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Két lány a kalapban 
(A Délmagyarorazág munkatársától.) A törté-

net. amely alább következik, az utóbbi néhány 
hónap alatt zajlott le Szeged« és igen sok szó-
beszédre adott alkalmat a különböző társaságok-
ba«. A történet, több fejezetre ostfva. az esemé-
nyek szerint, Így hajigzik; 
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Az Ismert, kifogástalan eleganciája nr hóna-
pokkal ezelőtt agy érezte, hogy rendeseden anya-
gi viszonyai sürgős rendezésre szorulnak. Sokáig 
töprengett, hogy mitévő legyen, végül is kisütöt-
te: meg kell házasodnia Természetesen egy pilla-
natig sem gonderit arra. hogy • dolog simán fog 
menni, épen ezért elsősorban la felkeresett egy 
urat, aki évek óta cégjelzéstelen borítékban szál-
lít tartós és kevésbé tartós családi boldogságot m 

Az illető ur hozzálátott a munkához a szokott 
nódszere szerint Egy sereg fórjhezmenő hölgy 
nevét irta fel egy listára, azután sorban kihúzta 
a/okait, akik nem voltak megfeleljek. Végűi két 
rév maradt Ezzel a két névvel felkereste ügyfe-
lét, akinek csak annyit mondott, hogy mind a két 
hölgy: teljesen egyformán áll ugy erkölcsileg, 
mint anyagilag... Az ismert, kifogástalan elegan-
ciáju ur blazirt mosollyal felirta a két nevet egy-
egy cédulára, aztán r á b i z t a a sorsra , hogy 
ki* adjon mellé ólettársul. A szolid üzletember 
ezután elsietett a kihúzott név tukjdooos-lhox, aki 
előtt osábitó szavakiktal ecsetelte m^gblzójit kiváló 
tulaldanságalt.. 
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A hölgy néhány nehéz pillanat alatt döntött: 
Kezét, a megfelelő aranypengőkkel együtt a meg-
bízónak nyújtotta, mire a szolid üzletember né-
hány száz pengő előleg lekapcsolása után liheg-
ve rohant vissza az ismert, elegáns úrhoz, aki 
épen azon tűnődött, hogy előbb megborotválka»* 
rék-e és amtán fürödjön, vagy pedig csinálja az 
egészet fordítva. Amikor a hírnöktől a Jó hírt 
meghallotta, otthagyott csapói, habot és rohant — 
az imádotthoz, hogy személyesen ls megismerked-
jék vele. A szolid üzletember fájó sziwel előlege-
zett neki némi pénzt abból az összegből, amelyet 
t cm sokkal előbb a szemérmes hajadontól vágott 
Ife... 
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Minden ugy ment, mint a karikacsapás és nem 
tellett bele egy egész hét sem, amikor már férj 
és feleeég voltak. A szolid üzletember diszkrétien 
elvonult, miután megkapta az őt megillető szer-
zői jutalékot. A fiatalok egymásra maradtak éa 
az újdonsült feleség a kővetkező héten felmondta 
az elsőszámú bankbetétjét 
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A napok épugy fogytak, mint a betVek. De 
közben a feleség rájött, hogy több nap, mint bank-
betét és most már elvégre Is kíváncsi volt ama. 
hogy férje hol eszi meg azt a temérdek sok pen-
gőt. De a férj .Mm volt hajlandó elárulni intim 
i gyeiről semmit sem. Mit tehetett tehát egy »bet, 
minthogy felkereste a szolid üzletembert, aki nem-
rég segllett összekalapálni a frigyet és negbl-
zá*t adott néki a — nyomozásra. 

— üzlet: üzlet, ma veled, holnap ellened — 
gondolta a -~"d üzletember és clindu't feMc 11(<" 
ulra. Rövidesen belebotlott egy szőke és fi ital 
és szemérmes tündérbe, aki szemérmetlenül szórta 
a szegény feleség bankbetétjeit. A szolid » M-
ember nem késett megbízóját felvilágosítani a 
tragikus valóról és ennek az lett a következmé-
nye, hogy a félj, igen rövid, de anr&l boldogtala-
nabb házasélet után ismét ánrának érezte nwát. 
Fgvebet nem is tehetett, minthogy felkereste ki-
próbált barátját, a szolid üzletembert és megbí-
zást adott neki a — ka l apban m a r a l t név 
1" erzésére... 

