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A »Turul« erofikaellenes mozgalma 
és a tiszai fürdőruhák 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Tu-
rul Bajtársi Egyesület — mint ismeretes — 
nagyarányú mozgalmat inditott az erotika el-
len és igyekszik mozgalmát kiter jeszteni a tár-
sadalom minden rétegére és a társadalmi élet 
minden megnyilvánulására. A mozgalom szer-
vezői, tekintettel a fürdőszezon közeledésére, 
most a tiszai szabad fürdőket vették munka 
alá. Cél juk az, hogy a Tisza vizéről és a Tisza 
homokos partjairól is száműzzék az erotikát, 
ami ezeken a helyeken az olyan fürdőruhák 
viselésében nyilatkozik meg, amelyek az em-
beri testből, mint az erotika tárgyából minél 
többet igyekeznek szabadon hagyni a levegő 
és a napfénv számára. 

Az intézőbizottság nevében dr. R é v a i Jó-* 
öef kegyesrendi tanár kőrmeghivót intézett a 
szegedi szabadfürdők igazgatóságaihoz. A 
meghívó így szól: 

Tisztelt Igazgatóság! 
Van szerencsénk szíves tudomására hozni, 

hogy a „Turul" B. E. az erotika ellen mozgal-
mat inditott, amelyhez már számos egyesület 
csatlakozott A legutóbbi egyesületközi érte-
kezlet elhatározta, hogy az erkölcsvédelem 
sikerének biztosítására a helybeli szabadíür-
dők igazgatóságát egy megbeszélésre hívja 
meg, melyet folyó hó 8-án (csütörtökön) este 
tartank a „Turul" klubhelyiségében (Gizella-
tér 3. fsz. jobbra). Kérjük a T. Igazgatóságot, 
szíveskedjék a nemzet élet-erejét őrlő erkölcs-
telenség elleni küzdelmünkben támogatni és a 
jelzett gyűlésre a T. Igazgatóság egy tagját 
elküldeni. 

Hazafias üdvözlettel^ 
az intézőbizottság nevében: 

dr. Révai József 

Az értekezletet tegnap meg is tartották és 
azon a legtöbb meghívott fürdőigazgatóság 
képviseltette magát, de vita, felszólalás nem 
igen volt, a javaslatot elfogadták. 

Az értekezlet célját R é v a i József ismer-
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megbeszelje velük a szegedi fürdő-

;éljá 
tette. Elmondotta, hogy a Turul azért bivta 
össze az összes szegedi szabadfürdők képvise-

élet szaEalyozásának kérdését az erotika-elle 
nes mozgalom célkitűzéseinek megfelelően. 
Szabályozni kell a ruházkodást is, de a kö-
zönség magatartását is. 

A eél ismertetése után a megjelentek elha-
tározták, hogy a szegedi viszonyoknak meg-
felelő közős szabályrendeletet alkotnak, amely 
eltiltja a túlzott és felesleges meztelenséget — 
ez egyformán vonatkozik a nőkre és a fér-
fiakra •—, de eltiltja a strandokon a fürdőru-
hában való táncolást, tenniszezést és kerékpá-
rozást is. Gondoskodnak róla, hogy ezt a közös 
szabályzatot elfogadja a rendőrseg, azután ki-
függesztik minden tiszai fürdőben és ügyelnek 
arra, hogy a közönség szigorúan betartsa a 
szabályokat. 

A megbeszélésen minden tiszai fördő kép-
viseltette magát, csak a Szegedi Uszó Egyesü-
let nem küldött ki megbízottat. Azért hoztak 
a SzUE-ra is határozatot, amely ugy szól, hogv 
az értekezlet a közös szabályrendeletet a SzUE 
ujszegedi uszodájára is ki óhajtía terjeszteni 
és 1-'vonatosnak tartja, hogy a SzUE fürdő-
jében csak akkor viselhessenek sportdresszt 
az úszók, ha a nagyközönség távollétében tré-
ningeznek. máskor éppen olyan szabályos für-
dőruhát öltsenek, mint a szábadfürdők közön-
sége. 

