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nyomon jár, megállapította, hngy mrnnvl Tért ke ' 
a gvermokeknek ad ii * hogy mrnnyl ideig <*lég « 
a mennyiség a gyermek védelmére. Eredményéit 
a közeim ultban lette közzé é* az ö előírása szerint 
csináljuk most az ügynevezett 

s:tV6 véről fásokat. 
Az eljárás egyszerű: a szfllő karjából vesszük a 
vért és beoltjuk a gyermrk Izomzatába. A gyer-

mek egyet sikolt és őt perc mult« már játszik} 
hiszen természetes, »)gy • "ű lő tér« semmi bajt 
nem csinálhat nála. fis ha tudjuk, hogy a gyer-
meket ezzel a kis beavatkozással esetleg toll ven 
szörnyű következményektől védhetjük meg, köteles-
ségünk ezt megtenni, őrü'n' kell, hogy tan valami, 
amit a veszélyeztetett gyermek érdekében meg-
tehetünk. 

Nem gond többé a cipő beszerzése! 
az Alföldi Cipőáruház Károlyi U. 3. Olyan olcsón árusítja 

saját gyártmányú jó minőségű cipőit. 
NŐI c i p ő k : 

Fefce/e spang, v. fUxös . 
/afclv ,, 
Ant. feteetm v. barna . « 
1trapp minden színben 
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Gyermekcipőkben nagy válaazték 

Meghosszabbították 
a magyar—osztrák kliringegyezményi 

Bécsben (olylalfák a kereskedelmi tárgyalásokat 

viKiapcftt, augusztus 13, W11 d n c r Henrik renl-
kivflll kftvet v'-rű'ésétei csütörtökön Budapestre ér-
kezett az osztrák delegáció, hogy az elfa k héten 
félbehagyott osztrák—magvar kereskedelmi tárgya-
lásokat folytassák. A tárgyalások teljes erővel foly-
tak három irányban. Elsősorban arról van szó, 
hogyha a végleges kereskedelmi Szerződés tekin. 
te'ét.«en nem sikerülne 19-íig megállapodni, ujabb 
hathetes provizóriumot készíten ie elő. A ávya-
lások második része a véglegés kereskedelmi »".?r. 
ződésről folyt, harmadik része pedig az oszt.vk— 
magyar kiiring szerződéssel volt kapcsolatban. A 

most érvényben lévő kliring-egyaam;»)' ugyanis 
auguiztus 15-én lejár. 

A két dtlegftrtó ma délben abban állapodott meg, 
hogy a klíringégyezményt szeptember lWg meg-
hosszabbítja, Est a megállapodást jegyzékváltál-
sai erősítik meg, , 

As osztrák delegáció egyébként ma délután el-
utazott Budapestről, a két ünnepnap után kedden 
N i c k»' Alfréd vezetésével a magyar delegáció 
utazik Bécsbe, hogy ott folytassák a tárgyalá-
sokat. 

A III. KEH. és SZEGED FC. 
vasárnapi mérkőzésére kedvezményes jegyek 
a Délmagyarország kiadóhivatalában mér válthatók 

)an Kubeiik megírja a hegedű történetét 
mAz élelem uéqső céh'a. hogy valamelyik országban egyetemei ó ¡Hsak tel a 

¿ene számára' — „Három millió dóttárt hegeaültem össze harminckét éo alatt, 

nincsen semmim, de azért boldog vágyók, mert Őrömet találó*: a Zenében. 

Pőstvén, augusztus. Lobogó hajával, égő sze-
meivel, szemben ül velem a legnagyobb hege-
dű virtuóz, .Ián Kuhelik Egy ólával a pőstyéni 
koncertje előtt azt a kérdést intéztem hozzá: 
beszéljen anyagi hajairól. 

