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Szegedi fiatalok 
A Pzíredi Fészek Klub nagyjelentőségű kiállí-

tása, amely gazdag és változatos összeállításban 
mutntjn bc Szeged múltját, jelenét és jövőjét, mél-
tán keltheti föl a legszélesebb körök érdeklődé-
sét annál is inkább, mert ea ai első Jól sikerűit 
kisérlH nemosak a város hagyományainak, ha-
nem további fejlődé«! lehetőségeinek elénkálUtáflá-
r» la. Az uj építészeti tervek mellett, különösen 
az irodalmi és művészeti csoport mutat Szeged jö-
vendője trió. A VIII számú terem gazdag művelő-
déstörténeti anyagán kivül itt találjuk Szeged al-
kotó fiatalságának Ízig-vérig a maii élethez kapcsoló-
dó munkáit. Az érdeklődő szemlélőt valami Jól-
eső érzés fogja el, amint a kiállított értékes do-
kumentumok szemlélése közben mind élesebben 
rajzolódik ki benne a szegedi fiatalok sokrétű 
mozgalmának izgatóan érdekes képe. Jól esik 
ugyanis meggyőződnünk arról, hogy az álmos por-
városnak bélyegzett Szegeden vannak emberek, 
hivő és bizó talentumos fiatalok, akik csöndesen, 
de annál több kitartással fáradoznak programjuk 
céltudatos megvalósításán. A kiállításon bemuta-
tott eredmények alapján azt látjuk, hogy mun-
kásságuk két egymással szorosan összefüggő fő-
irányban halad. Egyrészt szociális irányú tevé-
kenységgel, másrészt korszerű művészi alkotások-
kal és az uj magyar kultura értékelnek propagá-
lásával igyt'cszenek a mai problémák megoldásá-
ra képes embertípust kialakítani. 

A Tanyai Agrársettlement mozgalom tagjai 
már évek óta járják a szegedkörnyéki tanyákat 
és ott tudományos szempontból is jelentékeny 
társadalomrajzi munkát végeznek. A mozgalom 
ezírányu publikációi egész kis könyvtárat tesznek 
ki és minden tekintetben úttörő munkát jelente-
nek. A két Szegedi Ki. Kalendárium, mely elő-
ször szólaltatta meg a már veszendőnek indult 
alföldi népi értékeket, szintén jelentős állomása 
ennek a munkának. Meghatóak azok s fényké-
pek, melyek a vasárnapjaikat komoly munkára 
áldozó fiatalok csoportját a tanyai magyarok közt 
mutatják be, amint ott előadásokat tartanak, 
ügyes-bajos dolgokban tanácsot adnak, a lány-
tagok gondozásba veszik a gyerekeket; ruhát, or-
vosságot és meséskönyvet visznek nekik. Kárási 
Judit művészi megoldásukban újszerű felvételei 
a szorlofotn objektív eszközeivel tárják elénk a 
tanyai nép magérahagyott helyzetét. Hont és 
Tolnai tanulmányai, a nagytehetségű Berezeli 
négy könyve és Ortutay most megjelent néphalla-
dagyüjteménye mellett Bnday György több, mint 
százdarabból álló grafikai gyűjteménye teszik tel-
jessé a szegedi fiatalok kiállítási anyagát. A moz-
galom célkitfljsései a színházművészet terfen is ér-
vényesülnek. Ebben a csoportban Buday díszlet-
terveit és a bátortörekvésü Hont Ferenc már 
megvalósult és megvalósítandó színházi és sza-
badtéri rendezéseinek dokumentumait láthatjuk. 

A szegedi fiatalok Itt bemutatott eredményei a 
legbiztatóbb reményeket ébresztik bennünk to-
vábbi munkásságukat illetően. Különösen akkor, 
ha Szeged közönsége megérti és átérzi mozgal-
muk jelentőségét és megértő támogatásával mel-
léjfik áll. Hiszen eddigi eredményeik annál is ér-
tékesebbek, mert magukra hagyottan, saját ere-
jűkből vivták ki őket 

Oregfiy János. 
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Em Árverési hirdetmény 
kibocsíjlAsával •* 1932 november IMo klbxaA|tot1at tuU'/on 

kívül bc'fcicin. 
AlaHrott Mrfeári végretialtt ai 1881. évi IX. 1.-t. 103. 8-« érteim*-

t>en rn-mtel krtzhlrrt teszi, kogy a stesedl H<\ jírAnblróiAg 1931. 
évi 4ÍKMS. utánra vígtíné következtében dr KAImAn Akrx flgvvéd 
Állal képviselt Magy«r MeztoudisAgl ét Vegyllparl Rt. lavAra 373 
pengfl és látu'éVal erejéig 1031. évi augti*ztu< hó 4 én 'oganntosltoit 
klrlé<l'é<i vtlcreha|l.ii ut|»n felültoglalt és 4S1B peneöra tvcsüll k0-
vetkczO ingósAg^k, u m. h»«l bútorok, kocsik, képek, szövegek 
s'.b. nyilvAnoa ,irvrré«n (¡adatnak. Ai Árverés az alAbb megneve-
zett foglaltatik javára la eltendeletik, amennyiben kOvcieléidk még 
lenn áli. 