átosenthal, Edeisfein es nul-
schenrenfer figurák, 
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W -gfL Szombat. Róm. kath. Margit kir. 
1 V * Prot Margit. A nap kel 4 óra 3 

perckor, nyugszik 7 óra 55 perckor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-töl 

1-tg. délután 4-től 7-ig, a Várost Miizenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt l («r fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, esfir-tőkön, 
«rombafon délután fél *-t«1 fél (Mg. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59 
tartanak Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(tejefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ncea 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425). Török Mái> 
ton Csongrádi sngárut 14 (telefon 1364). 

— Filléres gyors Gyöngyösre. Junius 15-én, 
csütörtökön filléres gvors indul Hódmezővá-
sárhelyről Szegeden át Gyöngyösre. A vonat 
Szegedről 4 óra 10 perckor indul, Gyöngyösre 
10 órakor érkezik. Gyöngyös állomásról vissza 
este 8 óra 26 perckor indul, Szegedre hajnali 
2 óra 4 perckor érkezik. A menettérti jegy ára 
Szegedről 5 pengő 50 fillér. 

— Elöljárósági filés az ipartestületben. Az ipar-
testület elöljárósága hétfőn délután 5 órakor ülést 
tart A tárgysorozaton szerepel többek között a 
könszállitási szabályzat revíziója, a jogosulatlan 
iparűzés és más több fontos kérdés. 

— Angol iró előadása Szegeden. Henry 
B a e r 1 e i n ismert londoni iró es publicista, a 
„Manchester Guardian" munkatársa, mint a 
Pen Club tagja, az angol delegációval résztvett 
a Pen Klubok most megtartott raguzai kon-
gresszusán. Az angol író visszatérőben utbaej-
tette Szegedet, ahol tanulmányozza a magyar 
alföldi életet. Henry Baerleín szegedi tartóz-
kodása alkalmából szombaton délután 6 óra-
kor a Kass hall jában angolnyelvü előadást tart 
„Somé aspects óf English life" cimmel, amely-
ben az angol élet sajátosságairól fog szines ké-
pet rajzolni. Az előadásra belépődíj nincs. Az 
i?mert londoni író szegedi szereplése elé nagy 
érdeklődéssel tekintenek 

— Meghalt dr. Kalmár Szilveszter. Dr. K a 1-
m á r Szilveszter, a szegedi ügyészi karnak is-
mert, érdemes tagja, péntek reggel fél 10 órakor 
megbalt. Az elhunyt ügyész szegedi származá-
sú volt. Itt végezte iskoláit, a piarista gimná-
ziumban érettségizett, majd a budapesti egye-
temre ment, ahol elvégezte a jogot. Tanulmá-
nyai befejezése után mindjárt az ügyészi pá-
lyára lépett s azóta egyre több becsülést és ér-
demet szerezve munkálkodott serényen és lan-
kadatlanul ezen a rögös pályán. Szorgalom, 
törhetetlenség, puritánizmus és kötelességtu-
dás jellemezték. Hosszú ideje betegeskedett. 
Van már 6—7 éve, hogy agytumort állapítot-
tak meg nála s ez a betegség az utóbbi időben 
elhatalmasodott rajta. Csütörtökön délelőtt a 
sebészeti klinikán megoperálták. Az operáció 
után aránylag jól érezte magát, az éj folya-
mán azonban rosszul lett, hajnalban válságos-
ra fordult az állapota és reggel kiszenvedett. 
Kalmár Szilveszter a szegedi ügyvédi kamara 
néhai, érdemes elnökének, V é g m a n n Fe-
rencnek a leányát. Mariskát vette el feleségül. 
Házasságából két leánya és egy fia született. 
Halálát mélv megdöbbenéssel és általános rész-
véttel fogadták városszerte. Halála birére a 
bírósági épületekre kitűzték a fekete lobogót. 
Dr. Kalmár Szilvesztert vasárnap délután te-
metik, a temetés részletei iránt még nem tör-
tént intézkedés. 

