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Férfi kalapok óriási választékban, 
nagyon olcsó árakon Pollák Testvéreknél Ä és Széchenyi tér 

Uj erkölcsök hajnalán 
izeged városának társadalma nem lehet eléggé 

hálás azon mozgalom megindításáért, amely a 
szegedi erkölcsök megtisztítását tűzte ki céljául. 
% mozgalom lelkes apostolai látnoki szemmel, — 
amint majd az utókor igazolni fogja őket, — mu-
tattak rá minden nyomorúságunk igazi okára, az 
erkölcstelenségre, amely főleg a strandokon és a 
tánctermekben kirivó. E nagyjelentőségű mozga-
lomnak azonban nem szabad megelégednie azzal 
M eredménnyel, hogy a vasúti hídtól a Maros tor-
kolatáig csak kosztümös nők, a tápéi komptól 
Szolnokig pedig csak frakkos férfiak fürödhetnek 
spanyolfalaik mögött és hogy a táncolók között 
legalább egy tiszányi viz szélességnek kell lenni, 
ugy, hogy a szegedi oldalon táncoló férfi partnere 
az ujszegedi oldalon ropja a kaosingatóst 

Nemi Nem szabad itt megállni. Hanem tovább 
kell menni a megkezdett uton. Ennek könnyebbé 
tételére ajánljuk az alábbi feltűnő erkölcstelen-
ségek minél előbbi teljes megszüntetését 

4. A hiányos fürdőtrikók nemcsak a strando-
kon, hanem bárhol üldözendők. Gondolunk itt el-
ei sősorban azokra az Ízléstelen egyénekre, akik 
olyan rongyos, szakadozott ruhákban járnak, hogy 
túltesznek a legmodernebbül dekoltált fürdőtrikón 
is. Amíg azonban a fürdőtrikók csak nyáron ve-
szélyeztetik az erkölcsöket, addig az utóbbiak 
egész évben, a leghidegebb télen is ennek a divat-
nak hódolnak. A táncolás uj szabályai tehát ezek-
re is vonatkoznak: Vagyis, nemcsak fürdőtrikók-
ban tilos a táncolás, hanem hiányos, rongyos ru-
hákban is. 

X. A tétlenség a legrosszabb tanácsadó. Tény, 
hogy az egész nap ráérő ember pihent agya való-
sággal melegágya az erkölcstelen gondolatoknak. 
Ezért haladéktalanul meg kell szüntetni az egyre 
divatosabb munkanélküliséget, ha szükséges — 
még munkaalkalmak teremtésével is. 

3. Küzdeni kell az öngyilkosak barbár szokása 
ellen, hogy vizbeugrás előtt levetik ruhájukat a 
legnagyobb nyilvánosság előtt, megbotránkoztat-
va a sétáló közönséget. Ezk ellen lehet azonban a 
legkevesebb eredményt elérni, mivel a gyerekszo-
ba hiányát nem igen lehet ilyenkor már pótolni. 

4 Szigorúan üldözendők azok is, akik éjjelen-
ként végignyúlva egy-egy padon, harsány horko-
lásukkal felverik az egész környék csendjét. E 
vandál szokás nem menthető még a divatőrület-
tel sem, mert ha olyannyira szerelmesei a szabad-
levegőnek, miért nem feküsznek ki lakásuk erké-
lyére, ahol a kutya sem ugatja meg őket? 

6. Üldözendők azok a a fiatal konok diplomás 
munkanélküliek, akik összetévesztik az erkölcs-
telenséget az álláshalmozással, s akik inkább 
éhen halnak, de nem akarnak állásfealmozób lenni. 

6. Mozgalom indítandó azoknak az éttermeknek, 
kifőzéseknek megszüntetésére .melyek az ételek 
ingyenes kiszolgáltatásával teljesen leszoktatják 
abonnenseniket a csaláHi tűzhely főztjéről. Ide 
tartozik a népkonyha is. 

