
v i i . t o : 

Férti sportingek, női sportbluzok nagy választékban 
olcsó árakon Pollák Testvéreknél 

Kerr nagyot csap a térdéra: , -1 

— Igen, igen Móricz Zsigmond. Nagy em-
ber. És van egy költőjük, aki mélyen, felejt-
hetetlenül hatott rám. — Es Ist der Ady... 

— És a többi, akiket Berlinben oly sokat 
Játszottak? 

Kerr mosolyog, de nem felel 
— Tehetséges fiataljaink nekünk is van-

nak — tereli el a beszélgetést 
— Itt van Horváth Ödön. Ne örüljön, nem 

magyar, már nem is tud magyanü. csak szár-
mazása és neve még a maguké, de a zsenije 
az már a — mienk. Meglepő volt az idén 
Neumeger Fred bemutatkozása, azután Bil-
iinger és Barlach. Ezeket le tfeüentf minden 
nyelvre forditani. Technikában ujak, de lel-
ki tartalomban a föld, a proletár, a nép, az 
őserő irói, mint Móricz Zsigmond . a " 

Kerr arci átszellemül. * — 
— És voltak megszámlálhatatlanul sokan 

mondja csendesen, akiket.fel kellett söpör-
nöm. Hogy miért? Mert elvem a kritikában 

az újnak alfát egyengetni, de 
nem mindent lónak találni, 

ami of. 
— Az ui irodalmi irányok kérdezem 

Kerrt 
— Hihetetlen hullámzásokon meni kérész-

tűi a dráma Hauptmann és Ibsen naturaliz-
musa óta. Wtdeklnd hozta meg a fordulatot 
és a — háború, amelyből magától értetődően 
szakadt ki az ekszpresszionizmus. Sok el ő-

. nye volt ennek az irányzatnak. Rövidítéseket 

. hozott Friss levegő csapott á gondolatokba... 
De mint költők nem volt ak jók a; i ekszpresz-

. szionisták... Sokat improvizáltak.... Valami 
haszon maradt belőlük.. . Bámulatos tender 
zőket termeltek... És rz ekszpresszionista 
rendezők erősebbek lettek, mint költőik. . . 

— Azután az ekszpresszionizmus kiment a 
divatból. Az uj irányt, amely a régi sírján 
született, elnevezték: Neue Sachlíckkelt-nak. 
Kísérlet volt arra, hogy leállítsák az érzek 
xneket és magasba emeljék a dolgok puszta 
és rideg lényegét 

— Azután a Nem Sachlickkeit fa kiment 
• a divatból, helyébe lépett a politikai tendeuc-

dráma. Nem sokáig élt A . inüvészetnek ár* 
tott a politikának nem használt . , 

Meggyőződésem — folytatja Kerr nevetve, 
azért pártoltak annyian át Hitlerhez, mert a 

• baloldaliak olyan borzalmasa rossz "ctarabo-
i kat Írtak. . . De hál' Istennek ez az Irány 
• is hamarosan levitézlett és. költőink visszatér-

tek az eleven élet ábrázolásához. A natura-
lizmus rennaissanoqg ez. Nem a tendencia a 
fontos már, hanem az. ember, az élete, a Szi-
ve, válságai és lázadásai 

Az égétz élet nem egyéb, mint egt "figye-
lemreméltó kísérlet, amely mindéy megtisztul 

• és mindég ajra hibába esik. Nemt ' 
Kerr most elgondolkodva néz maga elé, az-

után felvidultan teszi hozzá: 
— Sokkal szebb lett volna Korzikáról me-

sélni 
Lengyel Tilma.  !  

Gyerekek, parkok, öntözés 
( S z áB t i f t l r á s ) 

L Pa<gánneater umn»j a legutóbb tartott törvény-
hatósági bizottsági ülés tárgysorozatának 38- pont-
jaként városom iránt viseltetett szeretettől, de 
nem utolsó aori»n szociális érzéstől 1« vezettet*« 
intéztem Hozzád Polgármester Uram. A Mrferfl-
Mek. • Slefánta aélény és as P« * 
banyagoiMgát W/em ásóvá. 

hrterpeHá(iőtfleefl -azt kérdeztem, van-e tudo-
másod Polgármester Unun arról, hogy a város 
közterületei. A Sfalániajétány, az "Újszeged! park 
minő mostoha elbánásban- részesülnek. hogy a 
közterek parkosítás) mmiálataí megakadtak, in-
terpellációm gyujtótengelyében azonban • fyerma. 
kek állottak, akikrőt azt mondottam, hogy róluk, 
társadalmi uton alig történik gondoskodás és hogy 
a szegedi gyehnekek játszótere nem az enyhet adó 
pázüt hanem a rakparti »csuzdák«, a tiszapart, 

'az ueca, a korzó'és a Széchenyi-téri aszfalt lettek, 
ígéretet tettem Polgármester Uram, arra is, hogy 
rövid időn belül -r ha szívesen fogadod — aján-
dékul "fényképalbumot adok át menyei Interpel-
lációm szóvegét képeikét is illusztrálni szándéko-
zom, A készülő fényképalbumból egy markáns ké-
pet igyekeztem szemeid elé varázsolni. • 