Eírn árverésnek a tieaMI klr. lArAsblrfsá* 1031 évi Pk «<1043. 
aiAmu végzése tolytAn 87,s panpO tOkekOvetelés, enn*k végzés .te-
rlntl kanaial éa eddig Összesen 26 37 pengftben hiróiiag mar meg-
alapított éa a még felmerülendő kflDtégek en-jélg Szeged, Szende 
Héla ucca, folytatva BaUs va kap. ;ífi2 siAm a'atl leendft toeana'o-
sl'AsArs í m évi dec. hó 2» napiiia* délutáni 2-30 órAia halAridöai 
kltflzetik és ahhoz venni azindékozAk oly <regje?vzéasei hivatnak 
ra-'t, hogy ai érintei' IngOságok az 1H8I. LX. t.-e. 107. 108. S-al ér-
tedében kéazr>én?tlzeí a mellett a legtöbbet ígértnek szükség 
esetén becsAnn alul is, de legteltebb a Decairtík aélharmadAért el 
tornak adatni. 

F. sflbhafget Igény'fik ezen Igényüket legkésőbb az Árverés meg-
kezdésiig beielenteni tartoznak. 

Stéged, ifttt évi november hó 23. nap|An 
U a l o a h , klr. blr. yégreha)t6 

Ttlefn tt-21 

Csak príma áru! 

P O R O S Z K O K S Z 
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DOROGI BRIKETT PárisJ-kOrat 35 

Hirek 
V I I 9 Q Csütörtök. Róm. kath. Tamás 

pk. Prot Dávid A nap kel 7 
óra 48 perckor, nyugszik 16 óra 17 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-ffll 
l-ig. délután 4-től 7-ig. a Városi Mazeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-től fél 1-Ig 
van nyitva. Folyóiraté«ere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Wgy*"nd könyvtár (központi egyetem, T. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül aaolgálatot 
tanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér ti. (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 6. (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-rugárut Sl. 
(Tel. 1062.) Löbl Imre dr., Gizella-tér 5. (Tel 1819.) 
Moldván Lajos. Újszeged, Vedres-u. 1. (TeL 1846.) 
Cserhalmi Antal, Sárkány-occa 15. (Tel. 33-61.) 
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (TeL 3425.) 

Ast idö 
A Szegedi Heteorologial Obszeryatórtom Je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állááa —.1.9 
C, a legalacsonyabb — 3.4 C. A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 776.2, 
este 774 9 mm. A levegő páratartalma reggel és 
délben 96-97. A szél iránya keleti, erőaséae 1. A 
lehullott csapadék nyomokban. 

Időjóslat a Délvidékre: Némi enyhülés éa csa-
padékra hajlam. 

A Meteorologial látásét Jelenti äste 10 órakor: 
Lényeges változásra még nincs kilátás. 

— "A város bérjövedelme. Ä főszámvevő ellké-

szitette a város ide! bérjövedelmeinek kimutatá-

sát A kimutatás szerint ebben as évben 15.747 
földbérlő 612.771 pengő bért fizetett 3203 lakás és 

ünletbérlö pedig 428.498 pengőt A légtöbb földbért, 
106.771 pengőt novemberben fizették be, a leg-

több lakbért 77.726 pengőt februárban. 

— Kertész Miklós elóadása a Munkásotthon-
ban. A szegedi szakszervezeti bizottság közli, 
hogy Kertész Miklós országgyűlési képviselő, a 
Magántisztviselők Országos Szövetségének fó-
titkára 30-án, pénteken este 7 órakor a Mun-
kásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) „A hitleriz-
mus lélektana" cimen tudományos előadást 
tart 

— A gödöllői világjamboree készülődéseivel 
kapcsolatban Január 6-án délelőtt 11 órakor a Bel-
városi Moziban bemutatják a londoni világjambo-
ree filmfelvételeit. Dr. Sik Sándor egyetemi tanár, 
a gödöllői Jamboree táborparancsnokhelyettese 
ismerteti a világjamboreet A matiné előtt a szege-
di V. cserkészkerűlet tisztújító közgyűlést tart 

— Temetés. Szerdán délután nagy részvét mel-
lett helyezték örök nyugalomra a hirtelen elhunyt 
és széles körben ismert Stern Adolf kereskedőt. 
A temetésen a barátok, ismerősök, rokonok nagy 
tábora jelent meg. A templomi kórus és Lamberg 
főkántor gyászéneke ntán dr. Frenkel Jenő rabbi 
búcsúztatta az elhunytat, méltatva érdemeit. A 
gyászbeszéd után a koporsót kivitték a temetőbe, 
ahol elhantolták. 

