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gFb fürdőtrikók |obb, olcsóbb 
mini a külföldi Pollák Testvéreknél 

V i s s z a t é r é s 
Nagyanyó a/, okuláréja mögül rám nézett és el-

kezdte a mondókáját 
— Mindig mondtam, hogy nem éltek okosan. 

Mssza keltene térnetek az én időmbe, amikor ki-
sebbek voltak az igények és mégis csak meg rót-
tunk baj nélkül. Nyolc gyereket neveltem fei, 
nem ugy, mint a ti dumáitok, akik az elsőt se 
kívánják. 

Mihozzánk nem járt újság az Életképeken ki-
ült Nem is kívántuk. Azt hiszed, bogy ti boldo-
gok vagytok, mikor evésre se marad időtők, mert 
folyton a hírlapokat bujjátokí Dehogy vagytok, 
fiam, dehogyt Megzavarodik a tisztán-látástok, ef-
marad a vitatkozás lehetősége, mert mindig a mi-
ok véleményét kell bevennetek. Iligyjétek al, bogy, 
akinek marad ideje a gondolkodásra, az tud is 
gondolkozni. Nem kell ehhez külső befolyás. 

— Mit mondasz? Hogy a világ eseményeiről 
való értcsütés is valamit Nem hiszem 

• én azt, édes fiam. Az éa időmben 
a családi dolgokat, az ismerősókről való eseteket, 
inegirtuk levélben. Nem is biztuk mindig a pos-
tára, mert minek azt a postáskisasszony orrára 
kótni, aki túzesitett hajtűvel nyitotta ki a . leve-
let? Teszem azt, mikor a nagyapád októberben 
elindult szüreti kőrútjára, a nyeregkápájában egész 
csomó üzenetet vitt mindenfelé. November vé-
gén, december elején hozta a válaszokat Hogy 
addig tartott volna a szüreti Nem egészen, de 
be kellett várni az ujbor kiforrását, az ilyeo-
mik szakértőt kivántak, napokon át vitatkozások 
folytak a minőség felül, mig egyszerre csak Erzsé-
betre, vagy Katalinra leesett a hó s hirtelen 
malacot óltek. ' 

Nagyapád készülődött haza, mert már Híreimet-
ten volt, hogy olyan régen nem látta a családját, 
egyszerre estek neki több oldalról. 

— Volna lelked, Antal, itt hagyni a torit 
Antalnak, már mint nagyapádnak, valóban, nem 

•olt ehhez lelke, tehát maradt, sőt megesett né. 
ha, hogy épp csak azért szaladt karácsony előtt 
haza, hogy a várt üzenetekef kézbesítse, ellássa 
magát ujabb tiszta-váltásokkaf. jert sürgősen vár-
fák vissza. 

Világesemények ? Azok is megér kertek egyszer, 
még pedig közvetlen módon. Az öregek a fafu 
végén levő kovácsmühefyben kaszinóztak Minden 
átutazó ott biztosan megállt lovat, patkolni, eT-
mondta, amit más vidékeken hal főtt, elvitte a 
mi híveinket. 

Nagyanyó hosszan elmerengett, mintha Könny-
cseppet is morzsolt volna el a szemében. 

— Az utolsó jó lap, ami • kezembe került, a 
Képes Családi Lapok volt Igazi ujs% A sze-
mem ngyan már gyengülni kezdett, mégis alig 
vártam Lauka Gusztáv regény folytatását, Balázs 
Sándor humoreszkjét, Komócsy Józsi versét Is-
mertem őket, 9okat vacsoráztak nálunk s ba nem 
szivták végig « csibukot, rendesen élvitték ma-
gukkal. Nem hozták mindig vissza. 

Hogy mi volt olyan vonzó az újságban? A Bo-
rítéka, fiam. Az egész ország levelezett azon egy. 
mással s »Tiszaparti kis berna< fölséges ecetes 
megy eltevési receptet ajánlott horgolási minta 
ellenében. £n rőpdalok szövegét közöltem >Dunán-
tuli deinő.-vel, amiért beavatott a házilag ké-
szített rum titkaiba Voltak, persze, bohókás let-
tek is, akik szerelmes tevéi fogalmazványát kináC. 
ták, ha olyan biztos szert tud valaki, amelyik 
kiszedi az abroszból a vörös borpecsétet, vagy 
eltünteti a viselős asszony arcáról a májfoltokat 

Mondom neked, ez volt a legjobb újság, nem 
Közölt olyan sok szamárságot, mint a ti lap-
jaitok, a regényéiben mindig egymásé lettek a 
szerelmesek, csak ki kellett várni a végét Nem 
is vennék ma a kezembe könyvregényt, mert nem 
állván meg, hogy előbb meg ne nézzem a befe-
jezését Igaza van hát a kormánynak azzal* a 
korlátozott lapterjedelemmel, csak hozzájussak, ír-
ni készülők Károlyinak, aki pendelyes gyerek volt, 
mikor utoljára láttam. Ha tudsz valakit, aki Pest-
re utazik, szólj neki, tőle akarom elküldeni a le. 
ve'et, mert én ma se gazdagítom a postát Nem éa 
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Munkanélküliek tüntetése 
Debrecenben 

(Budapesti tudósítónk tele fon jelentése.) Deb-
recenből jelentik: Szerdán délután kétezer fő-
nyi munkanélküli lömcj,' akart a vármegye-
háza elé vonulni. A rendőrség szétoszlatta a 
tömeget. Később a munkanélküliek a Főiérre 
szivárogtak, ahol a rendőrség kardlappal osz-
latta széjjel a tömeget. 

