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A húszéves szobrász, 
aki most végzi az elemi-

iskolát 
Szinte a földből nőtt ki és roárőLhoInapra lett 

szobrász O l á h Sándor. Az élet kálváriáján lök-

dősték, munkanélküliségben éhezett, vólt esapos-

legény, udvaros, kifutófiu és s«s*ter, árvaságában 

rettenetesen elhagyatott és amikor a bizonytaHnság 

legsötétebben borult busz éves éleiére, meglelte 

az agyagot, hozzá • vésőt, az inspirádőt as ég 

küldötte és Oláh Sándor arra ébredt, bogy mű-

vészi vágyak születnek benne. Minden megszépült 

körülötte. Elfelejtette, hogy husz éves legénykoráig 

Irni olvasnl sem tanították, hogy aenkije a széles vi-

lágon nincsen, aki tenne érte valamit Azért ren-

dületlenül megy egy cél felé, ma még maga ae 

tudja hova, maga se tudja miért. Valami meg-

nevezhetetlen ösztön hajtja. A művészet lángja 

ég benne, mint minden ős tehetségben, akit nem 

tanítás és alkalom, hanem belső kényszer alakit 

művésszé. Néhány sikerült portréját mutatta be, 

gvermekfejeket, amelyek élnek vibrál bennük ideg 

és mozgékonyak a vonalak. Soha tanítója nem 

volt, soha irányítást nem kapott A természet 

remekműve, amit produkál. Ismeretlen előtte ana-

tómia éa művészeti törvény, mégis a leghatal-

masabb törvényszerűség érvényesül alkotásaiban. 

A naivitás és hit, az őszinte beszédesség és a 

konvencióktól el nem homályosított biztos látás, 

mind értékek és meghatóan érdekesek ösztönsze-

rű alkotó munkájában. 

Oláh Sándor, ugy, ahogy most modeliroz, hatá-

rozottan szobrász tehetség. Váratlanul erős és meg-

lepő formában érzékelteti az anyagszerűséget, az 

arc karakterét a mozdulatlan kemény agyagban. 

Es az arc kedves, minden kicsi intimitásával az 

elrejtett gödröcskéknek, hajszáfvonalkáknak, ame-

lyek sejtetve huHámwsiak a bőr alatt A tanult, sőt 

kitanult művészek tudatosan törekszenek a min-

dent átfogó és egy döntő kifejezésben kicsendülő 

egységes monumentalitásra, oláh még esak érzi 

azt ás oda igyekszik. 

Érdekes jelenség ez a fiatal szobrász. Most fel-

hagyott a hordóccápolással; — nem egy könnye 

kisérte a habzó sör vidám bugyogását — és várja, 

hogy a Kórház-ucca 3. szám alatti lds lakásba 

beköszóntsön a vágyak és ambíciók netovábbja: 

• portrémegwPdelés. _. .. > 

Ezzel nj étet, uj tanulás, továbbképzés lehetősége 

és fejlődés nyílna meg a tehetséges autódidakta 

számára. 
C T. 

— Haktto*a» Kedden délután 71 éves koriban 
meghalt B a r a n y a i Gyula nyugalmaaott polgári 
iskolai igazgató, aki Ismert alakja volt Szeged éle-
tének. Szimpatikus egyénisége miatt tisztelői és ba-
rátai nagy szeretettel vették körül. Egyik fia gor-
donkaművész, a másik Genfben a Népszövetségnél 
tölt be hivatalt Temetéséről még nem történt in-
tézkedés. 

— Baleset a téglagyárban. Kedden délután a C**> 
repes-sol téglagyárban egy csille munkaközben 
rászakadt Ba l og József 19 éves munkásra, aki-
nek a lábán súlyos sebeket ejtett A közkórházba 
szállították. 

Ne főzzön nyáron otthon. 
OjrA*Mj6a meg u lpuieatfllftl vaml«ffl0 etiimert jö traayhá-

jirAl (Horvátit Mihály neea S.) 
Olcsó menürendszer. sw M adaool&a. 

Töltőtollak javításéi 
félállással soronklvtll Is eszközli 

K E L L E R Írógép raktár 
Széchenyi tér 8. 