B e l v á r o s i M o z i 
Kedden, szerdán 

A cég szerelmes 
szatirikus vígjáték. - Főszereplők: 

Gustav Fröblich, ibters Inny, Verebes Imi. 
Azonkívül: 

Varázsszőnyeg é, Fox HU adó. 
Előadások k a d d a i t Németh Mária hangversenye 
miatt csak 1 ó r a k o r , azardán fi. 7( 9 Arakor 

Megalakult a Magyar-jugoszláv 
Gazdasági Kamara szegedi osztálya 

Kállay Tibor beszéde • magyar-fogostláv kapcsolatok kiépítésének 
szükségességért! 

(A Délmagyarország mimkatársától.) Vasár-
nap délelőtt nagy érdeklődés mellett megala-
kult a jugoszláv-magyar gazdasági kamara sze-
gedi osztálya. Az alakuló értekezleten, amit a 
kereskedelmi és iparkamara nagytermében tar-
tottak meg, résztvett Kállay Tibor nyugalma-
zott pénzügyminiszter, dr. Vldashy, a buda-
pesti jugoszláv követség kereskedelmi attaséja, 
Virtss Emil, az OMKE alelnöke, dr. Horváth 
István, az OMKE főtitkára. Megjelent az érte-
kezleten • város képviseletében dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes, ott volt Körmendi/ Mátyás 
országgyűlési képviselő, dr. Tonelll Sándor 
kamarai főtitkár, dr. Veress Gábor Máv. üz-
letigazgató és sokan mások. 

Vértes Miksa elnöki megnyitójában a jugosz-
láv-magyar gazdasági közeledés nagy fontos-
ságára mutatott rá. 

Kállay Tibor 
mondott ezután nagy beszédet Elsősorban meg-
hatott hangon emlékezett meg az elhunyt gróf 
Klsbelsberg Kunóról, Szeged nagy alkotójáról, 
majd rátért a magyar-jugoszláv gazdasági ka-
mara intézményének ismertetésére. Meggyőző 
érvekkel fejtegette, hogy a Jugoszláv-magyar 
gazdasági együttműködés meaerösltésére múl-
hatatlanul szükség van. 

— Kitartunk az együttműködés -gondolata 
mellett — mondotta nagy taps közepette Kál-
lay Tibor — bárhogyan Is Ítéljék meg ezt az 
ügyet mások. A nemzeti szempontok tisztelet-
ben tartása mellett el kell érni a kitűzött célt: 
a Jugoszláviával váló aazdaságl eaÓüttmOkö-
dés lehetőségét. 

Azután arról beszélt Kálley, hogy a szegedi 

osztály milyen nagy erőgyarapodást jelent majd 
a gazdasági együttműködés kiépítésében, ami 
elé Belgrádban is nagy várakozással néznek. 

Vldashy attasé 

francia nyelven mondott beszédet és kijelen-
tette, hogy az abszolút együttműködés htve. 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes beszé-
dében azzal foglalkozott, hogy nincs még egy 
városa az országnak, amelynek nagyobb szűk-
sége lenne arra, hogy végre meginduljon egy 
egészségesebb gazdasági vérkeringés, mint 
Szegednek. A két ország politikai közeledésé-
nek útját is a kereskedelemnek és az Ivarnak 
kell egyengetni 

Dr. ToaeU Sándor 
főtitkár a jugoszláv-magyar gazdaság! együtt-
működéssel kapcsolatban a speciális szegedi 
érdekekre mutatott rá. Ezek: a vasúit ás hajó-
zási forgalom meg.avUása, a vízumkényszer 
enyhítése és a halárátlépés megkönnyítése. 

Sényl Pál, a magyar-jugoszláv gazdasági ka-
mara Igszgatőjs bejelentette, hogy jugoszláv 
támogatással a xét ország közötti export-
import lebonyolítására részvénytársaság ala-
kult; bejelentette továbbá, hogy s valuta Inga-
dozására való tekintettel a firgoszldv nemzeti 
bank 20 százalék felárat fizet az exportásl 
dlnárszámláfára. 