— Kedves mester, mondom neki, a lapok 
annyit irtak már a vörösvári birtok kríziséről, 
annyi cikk jelent meg Ján Kubeiik anyagi 
nehézségeiről. Azt hiszem, nem vagyok indisz-
krét, amikor erről a témáiól szeretnék kérdez-
ni rgyetinást. öntől. 

Jan Kubeiik nyugodt marad, — szívesen 
vála&zo' a kérdésre. 

— Rembrendt minden ;dók legnagyobb pik-
tora, akinek arannval fiaetlók meg ecselvoná-
«át _ mondja — hihetetlen vagyont keresett, 
fis élete végefelé boldog volt. ha' égv hollandi 
forintot kapott azért, mert modellt ült másik 
Piktornak... És Rembrandt boldog volt mégis 
és nem lázndoit SórSá ellen. Kielégítette ót mű-
vészete és ivem bántották anvagi gondok. Igy 
vagyok én is. Engem materiális gondok nem 
bánthatnak "oha. mert én művész Vagyok, akit 
az cghz világon csak egyetlen téma érdekli: 
a hegedűm. Nekem a pénz nem egyéb, mint 
egy darab papiros. Egészen mindegv, hógy 
szerelmes sorok vannak rajta, avagy "valame-
lyik bankjegykiboesájtó bank igazgatójának 
az aláírása . . . 

— Harminckét esztendő óta vagyok rabja a 
hegedűmnek, ezalatt az emberöltő slatt három 
millió dillári hegedültem össze a. ót világrész 

koncerttermeinek pódiumain, — ma nincsen 
semmim, de higy je el. azért nem Vágyók bol-
dogtalan. Örömet találók á muzsikában, at en-
gem tel jesen kielégít, fis eíért van aZ, hogy en-
gem hidegen hagy as, hogy mi történik a bir-
tokom«körül. Ha ön azt kérdezné tőlem, hogy 
mennyiért vettem a vörösvári birtokot és 
mennyivel tartozom érte, akkor nem tudnék 
Oóntó* feleletét adni. Ez az ögwédelm dólgá. 
ők pöröskődnek, ők hozzák majd rendbe dol-
gaimat, én nem teszek mást, csak hegedülök és 
a pénzemet, a dollárokat, frankokat, fontokat, 
pesetákat, rupiakat elviszik azok, akik azt 
mond ják, hogy tartozom nekik . . . Nekem örö-
mei és boldogságot okoz a muzsika, nekik ölö-
met e* boldogságot okóz a pénz. Kvittek va-
gyunk. . . 

— Én nem vagyok'a pénz rabszolga ia, tehát 
rám közömbős, hogy miként intéződik el a 
birtokom ügve Tudom jól, hogy az embereket 
érdekli á dolog és tudóm azt is, hógy sokan 
vannak, akik jóákáróim. A baj azonban csak 
az, hógy a jó embereimnek eíák szivük van. 
de nincsen pénzük, htoknak pedig, akiknek 
pénzük van, nincsen Szivük... A birtokót majd 
csak értékesitik valahogyan és biZónyós az, 
hogy valaki egyszer még" nagyon gazdag lesz 
ennek a birtoknak a jövedelméből. . 

— Cinizmussal megyek el az események ; 
mellett, igyekszem magamon segíteni, de higv- I 
je el nekem, hogy engem a sorsom nem ké- i 
nyeztetett el. Az a lukazus, amely körülvett az 

életemben, nem lett lényegemé. Nekem nincsen 
lilás Vágyam ft materialista élettel szemben, 
minthogy meg legyen a reggelim, az eb dem, 
meg a vacsorám, ezenfelül más nem érdekel-
A* én lelkiegyensulyomon nem változtattak 
semmit az anyagi gondok, nekem apénz ta-
lán csak ballaszt. Megelégedett vagyok, ha két 
kofferrel utazhatom a világban, a sorsomat át-
engedem a végzetnek ás nem tőfődőm vele, 
mert ha törődnék... akkor már nem tudnék 
muzsikálni... Még harminc esztendeig akarok 
dolgosnl, mer» fiatalnak érzem magam, ötven-
két esztendő» vagyok, de az évszámokat a tű-
kőrből nézem: ez huszonötnek mutatja az öt-
venkettőt... . . . .. 