Fájdalomtól megtört sriwel tudatjuk, hogy 
szeretett anyánk, nagyanyánk 

SZY. Kőhalmi Xárolyné 
Weszelowszky Julianna 

L hó 21-6n hosszú szenvedés után elhunyt 
Drága halottunk temutése 23-án d. u. 4 óra-
kor lesz a közkórházból a rókusi temetőbe. 
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— A makói tagyna. Makó képviselőtestülete 
fontos határozatot hozott a zöldhagyma export, 
jának biztosítása tekintetében. A képviselőtestület 
küldöttség utján kéri a kormányt, hogy tegye le-
betővé ezer vagon zöldhagyma exportálását 

x A parpedes a R«naf pn9k«b • kapható. 157 

_ Telvajek a saegedkfcagtitt földeken. Dr. K a-
t o n a István városi kihágást bírót a napokban 
népes gasdakftldóttség kereste fel, amely elpa-
naszolta, begy as utóbbi időben rendszeresen lop-
kodják a szentmihályteleki, a bodomi és a holt-
tiszai földek termését, a burgonyát a földi epret, 
a zöldségféléket Arra kérték a kibágási bírót, 
bogy fogassa el a tolvajokat, akik nagy károkat 
tesznek, azután szigorúan Kélje ef őket A ki-
hágást biró jelentése alapján • rendőrség figyelte 
a veszélyeztetett földeket és sikerült tetteuéwie a 
tolvajokat három munkanélküli fiatalember sze-
mélyében. Ellenük mezőrendőri kihágás dmén in-
dult meg az eljárás, mivel a törvény abban az 
esetben, ha as ellopott termés értéke nem ha-
ladja meg • hatvan p«gőt, a cselekményt ki-
hágásnak minősiti. A vádlottak azzal védekeztek 
a keddi tárgyaláson, bogy hetek óta nincs kere-
setük, éheztek, ea vitte rá őket a lopásra. A 
kihágást biró husz-husz pengő pénzbüntetésre 
Ítélte őket azzal, bogy behajthatatlanság esetén 
a husrpengös bírságot Hz-tiz napi elzárással he-
lyettesitik. Ha lefizették a bírságot, vagy leülték 
a büntetést, átkerülnek a rendőri büntetőbíró-
ságra, amely csavargás dmén vonja őket feWGs-

— KMIyhalmi legény**. Néhány héttel ezelőtt 

vad vetekedés történt as egyik királyhalmai kocs-

mában. Mulatozö legények belekötöttek P i p t c z 

János és K iss Péter legényekbe és azokat össze-

szurkálták. A monstre verekedésből kifolyólag öt 

legény került kedden dr. R á d a y járásbiró élé. 

A legények t a g a d t á k , hogy bántalmazták volna 

a két legényt, a szorulásokkal Idegen legényeket 

vádoltak. A biróság megállapított*, hogy ők voltak 

a tettesek és súlyos testisértés vétsége miattVarga 

Sándort és T é t h Fewacet S-3 hónapi, P é t e r 

Jánost, Ber t a Pált és V á s á r h e l y i Józsefet 

1—2 hónapi foghágca ftflte. A legények feQebUez-

tek az Ítélet ellen. 

— A S M M tfet nj számában érdekes nyá-
ri pályázatot Útidét: megrendezi a »Kék Duna 
Tündére* versenyt, amelyen résztvesz Magyaror-
szág, Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Ro-
mánia minden szép leánya és asszonya. A özin-
házi Elet nj száma VőzH Móra Ferenc cikkét és 
remek képeket a »Vademberről*. ' 

Félévi börtönre ítélték 
a kereskedők csalóját 

(A Délmaggarország munkatársától.) Ifj. 
Prelog János a »Mercur« kereskedelmi vál-
lalat tisztviselője volt A fiatalember ezév ta-
vaszán bűnös manipuládókba kezdett Jeney 
István névre Informádus lapot állított ki 
magáról az irodában és ennek a lapnak a 
segítségével rengeteg csalást követett el a sze-
gedi kereskedők körében. Mindenütt Jeney 
István néven vásárolt és amikor a kereskedik 
ismerni kezdték Jeney Istvánt, kiderült, hogy 
az koholt személy, aki mögött tulajdonkénen 
Prelog János húzódik meg. 

Ifj. Prelog Jánost kedden délelőtt szuro-
nyos fegyőr vezette a törvényszék Gőmöry-
tanácsa elé. A fegyencruhában öltöztetett fia-
talember sírva ismerte be az okirathamisitást 
és csalásokat; azzal védekezett, hogy rossz 
helyzetben volt azért követte el a bűncselek-
ményeket. írásszakértők és tanuk meghall-
gatása után a biróság egy rendbeli okiralha-
misiiás és folytatólagosan elkövetett csalás 
bűntette miatt 6 hónapi börtönre itélte. Az 
elítélt az ítélet kihirdetése után ismét sirva 
/akadt és kezeit tördelve fordult az elnök felé. 