Végül megválasztották a kamara szegedi osz-
tályának négy vezetőségi tagját: dr. Pálfy Jó-
zsefet, Körmendy Mátyást, Vértéé Miksát ás 
Wtmmer Fülöpöt A választmányba beválasz-
tották: Adler Rezsőt, Hoffer Jenőt, Kozma Fe-
rencet, Kurucsev Sándort, Pick Jenőt és Varga 
Mihályt 
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Mfi Kedd. Róm. kat Gottfrled. Prot 
' G o t t f r l e d . A nap kél 6 őrs 54 pere-

kor, nyugszik 16 óra 33 perckor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 

Mg, a Városi Mnaenm mindennap, vasár- éa ün-
nepnap is, délelőtt 10-től fél 1-lg van nyitva. Fo-
lyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fái S-től fél 6-ig. 

»•"Teremi könyvtár (központi egyetem, t eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közfll szolgálatot 
tartanak: Lelnziager Gynla, Hönráth Mihály-a. 9 
(Tel. 13-52.) Moldván Lajos. Újszeged, Vedres-u. 
1. (TeL 18-46.) Nyila ssy Ágoston, Rómal-könit 22 
(Tel. 25-49.) Salgó Péter, Mátyáa király-tér (Tel. 
12-96.) Frankó Andor. Dugonica-tér 1. (TeL 17-93) 
Zakar S. örök.. Valéria-tér 1. (Tel. 16-95.) 

Szeged árvasága 
Péeat lapokban olvassuk, hogy ott rövidesen 

befejezik a rádió reléállomás építését és az ha-
marosan megkezdi a próbaadásokat is. A nyír-
egyházai reléállomás már régebben elkészült és 
azóta talán üzembe ls helyezték. Megkapta a mr-
ga rádióállomását Miskolc Is. Szeged azonbar 
kimaradt a lakodalomból. 

— Ennek a városnak sohasem szabad éreznie 
árvaságát — mondotta a Gömbös-kormány egyik 
minisztere gróf Klebelsberg Kuno szegedi temeté 
sén éa a gyászbaborult $J getf 8tjvek olyan jól 
eső érzéssel fogadták ezt a biztatást Gondolták, 
hogy a nagy halott még a rideg templomkriptá 
ból is dolgozik, agitál annyira megszeretett vá 
rosáért 

Szeged nem kapott rádióállomást és hiábavaló 
volt i nagy hare érte, semmi olyan Jel sincs 
smelvből azt köveik;ztethe>tné, hogy kapni fo« 
Szegedről elvileg elismernek minden szépet: elis-

merik, hogy az Alföld fővárosa, hogy fontos kut-
turközpoot, hogy történelmi hivatása van Itt a dél? 
végeken, hogy Trianon következtében a legtöbbet 
vesztette az öassea m%gvar városok között, elis-
merik. hogy erejét nwssne megialadó áldozatokat 
hozott és terheket vállalt magfeni országos jellegű 
célokért éa törekvésekért De ena as elismerésen 
kívül más nem is történflk, legfeljebb annyi, hop-
drága pénzen vásárolt intézmények vándorolnak 
el Innen és hiábavaló minden tiltakozás ellene. 

Szeged nem tudja „nem érezni árvaságát..." 

— November 20-án választ a lengyeltóti kerület 
Kaposvárról jelentik: Somogymegye központi vá-
lasztmánya hétfőn Kaposvárott üléat tartott ame-
lyen a Oaál Gasntoo halálává megüresedett len-
gyeltóti kerületben az uj választás napjául no-
vember 20-át tűzte kl. 

—. Elkésett válasz egy sürgős tiltakozásra. A 
földművelésügyi miniszter most válaszolt /• város-
nak arra a feliratára, amelyben tiltakozott Szegőd 
az erdölgazgatóság elhelyezése ellen. A minisz-
ter közli a leiratában, hogy az erdöigazgatóságot 
az állam súlyos pénzügyi helyzetére váló tekin-
tettel volt kénytelen Szegedről elhelyezni. 

— Munkaközvetítés. Foglalkozást kaphat a ha-
tósági munkaközvetítő utján (Mars-tér sarok.) 1 
kefekötő, 1 kefetehuzónő. 3 faesztergályos. 1 kap-
tafakészitő, 5 szabó, 1 magyarssabó vidéken, 1 
egyenruha szabó vidéken. 1 csizmadia vidéken, 17 
cipész, 2 eipőtüzőnő, 1 hólgyfodrásznő, 10 kőtörő. 

Lampel-Hegyl kBlött-szavitt I 
Fogatom a hölgyek küzitl. g 


