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Egyről-másról 
Irta dr. Kovács József 

Ugy volt eddig, hogy Gábor, • kisebbik unokám 
fülorvos lesz. Tamás, az öregebbik, katona. Mi-
óta azonban Gábor egy teljes katonai felszerelés-
hez jutott, minden áron katona akar lenni és Ta-
mást igyekszik rábeszélni, hogy ő legyen orvos. A 
fülorvosi pályára az csábította, hogy a legutóbbi 
influenzajárvány alkalmával, amelynek ő is egyik 
szenvedő alanya volt, látta, hogy milyen nagy 
hatalom egy fülorvos, ö hiába sivított és védeke-
zett kézzel-lábbal, Erdélyi doktor mégis megvizs-
gálta a fülét. Ujabban annyira beleélte megát ka-
tonai hivatásába, hogy hallani sem akar másróL 
Ha felmegyek hozzájuk, vivóállásba helyezkedik 
és bádogkardjával megtámad; ha kiparirozom, 
van a gyerekszobában egy kipárnázott szék, azt 
tekinti ellenfélnek s ugy összekaszabolta már, 
hogy nincs olyan iparos, aki ki tudná javítani. 

Gábor annyira önérzetes, hogy a minap felhábo-
rodott azon, mikor valaki „csacsikámnak" szólí-
totta. Hogy merik őtet csacsinak mondani, a csacsi 
négylábú állat, neki meg csak két lába van. Magá-
nál nagyobb tekintélyt nem ismer, csak a rendőr-
bácsit respektálja. Az uccán folyton szaladgál és 
rakoncátlankodik és ilyenkor bonja azzal ijeszt-
geti: ha nem fogja meg a kezét, a rendőr rögtön 
beviszi a dutyiba. 

A minap, hogy az esőzések voltak, nem lehetett 
rábimi, hogy sétálni menjen, félt, hogy megázik. 
Biztattuk, hogy vigyen esernyőt, arra való az, 
hogy megvédje Igen ám, de neki azt kétkézzel 
kell megfogni, hogy a szél el ne vigye, de akkor 
nem foghatja meg a Gitta kezét és bekíséri a rendőr. 

A Bach-korszak alatt éltem át gyermekkoro-
mat, akkor zsandárok végezték a rendőri szolgá-
latot. Nagyon gyönyörködtünk a fényes rezes 
csákójukban, fehér Waffenrockjukban, de szörnyen 
féltünk tőlük, azt hittük, hogy azoknak kötelessé-
gük a gyereket ok nélkül is összefogdosni és bekasz-
llzni. Ha zsandárt láttunk, elbujtunk egy kapu alá. 

Gábor, ha ismerősökkel találkozik az uccán, 
katonásan szalutál, ugy köszönti őket, engem is, 
ha találkozunk. Eddig egy csokoládé pralinéért 
tízszer is megcsókolt, most ki nem tudok tőle vál-
tani egy puszit, — azt mondja: katona nem szo-
kott csókolozni. 

Szoktunk mi Gáborral polgári foglalkozást is 
gyakorolni. Van neki egy épitőszekrénye, mely-
nek tartalmát annyiféle formájú darab képezi, 
hogy abból mindent lehet építeni s a legkevesebb 
kárt lehet vele tenni egymásban vagy bútorok-
ban. Én leginkább a tervezéssel szeretek foglal-
kozni s a kivitelt Tamásra és Gáborra bizom. 
Gábor azonban rá akar kényszeriteni, hogy a ki-
vitelben is résztvegyek. Üljek le mellé a földre s 
rakosgassam a kockákat de miután hajlott korom-
mal nincs arányban a derekam hajlékonysága, 
erre nem vállalkozom, emiatt rendesen összekü-
lönbözünk, de ha aztán az én tervem szerint sike-
rül egy szép templomot létrehozni, ezen kibékü-
lünk s csak azt köti kl, hogy a templomban legyen 
Jézuska is. 