— Legújabb könyvek gazdag választékban a 
DéIm"<?virország kölcsonkőnyvtárában. 

— Bércsökkentést kérnek a halászok. A Szeged-
Csongrádi Halászati Társulat szerdán délelőtt 
közgyűlést tartott, amelyen a halászati jogbérlők 
bércsökkentés Iránti kérelmével foglalkozott. A 
társulat kezelésében levő tlsrai halászterűletek 
egy részét, az I. és a II. szakaszt az Antalffy-test-
vérek bérlik, a III. szakaszt a Bitó cég. Az An-
talffyék bérletéhez összesen 3233 katasztrális hold 
tartozik és eddig 8890 pengő bért fizettek érte, Bi-
tóék 812 holdat bérelnek 5520 pengőért A bérlők 
ötvenszázalékos bércsökkentést kértek. A halá-
szati társulat közgyűlése ugv határozott, hogy An-
talffyék 35, Bitóóknak pedig 15 százalékos bérked-
vezményt d. 

— Telefonrendelésre házhoz küldi színház-
jegyét a Deimagyarország kiadóhivatala. 

— Megnyitották a világ legnagyobb színházát 
Newyorkból Jelentik: Nagy pompával nyitották 
meg tegnap este a világ legnagyobb »»fni.fym a 

Rockefeller-féle newyorki rádióváros 6200 filéses 
variélészinpadát A megnyitó előadáson 500 ar-
tista, 100 tagu zenekar és ugyanakkora ének- és 
balettkar lépett fel. Holnap nyitják meg a szín-
ház mellett az aj 4000 üléses mozgószlnházat né-
hány hónap múlva padig befejezik a hetvenhéteme-
letes uj rádiópalotát Ez a 250 millió dollár költ-
séggel épülő felhők a roolóváros lesz as Egyesült-
Államok szórakozásának központja, amelyet rá-
dió- és televíziós berendezés köt majd ösiia ai 
amerikai otthonokkal. 

Hirtelen halál 
Inségmnnka közben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dán reggel a Vásárhelyi-sugáruton a vámház 

körül dolgozó inségmunkások között nagy Iz-

galmat keltett, hogy Balog György 64 éves So-

mogyi-telepi napszámos rosszul lett és hirtelen 

összeesett Kihívták a mentőket de a mentő-

orvos nem tudott segíteni rajta, már csak a 

beillőit halált konstatálhatta. A rendőrség In-

tézkedésére Balog holttestét a bonctani intézet-

be szállították, ahol a halál okának pontoa 

megállapítása végett felboncolják. 

Ugy-e ott lesz? 
a Tiszában 

dec. 31-én a 
Zsidó Nőegylet 
Vidám Estélyén ? 

Szilveszterre ««uj évre 
10 drb szerpentin 18 fillér 
12 csomag konfetti 24 fillér 
1 csomag hólabda 18 fillér 
1 drb pattogtató fa-kletscher 14 fillér 
Papir török sapka 16 fillér 
Huszár sapka papírból 16 fillér 
Papir trombita 07, 10 fillér 
5 arb újévi képeslevelezőlap 24 fillér 
Zseb előjegyzési naptár 1933-ra tü-

körrel " 24 fillér 
Fali heti előjegyzési naptár 24 fiW 
Újévi csokoládé malac 06, 12, 16 fillér 
Újévi szerencse kéménykotró 08 fillér 
Újévi szerencse létra kotróval és 

seprővel 12 flfter 
Szerencse patkó négylevelü ló-

herével 12 fillér 
Szerencse gomba négylevelü ló-

herével 12 fillér 
Zsanilia kéményseprő 12 fillér 
Újévi gummi malac 68 fillér 
Újévi malac persely 24 fillér 
1 csomag Pischinger dessert 88 fillér 
1 nagy tábla, 10 óriási szelet csoko-

ládé 98 fillér 
40 dkg kakaó vagv csokoládépor 98 fillér 

5riásl választék szilveszteri mókás lux 
tárgyakban. 

Párisi Nagy Brnház, Szeged, 
C a e k o ^ l r * e a K I » » u c c a s a r o k . «8 


