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A földmivelési miniszter nem engedélyezi 
a tanyai állatorvosok alkalmazását 

Ady teljes és döntő győzelme 
Stk Sándor előadása a Defhe-ben 

(A Délmagyarorewág mnnkatársától.) Pénteken 
este a Defhe felkérésére S ik Sándor, a pap-költő 
tartott előadást az egyesület Horthy-kollégiumbeli 
helyiségében. Előadásának Ady és az ifjnság cí-
met adta, nemcsoda tehát, ha óriási és lelkes kö-
zönség gyűlt egybe meghallgatására. Ady és az 
ifjúság volt az előadás cime és Sik Sándor az elő-
adás elején Adyról és a saját fiatalságáról be-
szélt, arról a küzdelemről, amelyet folytatott előbb 
a* ismeretlen, majd & megismert Ady ellen. 

& a küzdelem — vallotta — Ady teljes ée 
döntő győzelmével végződött 

Mert Ady az akkori fiatalságnak még probléma 
volt, aki ellen harcolt, küzdött, a mai fiatalságnak 
m á r nem probléma. Attól félek — folytatta —, 
hogy a mai fiatalok közül igen sok van olyan, 
akinek Ady nem jelent mást mint irodalomtörté-
neti fejezetet a múltból, egy jeles költőt holott 

Ady még a jelené. 

Kedvet ketteft itt, birkózni vele, azok száméra, 
akik ezt eddig nem tették meg Ady a dekadens 
ember tiposát képviselte, ám nem ennek a szónak 
az elferdített értelmében. Az a típus, amelyet ő 
képvisel, ma alig érthető, betegnek, nyomorult-
nak, nemzet gyöngítőnek érezték ezt a típust és 
gyűlölték. De ha Adyban csak ez volna, akkor már 
lég meghalt volna, azonban van benne más alap-
élűm is, például 

• magyar őserő. 

Dekadencia és magyar őserő? ez a kettő csak 
benne férhetett meg egyszerre. Benne van mindaz, 
amit keménynek, a legősibb értelemben vett erős-
nek mondunk, mindaz, ami legnagyobb költőink-
ben szintén megvan. Nála: a beteg lélek egészséges 
művészettel erősen mondja mindanivalóit Erős és 
— vagy inkább tehát: forradalmat, forradalmár, 
bogy miért, azt ő mondja meg: az igazi forradal-
már mindig és mindenkivel szemben forradalmár. 
Belső okokból az, mert ami van, benne és kívüle, 
az nem jó, az fáj. Ady odaosatl aközött, ahol forra-
dalmat látott 

— Elég nagystílű volt ahhoz, hogy tragikus te-
ltessen. Elszánt, engesztelhetetlen harc élt benne 
saját maga iránt, szerelmi lírája páratlanul tra-
g&ns. Hazafisága romboló, de magyar, egyszerre 
imádja és gyülöH azt, ami magyar. De 

neki sem bocséjtották meg ugyanazt a 
vétket, amelyet Kölcsey ie, Széchenyi iB 

elkövetett 

A gyBkot a maga szivébe is beledöfi, amikor bánt, 
ime a nagy tragédia . . . Azonositja magát a nem-
zet tragédiájával, csakhogy a nemaet tragédiáját 
saját magán keresztül látja. 

— Vátesz-e Ady? igen is, meg nem is. Vátesz, 
próféta negativ értélemben, mert azt mutatja meg, 
hogy mindaz jó, ami nem ő benne volt, illetve az 
rossz, ami benne volt De van Adynál sok pozití-
vum is: a kultura utáni szomjúság a nemzeti ér-
zésnek a kritikai fajtája és a kis magyarok, a tör-
ténelmi igazságtalanságot szenvedő parasztság 
iránti rokonszenv, amely ma is aktuális. Ezeket Id 
kell szivni belőle. 

A költő, a művész Adyról szólva azt állította 
Sik Sándor, hogy sorrendben 

Vörösmarty és Petőfi ntán ő a legnagyobb 
lirtknsnnk. 

Végezetül felolvasta Szeretném, ha szeretné-
nek cimü versét és ezzel fejezte be előadását: 

— És szeretjük is őt... 
Sik Sándort előadása után a közönség perceken 

át ünnepelte. 