Nemrégen egy bárányt kaptak az unokák, me-
lyet klvittfink a tanyára. Ott vígan legel és gya-
rapszik. A báránnyal kapcsolatban annyi mesét 
kellett már kifundálni, hogy szinte magam is oso-
dálkozom meseköltő termékenységem felett. A 
bárány összes felszerelése eddig piros szalaggal 
a nyakára kötött csengetyü, de képzeletében már 
felöltöztettük, kantárt és hámot is adtunk rá, ko-
csiba fogtuk, azon aztán minden reggel bemegyünk 
Sándorfalvára húsért és ártézi vízért, meg minden 
egyébért, ami egy kifogástalan ebéd készítéséhez 
szükséges. Délután pedig kirándulunk a bárány-
fogaton a Nédastóra picézni, vagy a semlyékre 
ürgét önteni. A gyerekek folyton afelett vitáznak, 
hogy kl hajtja a bárányt és kiönti ki 
majd a lyukból az ürgét. Mindkettő a bá-
rány hajtására szeretne vállalkozni, mert az ve-
szélytelenebb szórakozás, de meg Gábornak van 
is ehez alkalmas szijostora; az ürgeöntés ellen-
ben azzal a bajjal Járhat, hogy mikor kibújik a 
lyukból és ügyesen el nem kapja a nyakát, kite-
szi magát az ürgeharapás veszélyének, mert az 
ürgének igen éles fogai vannak. 
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Csütörtök. Róm. kath. Aldozócsü-
dmr y '^Qiioinsnozopiy *10.t<j "rçovio; V 25. 

kel 4 óra 13 perckor, nyugszik 7 óra 41 perckor. 

Somogyl-könyvlár '-'Sznapokon délelőtt :öl 
1-tg, délután 4-tfll 7-tg, a Városi Uuzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap ts. délelőtt 10-1 f" fél 1-ig 
van nyitva. Folyóíratcsere kedden, csütörtökön, 
•zomhnton délután fél R-tfll fél 6-ig. 

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

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

— Az egyetem évzáró ünnepélye. A szegedi 
Ferenc József Tudományegyetem május 29-én, 
hétfőn délelőtt fél 12-kor tartja évzáró ünne-
pélyét az egyetem aulájában. Az ünnepélyt az 
egyetemi énekkar nyitja meg, maid dr. 
S c h m i d t Henrik rektor beszede és dr. I m-
r e Sándor dékán előadása után kiosztják a 
pályamunkák dijait. Az ünnepély a rektor zá-
róbeszédével ér véget. Az évzáró ünnepélyt dél-
előtt 10 órakor istentisztelet előzi meg. 

— Vasárnap három filléres gyors érkezik 
Szegedre. Vasárnap, 28-ikán három filléres 
gyorsvonat érkezik Szegedre. Az első vonat 
Budapestről érkezik 9 ora 36 perckor, vissza-
indul Szegedről este 9 óra 7 perckor. A máso-
dik vonat érkezik Budapestről 9 óra 59 perc-
kor, visszaindul Szegedről 8 óra 37 perckor. A 
harmadik vonat Gyuláról érkezik Szeged-Ró-
kusra 9 óra 31 perckor, visszaindul Szeged-
Rókusról este 9 órakor. Az idegenforgalmi hi-
vatal felhívja az alkalmi árusokat, hogy a jel-
zett napra árusítási engedélyüket az illetékes 
helyen szerezzék meg. 

— Bárányi főispán betegsége. Baranvi Tibor 
főispán, aki — mint jelentettük —, kedden es-
te betegen érkezett vissza Baiáról, szerdán már 
egészen jól érezte magát. Orvosi rendeletre 
azonban nyolc napig ágyban kell maradnia. A 
május harmincadikara kitűzött bajai installá-
ciót a főispán betegsége miatt elhalasztották. 

HfisQk emlébOnnepe 

A világháború hősi halottainak emlékére 
minden ev május havának utolsó vasárnap-
ját „Hősök emlékünnepe" néven nemzeti ün-
neppé avatta a törvényhozás. Az ünnepet az 
idén Szegeden 28-án, vasárnap tartják meg, 
amikor is délelőtt az összes templomban ün-
nepi istentisztelet keretében emlékeznek meg 
a hősi halottakról és a hősi sirok emlékmü-
veit megkoszorúzzák. Az emlékünnepély déli 
12 órakor a fogadalmi templom oldalfalán 
elhelyezett emléktábla előtt lesz, amikor a 
helyőrség csapatai díszkivonulás keretében 
tisztelegnek a hősök emlékének. Vasárnap 
Szeged öisszes társadalmi egyesületei a hősi si-
rok karbantartási alapja javára persely- és 
urnagyü jtést rendeznek. 