Elmondottam, hogy a napokban a gyermekkli-
nika felé jártam és annak kapubejárata előtt három 
kis maszatos gyerek tant fel.A három gyesek ősz-

reprezentált 11—12 évnél többet Kö-
zülük a két kiesi leány as atyjuk által fabrikált 
kis kordéban fitt, mig a fia, mint gavallérhoz 
illik, a kis kocsi rudjánál állott Nagy munká-
ban voltak. Szopogatták azt. a kis jégdarabot 
amit a kUtíka kapujánáT a portíől szedtek fel és 
amely jégdarab abból a tömbből töri te, melyet 
a klinika szOfi^stetre vittek be oda. Magam 
jegyeztem meg akkor, hogy bizony, minden gyer-
mekmellé nem lehet rendőrt áDItariT De a tény 
mellett szó nélkül mégsem lehet ¿OndadoL U Igen 
szerényen kértetem tehát, hogy vájjon nem el-
itéléodő-e az a szellem, meiy tehetővé feszi azt, 
hogy a kultúrát, egészséget, gondosságot, ápolást 
.jelentó Intézmény kapujától egy m^emyire kis 
•gyermekek a. porból felvett azt a jeget Szopogassák, 
« ^ ^ 

De hhatlfasfam més forrásra fa. Elmondottam, 
hogy a Stefánia Szöretaég legutóbb tartott kőz-
igyfilésén miben megdöbbentő adatok kerültek 
nyilvánosságra, melyek mellett érző ember szó 
nélkül el nem haladhat Idéztem dr. Muniyan Ist-
ván szövetségi elnök szayait ^ reámutatott a tár. 
sadalomnák, arra á . jéssyétlenségére, közönyössé-
gére és nemtörődömségére, amely miatt aggoda-
lommal néz a szövetség jövő munkájának eredmé. 
nyessége elé. Sem *tAr*addbm,'"«emax állam 

• — állapította meg &t. Muntyán, lAxatn támogat-
ják eléggé a szövetséget Nem látják megnyilvá-
nulni a társadalom goqfáosság&t a gyen-aekekkrl 
szemben é«.jwro tód ja, hogy az áftam ,tetesiti-e 
fellő mértékben kJtelefcelgét* születendő flcttel 
is az anyával szemben. Beszéde végén még arra 
mutatott reá, hogy a- szövetség munkásságát hát-
rányosan befolyásolták « közelmúlt szomorú gaz-
dasági eseményei az egyre emelkedő munkan&kü. 
Ijség és a város kü'vf kerületeiben élő /«kosok 
ijesztő mértékben növekedő nyomorusági Még szo-
morúbb volt azonbáp a szövetség ügyvezetőigiz. 
gató főorvosának jelenté», ki' az; állapította meg, 

Ékszeralakiiásokat 
R E I C H , 

legmodernebb rajzok 
szerint vállal 

Kelemen ucca 11. 

B.2 
t Vegyészeti gyár 

k e r e s helyben és vidéken lói bevezetett 

ügynököt és utazót KT.'SSs 
Zoltán Vegyipari Vállalat Bndaaest, Lehel n. 8 

DESZKA 
építéshez, padozáshoz, javításhoz. Prima minőség, 
versenyképes árak. Bach Testvérek, Párisi-körut 
25. Telefon 11-26. Volt Somló-tele* 

hogy a matt í « 11 seizalékos halálozást arány: 
szám 4 száza (ékkaf 14 száza«*-* emelkedett 

Megdöbbentő aggodalmat keltő adatok! 
És ezeknek eiőtárása után mély tisztelettel kér. 

deztem Polgármester Uram, hogy vájjon nem 
érez-e a vános: hatósága va.'aminő kötelezettséget 
a külvárosok gyúrni'fc ivel szemben? Nem lenne e 
kö<e!estége a vánosnak a. külvárossal szemben az, 
hogy ha már egy nem szerencsés városfejlesztési 
program, a külvárost nem láthatta el közmüvek-
kel, ahol a gyermekek tuberVolotikns, penészes 
pincelakásokban töltik a telet hogy a napfény fel-
ragyogtakor, ezek a gyermekek gyermekjjáiszétere-
ken gyüjthessenek erőt a jövő télre? 