J é c i s z e k r é n y e k 
htetertAai és mészáron, kedreiS fijetésl feltételek mellett lejr-

oloeébban beeeereahetök 40a 
fekete Néndor Ko«anft> L »«gAnrt 18. Tel. 20—72. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Evek-
kel ezelőtt történt, hogy a földmüvelésügyi 
miniszter csökkentette az állatorvosi állások 
számát és a csökkentésekből természetesen ki-
jutott Szegednek is. A rendelkezés értelmében 
a tanyai állatorvosi állások megszűntek. Hiába 
volt deputációzás, hiába küldte a közgyűlés 
egyik feliratát a másik után, a miniszter nem 
változtatta meg rendelkezését Pedig a szegedi 
tanyák nem lehettek el állatorvos nélkül, a 
messze tanyákon élő gazdák nem hívhatták ki 
a városi állatorvost, mert a kihívással járó 
kéltségeket nem birták volna el. így kétség-

te len . hogy az uj rendszer súlyos károk oko-
zója lehet a szegedi állatállományban, de ve-
szélyeztetheti az állattenyésztés ügyének ér-

dekeit is. 
A földművelésügyi miniszter nem módo9itot-

ta rendelkezését és nem állította vissza a meg-
szüntetett állatorvosi állásokat. A város ugy 
akart a bajon segiteni, hogy saját költségere 
alkalmazott állatorvosokat, azokat kiküldte a 
tanyára, mivel az érdekelt gazdák is hozzájá-
rultak a költségekhez. Mivel azonban a tanyai 
állatorvosok alkalmazása állásszaporitást je-
lentet, engedélyt kellett kérni a minisztertől. 

A földművelésügyi miniszter most értesítette! 
a város hatóságát, hogy a városi állatorvosi 
állások szervezését nem engedélyezi, mivel az 
állatorvosok számát törvény állapítja meg s így] 
csak a törvény módosításával lehetne a létszá-
mot emelni 

Minden háztartásban nélkülüztoete'len maz egész világon szabadalmat nyert 

818 orpheus" fotelágy 
Modern, tartós, kényelmes és olcsói 

Nappal fotel, éllel ágy. 
Világhírű Schf lb arl-gyártmány. 

Mfnfaraklár: Budapest, IV. Harisköz 4. 

11) Péntek. Róm. kath. Kereszt Pál 
M I S A O Prot Valéria. A nap kél 4 óra 50 
perckor, nyugszik 7 óra 7 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt tői 
1-1«, délután 4-től 7-ig, a Városi Mttzeom minden-
nap, vasár- és ünnepnap te, délelőtt 10-tC fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratesere kedden, csütörtökön, 
«zombnton délután fél 5-töl fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közfll szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9-» (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó And«- Dugo-
nics-tér -L (telefon 17-93), Zakar örökösök VaJé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— Ariosto ünnepély. A Turul Szövetség sze-
gedi kerülete szombaton és vasárnap, C o l o n -
n a olasz követ és P i g n a t e l l i herceg véd-
nöksége alatt Ariosto-emlékünnepélyt rendez. 
Ugyanakkor megalakítják az Ariosto olasz-
magyar baráti kört is. A vendégeket, akik szom-
bat este érkeznek, a pályaudvaron ünnepélye-
sen fogadja a Turul Bajtársi Szövetség. Félhét 
órakor a városháza dísztermében zajlik le az 
Ariosto-űnnepély, amelyen dr. H o r g e r An-
tal üdvözli a vendégeket majd D u k a i Tiva-
dar szaval. Dr. M a 11 y Ferenc olasz nyelven 
emlékezik Ariostóról. L a z a r i t s Jenő rész-
letet adott elő az Orlando Furiosoból, végűi AI-
berto G i a n o 1 a bezárja az ülést Vasárnap 
délben 12 órakor az egyetemi aulában alakul 
meg az Ariosto-Kőr. Ezt megelőzőleg, ugyan-
csak az aulában avatja fel diszzászlóját a Ver-
bőczy Bajtársi Egyesület. Félkettőkor díszebéd 
lesz a Kass-ban. 

— A budapesti vásár. A május 6 és 15 között 
tartandó budapesti nemzetközi vásár látogatói 
ebben az évben is 50 százalékos kedvezmény-
nyel utazhatnak Budapestre. A kedvezményes 
vasúti utazásra jogosító vásárigazolvány egy-
ben belépőjegyül is szolgál a kiállításra és a 
hozzácsatolt szelvényekkel vehetők igénybe 
azok a kedvezmények, amelyeket a vásár al-
kalmából az intézmények, szinházaV, fürdők, 
stb. nyújtanak. A vásárigazolványok megér-
keztek a szegedi kereskedelmi és iparkamará-
hoz és darabonkint 2.80 pengő ellenében kap-
hatók. Az odautazásra május 1-től lehet az 
igazolványokat használni, visszafelé pedig má-
jus 20-ig érvényesek. 