A hősi emlékünnepre Szeged egész társadal-
mát az állomásparancsnokság ezúton is meg-
hívja. Az ünnepély sorrendje a következő: 
1. „Hiszekegy.", 2. Stenczel Lajos tábori al-
esperes emlékbeszédben méltatja a hősi halált 
halt hősöket, 3. a zenekar egyházi éneket ját-
szik, 4. az állomásparancsnok rövid beszéd kí-
séretében a helyőrség nevében megkoszorúzza 
a hősök emlékmüvét, majd Szeged város, 
Csongrádmegye vitézi széke, a hatóságok, hi-
vatalok és a társadalmi egyesületek helyezik 
el koszorúikat, 7. a zenekar a „Himnúsz"-t 
játsza, végül a kivonult csapatok diszmenet-
ben vonulnak el. A fél 12 órás miséről kijövő 
közönség a belvárosi plébánia épülete felé tá-
vozhat a fogadalmi templomból. A templom 
főkapujától az ünnepély színhelyéhez a köz-
vetlen közlekedést elzárják. 

Május 31: Kisgyűlés. B á r á n y i Tibor 
főispán a törvényhatósági kisgyülést május 
31-en délután 4 órára hivta össze. A kisgyűlés 
napirendjét a hét végén állítja össze a tanács. 

Szombaton délelőtt nyitják meg a szegedi 
ipari vásárt. Napok óta* lázas munka folyik az 
ipartestületben. A kibővített vásár területén 
iparosok, munkások éjjel-nappal dolgoznak. 
A szegedi kézmüiparosok bizakodóan készül-
nek az ötödik vásárra, melyet szombaton dél-
előtt nvit meg a kereskedelemügyi miniszter. 
A meghívottak sorra jelentik be részvételüket 
az ünnepélyes megnyitásra. Levélben mentette 
ki magát ímrédy Bél apénzügvminiszter, akit 
Szepessy Aladár pénzügyigazgató fog a vásár 
megnyitásán képviselni. Dr. Shvoy Kálmán 
altábornagv szintén kimentette magát, a meg-
nyitáson Madary Antal tábornok fogja képvi-
selni. A szegedi egyetem képviseletében dr. 
Tury Sándor Kornél egyetemi tanár jelenik 
meg az ünnepélyen. 

FehérnemQek megrendelésre Is < I 
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— Uj világrekord az öceánon. Rómából je-
lentik: A nemrégen vizrebocsátott hatalmas 
óceán iáró, a „Conte di Savoya" u j világrekor-
dot állított fel. A gőzös a Newyork—Trieszt 
között levő utat 4 nap 10 óra 10 perc alatt tette 
meg. 

— Anyák napja. A szegedi női iparostanonm-
kola vöröskereszt csoportja csütörtök délután 4 
órai kezdettel Anyák napja-ünnepélyt rendez az 
iparostanonciskolában. Az ünnepi beszédet Kiss 
Károly tanfelügyelő tartja. A műsorban Gönczy 
Ilona, Heim Ilonka, Argány Rózsa, Hajdú Erzsi, 
Gucher Gizella és Tóbiás Gizella szerepelnek. 
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— A királyhalmi földek értékééi«*«. A király-
halmi városi bérföldek bérleti szerződése ebben 
az évben jár le. A földeket, 27775 holdat még eb-
ben a hónapban adja további 25 évre bérbe a vá-
ros. A bérlök azt kérték, hogy a beruházott bér-
parcellák uj bérét vegyesbizottsággal állapittassa 
meg a város, ugy, hogy az uj bér ne legyen na-
gyobb a jelenlegi bérnél. Kérték ezenkívül azt is, 
hogy a nem beruházott és igy árverés alá kerülő 
parcellákat csak szegedi és csak megbízható bér-
lőknek adja bérbe, az árverésből az idegeneket 
zárja ki. Értesülésünk szerint a bérlők kívánsá-
gait teljesiti a hatóság. 

— Előadás. A Magyar Cionista Szövetség sze-
gedi csoportja előadássorozatot rendez. Vasárnap, 
28-án a zsidó hitközség székházában a cionista 
mozgalom történetét fogja Ismertetni Székely 
László. Bevezetőt mond dr. Lusztig István. Belé-^ 
pődij nincs. 
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Di]'talan felvilá gositással és prospe ktus-
sal szolgál minden fürdőhelyről. — 

Valutaigényléseket gyorsan elintéz. »4 
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