— A károsullak azt mondották, hogy ha 
kifizetem őket visszavonják a feljelentésü-
ket. . . 

Az elnök felvilágosította, Prelog Jánost hogy 
azok a bűncselekmények, amelyeket elkőve-
tett, hivatalból üldőzendők, azokat a sértettek 
nem vonhatják vissza. Ifj. Prelog vegül is 
megnyugodott az ítéletben. 

A szegedi bikavér 
Bárdoss Béla meséli: 
— Egri bikavért talán még én sem Ittam, pa-

dig magam is egri vagyok, aztán meg... no, de 
nem erről van szó. Az igazi bikavér ritka ital, aki-
nek nagy néha sikerül '» termesztése, az agy vi-
gyáz rá, mint a finánc az adóalanyokra. Pincék 
mélyén dugdossák a családok, ritka parádés al-
kálómmal hoznak elő belőle egy pohárkával 

Hát elég az hozzá, hogy egyszer harminc évi 
távoliét után hazalátogattam Egerbe, mert be-
teg volt az apám s éppen a nevenapján akartam 
köszönteni, augusztus huszadikán. Forró nyár volt 
amúgy is, en honvédtiszti ruhában, hát alaposan 
kifáradtam, amig felmásztam a hegyoldalon levő 
temetőbe, ahol az édesanyám pihen. 

Lefeléjövet észreveszek már messziről apró kfs 
helyiségeket mintha üregbe volnának vájva azok 
is. Hát vendég! Sk voltak, udvarok, fásak, zöld 
lócásak. Nem nanyobbak, mint egy közepes 
szoba. 

— Ide be kok térni, mert szörnyű • hőeóg. 

Kocogtatásomra egy töpörödött anyóka kerti 
elő, széles egri szoknyában, (azt se hordja már 
a mai divatos nép), köszöntöm. 

— Dicsértessék a jézus Krisztus, szülém. 
Nagyot néz, bogy katona igy üdvöz*, ée fo. 

gadja illően. 

— Mindörökké. * _ 
Aztán tovább gusztáf, mintha tisztába szeretne 

jönni Vele, bogy miféle szerzet vagyok, 
— Mivel szolgálhatok? 
— Megszomjaztam egy kis jó egri borra, me|t 

bogy magam is idevalósi volnék. 
Aszongya, bogy nem ismer, pedig « mindenkit 

ismer az egriek közű'. 

— Már hogyan Ismerne, mikor harminc esztaai. 
deje nem jártam erre. A Bárdoss István fia va> 
gyok. 

Erre megélénkült a tekintete. 
— A Dalos Pistának? Hát az sokat jfet ide, 

amig ei nem gyengült a lába. 

Tudni kell, magyarázza B. B., hogy aem ok 
nélkül tisztelték az apámat Dato* Pistának, na-
gyoa egy alkalmatos férfia volt ő a maga idején 
szerette a nótát annyira, mtát a jó bort Nem Is 
beszélve a menyecskéről 

Azonban most a bor voR a foatosabh, mert 
ha ritka gyémánt is a bikavér, terem a begyen 
mellette sok másféle, számtalan árnyalata a pi-
rosnak, szinte feketébe olvadó. Hozta is a szüle 
a én azzal az áhítattal hajtottam foi, amivel ax 
ember a szülőföldje termékét tiszteli meg. 

Lehetséges, hogy jól esett már önmagában, fo-
kozta az izét a szokatlan hőség is, meghatottan 
fordultam az öreg asszony felé. 

— Négyszáz kilométert utaztam §?epegrőf. hogy 
ihassam belőle. De jó isi 

A szüle elhúzza a száiát, ami mosolyfélét je. 
lent 

— Ezért jött a tiszt ur ilyen messzire? 
— Mindenesetre az apámat akartam Mtnt, má-

sodsorban azonban ezért 

— Azért mondom, mert magáért a borért neui 
volt érdemes, megkaphatta volna közelebb ls. Mi 
ugyanis a Fráter ügyvéd uréktól szoktak hozat-
ni Szalymazról. Azt mondják, ott van az valahol 
Szeged mellett 

Bohr 

36i 

Mérték ntán: 
Divatos kétaoroa saccó-öltöny P 64*—tói 
Fekete szalon-öltöny . . . . P 80*— 
Burbury éa Double Raglán . P 80*— I 
Fiu és leányka matróz-kabát P 24* 'm 
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