— Vasárnap bucsu lesz a Klebelsberg-tele-
pen. A KJebelsberg-telepen vasárnap tartják 
meg a szokásos Szent Antal-napi bucsut 

— Halálozás. Súlyos csapás érte S e b e s -
t y é n Ignácot és nejét. Egyetlen fiatal leá-
nyuk, Annus elhunyt. Temetése vasárnap dél-
előtt 10 órakor lesz a cinteremből. 

Az amerikai hőhullám 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) New-

yorkból jelentik: Az amerikai hőhullám még 
egyre tart Az Egyesült-Államok legtöbb vidé-
ken emberemlékezet óta nem volt ilyen forró 
nyár. A középállamokban a hőség olyan nagy, 
hogy egyes helyeken a gabonaszem valósággal 
kiégett. A terméskár óriási. Naponta 80—100 
ember hal meg hőgutában. Igen nagy azoknak 
a száma, akik a folyók vizében kerestek enyhü-
lést a hőség ellen és a vizbefulladtak. 

Szindikátus, 
vagy nem szindikátus 
a makói hagymatermés meg-

mentésére 
(A Délmagyarország makói tudósítójától) 

A Délmagyarország részletesen beszámolt ar-
ról az akcióról, amely az idei hagymatermés 
értékesítésére szindikátust kíván létesíteni és 
a szindikátus iavára 10 tonnás vagononkint 
200 pengős kedvezményeket, amelyeknel mint-
egy kizárólagossági jogot nyerne az ország 
iaei hagymatermésének exportiára. Megirtuk 
azt is, hogy a termelói érdekeltség, amelynek 
állásfoglalását hivatalosan még nem kérték ki 
az ügyben, nem igen lelkesedik a szindiká-
tusért és feltétlenül garanciákat követe, a 
termelői érdekek védelmére, a szindikátus mű-
ködésének ellenőrzésére. Jeleztük azt is, hogv 
a régi makói exportőrök között is vannak még 
olyanok, akik nem csatlakoztak fenntartás nél-
kül a szindikátushoz. 

Most a szindikátus előkészítésében váratlan 
eseményként regisztrálhatjuk azt az indít-
ványt, amelyet dr. Kárpáti Lajos nyújtott be 
és amely Makó képviselőtestületét hétfőn fogja 
foglalkoztatni. Az indítvány azt kívánja, hogy 
a város a szindikátus gondolatával szemben 
foglaljon állást, de főképen az ellen tiltakoz-
zék, hogy azjdei hagymaexport részérc bizto-
sítható tarifális, vagy külkereskedelmi kedvei 
zéseket valamilyen erdekcsof>ort. vagy szindi-
kátus részére kizárólagossági joggal ajándék 
kozzák. Az indítvány sürgős feliratot kíván. 

A városi képviselőtestület hétfői közgyűlés 
sére különben még mindig érkeznek ujabb in-
dítványok, amelyek száma már a húszat is 
meghaladja. Az ujabban beérkezett indítvá-
nyok között dr. Csorba János több mint 20 
képviselői aláírással a szigorított adóbehaj-
tási munkának a termés betakarításáig való 
felfüggesztését kéri. 

— A Mesterifjak Országos Egyesületének 
szegedi csoportja junius 11 -en és 25-én délelőtt 
10 órakor az ipartestület székházában előadást 
rendez. Kaiser József szakiskolai művezető „A 
racionális termelésben a munkaidő kiszámí-
tása" cimmel tart előadást. 

— Az Államsorsjáték tegnapi húzásén a 10.000 
pengős főnyereményt ismét Pető Ernő szegedi fő-
árusitó szerencsés vevői nyerték a 142364 számú 
sorsjeggyel — Osatálysors jegyek hozása jövő hé-
ten. Sorsjegyárak osztálycwkint egynyolcad 3 P, 
egynegyed 6 P, fél 12 P, egész 24 pengő. 202 
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a világhírű magyar riporter az 
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riportról 
tort előadást és ennek keretében 
beszámol a szegedi közönség-
nek azokról a riportokról, melyek 

az elmúlt években 
izgalomban tartották az egész 

j világot. 