— Az elkövetkezendő harminc esztendőre 
terveim vannak, hogyan, mikor és hol Jogom 
azokat megvalósítani, ezt nem tudom. Minde-
nekelőtt meg akarom Irol a hegedű történetét. 
A tudósok azt mondják, hogy a hegedű csak a 
tizenötödik század végén Jelent meg. ez azon-
ban nem igaz. Hiszen az afrikai törzseknek 
is megvan a maguk hegedüszerü hangszerük 
és én azt hiszem, hogy a hegedű egyidős az 
emberre. Nem csak megérzem, hanem tanulom 
is a hegedű históriáját éa ezt akarom megirhf 
életem további során. És van azután egy tá-
volabbi célóm Is: meg akarom teremleni a he-
gedű tudományának egyetemét, keresek m a -
gamnak egy államot, ahol a kormány valóra 
váltja ezt a tervemet. Mikor és hol? Ki tudná 
megmondani. De egy bizonyos: vllágcsavar-
gásom során majd valahol haltól csinálok egy-
szer, ülvé maradok valamelyik városban és: 
itt lesz akkor a hegedű egyeteme. 

— Négy év óta nem volt egy napra sem 
megállásom. Négy év óta játszom megszakí-
tás nélkül Indiában. Japánban. Ausztráljában 
és Amerikában Most Is turnén vagyok. A jö-
vő héten már Franciaországban fogok hege-
dülni, aztán következik sorra Afrika, és a 
Szentfőid, onnan Amerikába megyek és onnan 
tovább, tovább... 

Pál Jób. 

Az: olvasó rovata 
Tekintetet Sterkesztfoégl Az éretlen dlny-

nyétől sokféle sulyo« betegséget lehet szerezni, 
csodálatosképen a piaci egészségügyi hatóság 
nem terjeszti ki erre a körülményre a figyel-
mét. Ebben a /árványos időben súlyos követ-
kezményekkel járhat ar. ellenőrzés hiánya. Ta-
nácsos lenne, hogy a hatóság fokozottabb mér-
tékben Ügyeljen a dlnnveárusi'ásra, kötelezték" 
az árusokat, hógy csaklx érett, egészséget diny-
nyét tartsanak. 

Kiváló tisztelettel: Eg* olvasó. 

Ha safái maqának jót akar,8 
akkor fordaMon | | A D V > A ( mB«eré'it*«< 

bizalomnál R H R W W I Csakonlcs-
ucca 9, mert ott uj árul al«0o>e«óbvan kaohaiia. 
viiipmirt*. kerékpárok, varrógépek, 
őuermekKocslK és olhatrészet, 
azok lavitáza telelözséa mállott qm«aa >« poafotaa 

Tönr. 
véd. 99 Wulkáii" tűzhelyeket 
oytirt, »xállH éa Invl l rtélyím leiMUltott ilfcán fel4!A»ség 

sf rcios taziieiqnzeme íjs-íSK"»-. 

Töllőíollak javítását 
félállással soronklvQl Is eszközli 

K E L L E R írógép raktár 
SzécKenri H. 10 

— A Dé r̂nagyaro Siáj csak olyan hirekit kOzöL 
amelyekel közveltenűl szerkesztőségünknek, vagy 
kiadóhivatalunknak kiildeoek be. Fölkélünk lehál 
mindenkit, haldsáüobal, egyasQletekat, magánosa-
kat, szíveskedjenek nekünk sz*nt közleményeiket, 
akár fizetettek, akár nem, ttagy Aradi-utcai ki-
adóliivaufunkha, vagy S»nM>gyinccal azerkesslöse-
(Qnkbe kűldcBl. 