A város ffttldbérpolltlkáJa 
A polgármester felvilágosításai a belügyminiszter számára 

(A Délmagyar ország munka ársát61.) Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester szerdán délelőtt érte-
sült, bogy Eckhardt Tibor megínterpeflálta a 
belügyminisztert a szegedi földbérlők ügyében A 
polgármestert az interpellációról dr. Tatica Árkád, 
a belügyminisztérium városi osztályának vezetője 
értesítette telefonon éa adatokat kért tőle a bet-
üggminiszteri válasz számárElmondotta, bogy 
Eckhardt szerint a város indokolatlanul magas 
földbéreket szed, a nehezen fizető bérlőket ki-
lakoltatja tanyájukból, végrehajtásokkal zaklatja 
és horribilis perkóltsepokkel terheli őket 

A polgármester közölte Tatics Árkáddal," hogy 
az interpellációnak komoly atapfa nincsen, mert 
• földbérek alacsonyaigát mi sem bizonyltja job-
ban, mint as, bogy a város földbérjövedelme 
a háború előtti években 1,700.000 aranykorona 
veit, most pedig: mindössze 700.000 pengő, pedi£ 
• hábora óta • lAbeadott területek nagysága több, 
mint nyolcezer katasztrális holddal növekedett A 
város az ntóbbl években számtalanszor önkéntes 

földbérreviziót rendezett, független állami szak-
értővel vizsgáltatta meg minden egyes bérparcella 
bérértékét és az nj bért a szakértő véleménye 
alapján állapította meg A nemfizető bértők közül 
mindössze nfgget, vagy ötöt faleosltottak Ik tnröt 
Ítélet alapján « bérletből, de ezek 4—5 év óta 
egyetlen fillért sem fizettek felszaporodott föld-
bértartozásukra A kilakositott bérlőket, amikor 
valamennyit törlesztettek tartozásukból, vissz* 
vette a vároe és negyven féléves részletfizetés 
kedvezményt adott nekik a hátralék megfizetésére 
Árverést  a város az uf termés betakarítása előtt 
eggetien hátralékos bérlő ellen sem tűzet Td, a 
végrehajtást azonban a város anyagi biztonsága ér-
dekében foganatosittatní kelt Perköltség esak az 
olyan esetekben merül fel, amikor a bérlők 5—12 
félévi bérrel tartoznak, ilyen azonban aOg 300 
van. Ujabban már nem merül fel perköltség, mi-
vel a "áros fizetési meghaggássat intézi ef a föld-
bérhátralékok szorgalmazását, Sietve behajtását. 

JffreJc 
f ) V Csütörtök. Hóm- kath. Edfltrod sz. 
M y M ^ ' • p r o t e s t á n s Zoltán Nap kél 4 óra 
08 perckor, nyugszik 3) őra 01 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak közül raolgálatot tar 
tanak: Leinzfnger Gyula, Horváth Mihály-u. 9. 
(TeL 1352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
L (Tel. 18-4&) Nyflassy Ágoston, Római-kömt 22. 
OW. 25-49.) Salgó Péter, Mátyás Wrily-tér tTel 
12-96.) Frankó Andor, Dngonics-tár t (TeL 17-93 ) 
Zakar S. örök., Valéria-tér L (TA * 9 5 ) 

» közigazgatási vizsgabizottságot. 
Ax nj közigazgatási lörvény által létesített egységes 
közigazgatási vizsga vizsgálóbizottságának elnökévé 
dr. Néme t hy Károly felsőházi tagot nevezték ki. 
A bizottság tagjaivá Szegedről dr. E reky István 
egyetemi tanárt és dr. T ó t k Béla föie&zőt re-
vezte ki a minisfeterelnök. 

— Moratóriumot kér a TbJtrtaeaSk Ottbonr. a 
•sztvjselők régi tartóláaalw. A Szegedi Tisztvise-
lők Otthona mozgalmat indított annak érdekében, 
bogy valamiképpen segítsenek az eladósodott köz-
tisztviselőkön. Az önhibájukon kívül nehéz hely-
retbe jutott köztisztviselők érdekében memoran-
dumban kérik a kormánytól a köztisztviselők sú-
lyos helyzetének sürgős rendezését A memoran-
dumban árva kéri az Otthon a minisztevehióköt és 
a pénzügyminisztert, hogy a tényleges éa nyug-
díjas közalkalmazottak ezév január efeeje előtti 
magántartozásaikra a kormány r e n d e l j e n el 
m o r a t ó r i u m o t Mivel pedig a hitelezők hely. 
zete ls nehéz, ugyanezt a moratóriumot kapják meg 
a hitelezők is a köztisztviselőkkel szemben fenn-
álló követeléseik erejéig. 