7. Megbüntetendök azok a szülők, akik gyerme-
küket, nevelőnő felügyelete nélkül, az uccán nap-
hosszat csatangolni hagyják. Szomorú, hogy a szü-
lők között milyen sok hive van ennek az nccai 
kéregető gyermeknevelésnek. Ahelyett, ha már 
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! nem akarnak velük otthon kényelemszeretetből 
vesződni, — beadnák valami jobb hazai, vagy kül-
földi nevelőintézetbe. 

8. Mozgalom indítandó a fogyókurával kapcso-
latos hiányos táplálkozás ellen, melynek külö-
nösen a szegényebb rétegekben van nagy tábora. 
Ezeknél akkora a hiúság hogyha az anya nem 
eszik, akkor az egész család tartózkodik az étel-
tő!, még*a legsoványabbak is. Miután az ilyen or-
vosi felügyelet nélkül végrehajtott fogyókúráknak 

káros hatása lehet, szükséges, hogy minden fo-

gyasztókura-gyanus családot hatósági kirendelt 
előtt naponta legalább háromszor bőséges étke-
zésre kényszerítsék. 

A legelső feladat tehát a Tiszán uralkodó fo-
gyatékos fürdőtrikós erkölcstelenség megszünte-
tése. Ennek megtörténte előtt azonban gyűjtést 
kellene rendezni néhány pár hosszú harisnya, eset-
leg zokni beszerzésére, melyek a Tisza hídjának 
meztelen lábaira felhúzva, dokumentálnák a küz-
delem első sikerét. 

Ballá Sándor. 
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Hírek 
¥)W I f i Vasárnap. Róm. kattí. Efrém ea. 
BSM'M CJ . P r o t Arnold. A nap kel 4 óra 2 
perckor, nyugszik 7 óra 59 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is. délelőtt 10-tr fél 1-lg 
van nyitva. Folyó irat csere kedden, csüfrtökön, 
«zomhitnn délután fél R-től fél 6-lg. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol 
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 Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— A kormányzó születésnapja. Vasárnap 
van a kormányzó születésnapja. Hagyományos 
szokáshoz híven a szegedi helyőrség csapatai 
diszkivonulással üdvözlik ezen a napon Horthy 
Miklóst. A laktanyákat már tegnap fellobogóz-
ták. A „Hunyadi János" 9. honvédgyalogezred 
zenekara este fél 9 órakor zenés takarodóval 
járta be a város főbb uccáit. Ma reggel zenés 
ébresztő indulóinak hangjaira ébred a város la-
kossága. A reggeli órákban a templomokban, 
valamint a Horthy Miklós gyalogsági és az 
utászlaktanyában istentiszteletet tartanak. Az 
ünnepség legmozgalmasabb mozzanata a hely-
őrség csapatainak diszelgése lesz a Széchenyi-
téren a vegyesdandárparancsnok, dr. vitéz 
Shvoy Kálmán altábornagy előtt. A kivonult 
csapatokat M a 1 i c z k i Oszkár tábornok, a ve-
gyesdandár tüzérségi parancsnoka vezényli. Az 
első lépcsőben álló gyalogságot vitéz F a l t a 
László tábornok, vegyesdandár gyalogsági pa-
rancsnok, a második lépcsőben álló műszaki 
és egyéb alakulatokat K a n t l e h n e r Emil ez-
redes, a 3. utászzászlóalj parancsnoka vezényli. 
Az ünnepség 9 órakor kezdődik. A Himnusz 
hangjai mellett Shvoy altábornagy elvonul a 
csapatok előtt, majd díszmenet iesz, amely-
nek élén a kormányzó ezrede, a „Hunyadi Já-
nos" 9. honvédgyálogezred csapatai lépkednek. 
A díszmenet után a csapatok laktanyáikba vo-
nulnak, ahol az ebédnél ugy a tisztikar, mint 
a legénység ünnepli a kormányzó születésnap-
ját. A vegyesdandárparancsnokság tisztiétkez-
déjében dr. vitéz Shvoy Kálmán vegyesdandár-
parancsnok köszönti fel rövid beszédben a kor-
mányzót. 