Ekkor emiitettem, hogy ne akkor legyünk kö-
nyörületesek, amikor az ucca korgó gyomrának 
kellemetlenkedő hangja sérti füleinket, de vál-
jon vérünkké az a tudat hogy »minden szüleit// 
lény fatat fonnaihat a lársadilom srgi/ő kezére 
«a atéTd azt IS. hogy senki sem utastfha/ja ei 
magátél a fe'éje wgéJyért nyúló kezet«. 

interpellációm e »részénél Polgármester .Urain, 
közbeszóltál és azt mondottad, hogy másnapra 
utasitást adtál a köztisztasági hivatalnak, hogy 
locsolják a Stefánia előtt elterülő raknartot. melv 

as egész város portartálya. Ez Ígéret által tefegy. 
vérezve, enyhítettem Interpellációm hangját Pa-, 
dig kérdést óhajtottam intézni Polgármester Uram 
oly irányban fa, hogy vájjon célszerűnek, helyes-
nek tartod-e a szükségmnnkálatok elvégzésén« kö. 
vetett munkap.-ogramo/t Vájjon helyes volt-e, «3-
szerü volt-e az az elgondolás, mely a asükségmao-
kások százalt foglalkoztat}* • Stefánia előtti rak-
parton azzal hogy a felgyülemlett havat a Tisza 
jegére dobatta, akkor, amikor a Tisza est a havat 
»ingyen és bérmentve« amúgy fa elhordta volna. 
Mint a közkerti bizottság tagja kérdést óhajtot-
tam kitásni atektntetbfcn fa, vajion helyese az 
az elgondolás, mely 90 fohoa hidegben, mikor a 
keménnyé fagyott földben egy kapavágást sem 
lehetett tenni, hetenként ezer, vagy még ennél 
fa több pengőt kftevő összeget Űzettek a szükség-
munkátoknak mig most nftaes a váró nak egyné-
hány pengője arra, hogy legalább fenntart», ha 
nem is tudja fejleszteni, as évtizedek nehéz m m 
kája árán létesített partokat sétányokat? De 
ntnes pénz ami sem, hogy azt az utvonalat, me-
lyet a közönség egészségének helyreállítása céljá-
ból gyakran .hasznát a város megfelelő kasban 
tartsa és megfelelően, amint ígérted Polgármester 
Uram, öntöztesse. 

A közelmúlt napokban alkalmam volt egy vidéki 
város polgármesterével beszélni, aki e«r pár na-
pot Ismeretlenül Szegeden töltött és mint ő mon-
dotta — körülnézett Nagyon sserattem volna meg. 
tudni szerzett impresszióit de agy látszik, ő még 
diplomatikusa» ember, mint Te vagy Polgármes-
ter Uram. Annyit mindenesetre mondott hogy 
irjgyk Szegedet, amiért >8 Bntóz*^oc«W< Járat Sze-
ged uccáin. Valahogy nem egyezett nékem SS a 
szám. Interpellációm során Magad említetted Pol-
gármester Uram, hogy >3 öotőzőkocsi«-t járat a 
város. Rájöttem azatán, hogy mt ejtette tévedés-
be a vidéki vános polgármesterét Az, hogy va-
lansd potemkini elgondolás a város magM ssámo-
zása óntözőkoedjatt járatja, hogy Igy as idegen 
tényleg azt Mgyje, mflyea aok bocsivá Is történ k 
a város öntözése. 

De a Stefánia-sétánv előtti rakpart ara Haes fia. 
««zve- Szerencse, hogy a sétány fái felfogják azt a 
portengert mely a rakpartról felsxálL Már hálá-
ból fa ápotni kellene a városnak est a Jevegőtarta-
lélcát de mindenesetre be kellene váltanod ígére-
tedet melyet Szeged nyilvánossága előtt tettét 

Oaztnte tisztelettel és nagyrabecsüléssel készséges 
híved 

)• Dr Laaiülmrg Jeoő, 

A fi l lér bacsfllatal 
Vásáro'loa szakfclatekben • 

Filléres Wrakafalnkat, n e g lesz lep te , 
hogv 20* 

A Q fillér > T 7 Q fillérért 

O helyett # ö a d m k 

s ó k s z é p I p a r c i k k e t . 

f,Wll*Ttt «aztstom' SMkBzistrti W f f m ö k 

frlTOs szQKmo 11 PnHKtlo « a l m a 

Fehfcrcéflláblás 
Boris Miksa 

Schwarcz Testrirek 
a Siérhenyl.t<i-en, 

Lsmpel és HeBTl 
PA p̂Ak-bazirb«n. 

Rcastz DezsS 
illatszertár 

Tisza Lsjos-kórat 38. 

O v e ü t í p é r c c U i 

P a p í r 
es Írószeren 

Traab B. és Társa 
Klauzál-tér. 

Hiv Miksa 
Széchenyi-tiér. 

Schillinger Kálmán 
CsekonicsMieca ás 

Feke'esas-ucca sarok. 

Nemzet! Sajtóvál aiat Uler eiénrcsanMk 
Kárá**-ucca. ahol híitarU-l és kooy. 

hatel szerelési cikkek b 
n a z t a r t á s i es 

l l n o m Tf l sá ink 

kaphatók. 
Tisza Lajos-körnt 

Szántó József 
zomáacáruháza, városi 

bárház. 

Kolui lenfl 
edénykereskedő, Tisza 

Lajos-körut 55. sz. 

O p ö es he l l éhek 
s z a k m a 

Zsorkó János 
dpöfyára. 

Kossuth Lvsagárut 

Arainkat tehát mélyen lesjáflitoHuk f 
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