— összeégette magát egy lány. A mentők 
csütörtökön délelőtt súlyos égési sebekkel a 
bőrgyógyászati klinikára szállították T ó t h 
Matild kendergvári munkásnőt, aki az Ilona-
ucca 5. szám alatti házban lakik. Tóth Matil-
dot a szerencsétlenség munka közben érte, ed-
dig még kiderítetlen módon. A vizsgálat meg-
indult. A leány állapota súlyos. 
x Ebéd kihordásra is az ipartestületi vendéglőben 

— Árverés az állomáson. Az állomásfőnökség 
közli, hogy a vasúti kocsikban és az állomási he-
lyiségekben elhagyott és tulajdonosaik által nem 
igényelt tárgyakat május 5-én délelőtt 9 órakor 
Szeged állomás II. osztályú várótermében nyilvá-
nos árverés utján eladják. A befolyt össseget a 
vasutas árvaház céljaira fordítják. 

— A tüzifadrágitás. Mint jelentettük, az áp-
rilis elsején megkötött román—magyar keres-
kedelmi megállapodás értelmében a kormány 
ipari kivitel ellenében 20.000 vagon román tü-i 
zifa átvételére vállalt kötelezettséget. Hogy en-
nek a famennyiségnek az átvétele biztosítható! 
legyen, a kormány ugy intézkedett, hogy más 
vidékről a Tiszántúlnak a szolnok—nyiregy-t 
házai vonaltól délreeső részére — Szegedet is 
hozzáértve —, csak az kaphat szállítási enge-i 
délyt, aki minden vagon más eredetű tűzifa 
után két vagon román tűzifa átvételére kötelezi 
magát. A belföldi forgalomnak ezen megköté-i 
sével szemben az érdekképviseletek az OMKE-i 
ben tiltakozó gyűlést tartottak és a rendelke-
zésnek módosítását kívánták. Az erre vonatko-
zó tárgyalások még folyamatban vannak. E 
tárgyalásoktól függetlenül a földművelésügyi 
minisztérium a belföldi szállítások lebonyolí-i 
tása céljából felhívást intézett az eladókhoz, 
akik április 18-i£ a megjelölt területekre ma-
gyar tűzifa szállítására kötéseket eszközöltek, 
hogy erre vonatkozó eredeti kőtleveleiket a mi-
nisztérium erdészeti főosztályánál május else-
jéig mutassák be. Felhívta a földművelésügyi 
minisztérium az érdekelteket az eddig történi 
szállítások bejelentésére is. 

— Dániában is elpusztítják a sertéseket Hol« 
landia után most Dánia is megkezdi a sertésvalo* 
rizálásnak azt a módszerét, amely az állomány 
csökkentésével van kapcsolatban. A tnlzott kinálat 
folytán ugyanis a dán kormány e1 határozta, hogy 
életbelépteti a sertéstenyésztés korlátozásáról 
szóló rendeletet. A rendelet szerint májusban az 
előző év hasonló időszakával szemben a sertésál-« 
lományt 20 százalékkal kell csökkenteni. Ugyan-
akkor azonnali hatállyal kétféle árjegyzést vezet-" 
nek be: az egyik az angol piacra szánt sertésekre, 
a másik, lényegesen olcsóbb, a belföldi fogyasz-
tásra szánt sertésekre vonatkozik. 

— Kulturest. A MTEFHOE tegnap este szép 
sikerű műsoros estet tartott, amelyen B a b o s 
Mici müyészi szavalatai és P o r j esz Klári 
kiforrott technikával előadott zenei számai 
arattak méltó, sikert. A szép számú hallgatóság 
az előadókat hosszan ünnepelte. 

Máfws 1. 
A szegedi szociáldemokrata párt közli, Hogy 

május 1-én, hétfőn a Kállay-ligetben máiusi 
ünnepélyt rendez. Május 1 jelentőségét Kéthly 
Anna országgyűlési képviselő méltatja. Az 
ünnepélyen közreműködnek a Szegedi Mun-
kásdalegylet és a Szegedi Munkás Testedző 
Egyesület. Az ünnepély reggel 9 órakor kez-
dődik. Kedvezőtlen idő esetén az ünnepélyt a 
Korzó Mozi helyiségében tartják meg délelőtt 
10 órai kezdettel. 

Mussolini kabinetfőnöke 
Genfben 

Genf, április 27. A l o i s i báró, Musso l i- i 
n i kabinetfőnöke, ma délelőtt gépkocsin várat-
lanul ideérkezett. Az olasz küldöttség erről 
csak annyit közöl, hogy Aloisi a konferencián 
uralkodó hangulatokról és helyzetről kíván tá-
jékozódni 


