ton sült csirke, sült burgonya köri'éssal, csőrege. 
Első lett Kovát* Zoltánná, második Mayer Dszsöné, 
harmadik Hegedit Bella. Az izletess^et és min-
den körülményt egybevetve első lett M a y e r De-

zsőné. második H e g e d ű s Bella, harmadik Ko> 
v é t s Zoltánné. A keddi sorsoláson a 240 száma 
belépőjegy nvert. Szerdán délután 6 ómkor »A 
modern konyha címmel előadást tart G y ó r g y 
Vilmos gépészmérnök. 

Gyermekülésért 
háromhónapi fogház 

(A Délmaguarország munkatársától.) Néhány hét-
tel ezelőtt a rendőrség borzalmas csecsmőgyü-
kosságot fedezett fel Somogyi-telepen. Ráei Ho-
ninak gyermeke szue 'e t t A fiatal anya elhatá-
rozta, hogy gyermekét elteszi láb alól. T v r é t 
azonnal valóra váltotta, a csecsemőre nehéz dunnái 
borított és addig tartotta alatt*, amig a gyermek 
ki nem szenvedett 

Rács Ilonát kedden vonta felelősségre gyermek, 
álét miatt a szegedi törvényszék Gdmdrp-tanáeaa. 
Rács Ilona bevallotta te t té t Előadta, hogy aii-
képen ölte meg gyermekét és aszal vádekeest^ 
bogy szégyenétől és a nyomortól való félelmében 
követte el te t té t As orvossrakértők véleményük-
ben megállapították, hogy Rács I lons gyermeke 
teljesen fejlett, egészséges volt és halála ugy kő-
vetkezett be, hogy elzárták a légzőnyilását a leve. 
gő é lő t 

A bíróság Rárz Ilonát gyermekőlés vétsége miatt 
háromhónapi foyházra ítélte. Az it ' let Jogerős 
ammmmmmmmsmsmmuegmmmu^mmmmemm^ 

Azc olvasó rovata 
Tekintetei Szerkesztő url Egyik helyi hitfele-

kezeti újság legújabb számában megdöbbentő h i r t 
o lvastam S mivel ez szerintem közérdekű ügy, 
ugy gondolom, a per«ragyarorszdg nagyobb nyil-
vánossága elé kell azt bocsájtani. Nevezett lapben 
a szegedi evangélikus egyház lelkésze arról ad 
felvilágosítást egy hozzá intézett kérdésre, hogr 
azért nem kísérik ki a temetőbe ezok.it az evangé-
likus halottakat, akiket a róra. katolikus temetőbe 
temetnek el, mert nem engedik be od** protestáns 
lelkészt. Tekintftes Szerkeeztő ur, én azt hisaam, 
itt valami tévedés forog fenn. Vagy a leikéss o r 
téved, amikor azt gondolja, hogy M m engedik 
ha a temetőbe, vagy az a közeg téved, aki a Inastff 
területéről kitiltja a protestáns lelkészeket Mart 
tudtommal Szegeden nincsen rómsi katolikus te« 
mető, mint ahogy nincsen protestáns temető, ha-
nem csupán község} temető ven. Erről külön* 
ben éppen nemrégen oktatta ki a belügyminiszter 
a városi u raka t Különösnek tartom, hogv- a ha-
lott protestánsoka' V ^ s e d i k a községi temető 
katolikus részébe, de as élő lelkészeket nem- Ezt 
talán • manapság olyan sokat hangoztatott ke-
resztény felebaráti szaretet nevébsn teszik T A ke-
resztény kurzus tizenkettedik évében Igy ártalma-
tik a felekezetek kőzi békét és a keresztény türel-
met T Ennyire jutottunk már 11- József eaássár 
1788. évi tőrvénye óta? Ad majorom M g k b 
ríam,... Aláírás. 

Holnapntán húzás! I 
Ha akar nyerni, 
azonnal vegyen 

OsitálQsorslegQd 

Pető Ernő 
!06ru8iión&l 

Szeged, Széchenyi tér 3 

Holnapután húzás! 