— Súlyos baleset a *ae*ti átjárónál Szerdán 
ebéd után a róknsi vasat] átjárónál snfyos baleset 
történt F á b i á n Istvánné 39 éves assamy és 
Ba log Viktória 36 éves háztartási alkalmazott 
Dorozsmára igyekeztek. Amikor a kordén áthalad-
tak a vasúti átjárón, egy szembe jövő kocsit akar-
tak kikerülni. A könnyű kordé felborult és a két 
asszony a kocsiból az úttestre zuhant Fábián 
Istvánné bokatörést szenvedett, Balog Viktorai 
is súlyosan megsérült. A mentők mindkettőjüket a 
közkórházba szállították. 

— A DMKE Igazgatósági ülése. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület igazga-
tósági és elnöki tanácsa ma délután 6 órakor az 
egyesület üléstermében ülést tart, amelyre az igaz-
gatóság és elnöki tanács tagjainak minél nagyobb 
számban való szives megjelenését kéri az elnökség. 

— Esküvő. Kozma Ida és dr Gró f György 
junius 25-én délelőtt fél 12 órakor tartják eskü-
vőjüket a tbgadalmi templomban. 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 1 kosárfonó, 1 fazekas, 1 cipó-
tüzőnö, 1 hölgy fodrászáé, 1 borbély. 1 cipész, 1 
kádár, 1 szabótanuló. 

— Térzene a Széchenyi-téren. A .Hunyadi János. 
9. honvédgyalogezred reneosztálya közli, hogy csü-
törtökön délután a térzenét kivételesen 6 óra 30 
perctől 7 óra 30 percig tartják meg a Széchenyi-
téren 

x Fjrkas Ersn női divatterme. Valéria tér 10. 

Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalan-
ságnál. szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégés* 
nél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokféjás-
nél, hányingernél 1—2 pohár természetes 
.Ferenc József* keserű fiz alaposan kitisztítja 
az emészfőnfakaf. Közkórházi Jelentésekben 
olvassuk, hogy a Ferenc József vizei még a 
fekvő betegek ta nagyon szívesen lessék és 
általánosan dicsérik. A Ferene Jázsef keserű-
•fz gyógyszertárukban, drogériákban és ISszer-
Ozlefekben kaphafó. &t 

— A Uspaprikásofc piaca. Szerdán dflbeu a 
Széchenyi-téri paprikapiacra koncentrált ldspapri-
kások küldöttsége kereste fel dr. S o m o g y i Szü-
veszter polgármestert A küldöttség azt panaszolta, 
bogy a nagypaprikások piacán a kispaprikások 
nem jutnak vevőhöz. Arra kérték a polgármestert, 
hogy helyezze őket vissza régi piacukra, a Tisza 
Lajos-körutra. A polgármester kijelentette a kül-
döttség előtt, bogy véleményt kér a kereskedelmi 
és iparkamarától és ha a vélemény kedvező lesz, 
teljesiti kérésüket 

z A Sehfllfng árhullámzására rem reagál a DEL-
KA és vállozatlannl fon tartja legutóbb leszállított 
árait Most vásánoljonl 375 

— A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület ja-
nfas 26-án testületileg résztvesz Raskó Sándor-
nak, a fogadalmi templom nj plébánosának a be-
iktatásán. Az egyesület tagjai va ámap délelőtt 
féltízkor gyü'ekeznek a Templom--íren. Ugyancsak 
testületileg vesz részt az egyesület a vasárnap 
délután tartandó Szent Sziv-kőrmenelen, hétfőn 
tisztelgő látogatáson jelennek meg Raskó Sándor 
plébánosnál. 

z Izzadás ellen használjon >perpedes«-l fgj 

— Káromkodásért félnapi fogház- Ró z s a János 
napszámost durva káromkodásért feljelentették. 
Szerdán felelősségre vonták a kibáSási bíróságon 
£s 2 napi elzárásra ilél'ék. — Konstantin János ze-
nésznek felesége összeveszett az uccán egyik isme-
rősével. A vita annyira eifajult, hogv az asszonyok 
egymás hajába k^pte- és nem époen diszes jel-
zőkkel illették egymást Konstantin 'Jánosnét szer-
dán dr. Papp Menyhért rer>dőrtanácíos két napi 
elzárással sújtotta Kőzbotrányokozásért 

x A Perpedes a Róknsi patikáb a kephaté. 157 

Jégszekrények SfaMB 
mellett legolcsóbban beszerezhetők. Feke / e\dn 
dor Kossuth Latos suoárnl 18. — Telefon 20-72. 
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I Klauzál-téri Lengyel házban 
348 egy négyszobás 

augusztusra olcsón 