—. Baross-vonat Budapestre. A szegedi Baross-
Szövetség 25-én különvonatot indit Budapestre. A 
vonatra, amely a filléres gyors menetrendje sze-
rint indul és érkezik, 5.92 pengőben állapította meg 
a menetjegy árát a Máv. igazgatósága. Az utazás-
ban résztvehetnek azok is, akik nem tagjai a szö-
vetségnek, ha egy évi pártoló tagsági dijat, 2 pen-
gőt befizetnek. 

— Zueker Hilda zongoratanárnő. Az idei zon-
goratanári képesítő vizsgán Zueker Hilda, dr. 
K e r n 11 e r Jenő növendéke kitűnő eredménnyel 
nyerte el a zenetanári oklevelet. Zueker Hilda a 
szegedi zeneiskolának volt növendéke. 

— Svéd tudósok a szegedi kultúrpalotában. 
Tegnap két svéd tudós érkezett Szegedre, Ernst 
Klein stockholmi ethnográfus feleségével és 
Elis Beh m e r régész. A háromtagú társaság 
saját autóján induit el Stockholmból tanul-
mányútra. Szegedre Danzing, Varsó, Krakkó, 
Kassa, Debrecen és Budapest érintése után 
érkeztek és argonnal jelentkeztek a l ulturpalo-
tában, Móra Ferenc igazgatónál. Elis Behmer 
a muzeum népvándorláskorabeli gyűjteményét, 
Móra Ferenc világhírű ásatásainak eredmé-
nyét nézte meg, Ernst Klein pedig a halász-
szerszámok. különösen a halászbárkák és csó-
nakok iránt érdeklődött. A muzenm egyik leg-
érdekesebb darabját, az egy fatörzsből vájt 
halászcsónakot lefotografáUa, lerajzolta, több 
felvételt is készített róla, azután kiment a ti-
szapartra és a halászéleteit tanulmányozta. A 
muzeum megtekintése után Algvőre rándultak 
át a svéd tudósok, ahol felvételt készítettek né-
hány érdekesebb halászcsónakról. Útjukat 
szombaton folytatták, legközelebbi állomásuk 
Belgrád. 

V i j a m t í L t 
CcfiMrr Hunnal. 
CaeKonica u. 4. 

— A gázgyári csata befejező aktusa. A bel-
ügyminiszter értesítette a polgármestert, hogy 
a város és a gázgyár között kötött szerződés 
aláírását tudomásul vette. Ezzel megtörtént az 
évek óta tartó gázgyári csata befejező aktusa. 
Az aláirt szerződés irattárba került, ahonnan 
csak akkor keresik elő, ha a két szerződő fél 
között esetleg differenciák keletkeznének. 

háatart&ai éa mészáros, kedveli fizetési feltételek mellett leg-
olcsóbban beszerezhetek 23 

Fekete NlSnrtor Keasuth L. augárn« IS. Tal. 20—72. 

— Evangélikus egyházi hírek. Vasárnap dél-
előtt 10 órakor a kormányzó születésnapján hála-, 
adó istentisztelet lesz az evangélikus templomban; 
prédikál Hubay Bertalan tábori esperes. Az evan-
gélikus népiskolai vizsga 20-án délelőtt 8 órai kez-
dettel lesz az elemi iskolában. 

— Lögyakorlat a baktói lőtéren. A szegedi ál-
lomásparancsnokság közlése szerint 19-én és 20-án 
reggel 7 órától délután 3 óráig a helyőrség csa-
patai a baktói harcszerű lőtéren éles tölténnyé! lő-
gyakorlatot tartanak. Ezeken a napokon a jelzett 
idő alatt a szeged—sándorfalvi műutat a közle-
kedés elől elzárják. 

Fürdőruhák 
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Glücksthal és tsa 
Csekonlcs uece 3. szém. 


