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Kis Kalendárium 
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma le-

küzdve sok nehézséget az idén ismét kiadta Kis 
Kalendáriumát, ezt a kedves alakú, művészi Íz-
léssel elrendezett könyvecskét, amelynek minden 
sora székelységgel kényeskedő tanultságot és er-
délyi hangulatot árul el Valóságos kis Ínyenc cse-
mege irodalomhoz értök és érdekességeket kedve-
lök számára. Az agrársettlementben dolgozók el-
hozták benne Ismét a búzamezők között elbújva, 
vadon növő, ismeretlen dalocskákat; humorosakat, 
betyárosakat, gálánsakat és a rokolyás regösök, 
akiknek szájhagyományából kotta lett a Kis Ka-
lendáriumban, eddig nem hallott dalok gyűjtemé-
nyéhez adtak értékes adalékokat 

Megbecsülhetetlen az ifjúságnak ez a munkája. 
Ami folklorisztikus értéket a „hivatottak" elmu-
lasztottak kiaknázni, kihasználni, azt ők hidegben 
is, nélkülözések között is mind elvégezték, kizáró-
lag irodalmi és művészi lelkesedéssel. 

A Kis Kalendáriumhoz B u d a y György irt be-
vezetőt és ellátta naiv fantáziában blmbósodó mű-
vészi metszetekkel, amelyekben a tehetség örök 
zsenije muzsikál 

Nem szabad magára hagyni az ifjúságot nemes 
kis vállalkozásában. A Kis Kalendárium után be-
folyó fölös összeget „szegénysorsu, komoly törek-
vésű egyetemi és főiskolai ifjak tanulmányi segít-
ségére s a tudományoa és művészi munka ébren-
tartására" fordítják Mindezt a célt 1 pengő 20 fil-
lér — a Kis Kalendárium ára — mecenási nagy-
lelkűséggel lehet eredményesen szolgálni. 

— Bűnügyi bonyodalmak cipészek és a bőr-
kereskedők harca miatt. F r a n k Árpád Cse-
konics-ucca 6. szám alatti bőrkereskedő pénte-
ken délelőtt ismeretlen tettesek ellen többféle 
bűncselekmény miatt feljelentést tett a rend-
őrségen. A feljelentés előzménye az a harc, 
amelv ma is dul a bőrkereskedők és a Iább 
készítő iparosok között. A lábbeli készítők azt 
kívánják a kereskedőktől, hogy csnkis ipariga-
zolvármyal ellátott iparosokat szolgáljanak ki, 
privát vevőket azonban nem. A kereskedők 
egyrésze honorálta ezt a kérelmet, mások azon-
ban nem. Ezek közé tartozik F r a n k Árpád is, 
aki az üzletajtóra kifüggesztett táblán is kö-
zölte, hogy mindenkit kiszolgál. Pénteken reg-
gel. amikor ki akarta nyitni az üzletét, kelle-
metlen meglepetésben volt része. Tábláját fes-
tékkel bemázolták, lakatjait fával betömték, 
ugv, hogy nem tudott csak lakatos segítségével 
üzletébe bemenni. Nemsokkal később ismeret-
len egyének jelentek meg üzletében és megve-
réssel, kirakatbeveréssel fenyegették meg, ha 
nem csatlakozik az akcióhoz. A rendőrség meg-
indította a nyomozást. 

— Kivégeztek öt négert. Newyorkból jelentik: 
Az alabamai Mongomerry fegyházban a mult 
éjszaka öt gyilkossággal vádolt négert végi/tck 
ki villamos székben. Közülük 4 még az utolsó 
pi'lana.ban is ártatlanságát hangoztatta, az 
ötölik azonban kijelentette, hogv csak egy" ko 
mibz, hazug néger asszonyt öltek racg, akiéit 
igazán nem érdemes embereket kivégezni. 

Flschpr PRr.ie zoitrcracs! ¡5-rn 
— A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület, 

valamint a Szegedi Polgári Dalárda tagjai Móra 
Ferenc temetésére délelőtt fél 11 órakor gyülekez-
nek a Kultúrpalotában. Bejárat a Horthy Miklós-
uccai (városfelőli) alsó oldalkapun át. 

— Egészségtani előadás. A szegedi népmű-
velési bizottság legközelebbi egészségtani elő-
adását szombaton délután 6 órai kezdettel dr. 
K r a m á r Jenő egyetemi tanár: „A család és 
az iskola szerepe a fertőző betegségek megelő-
zésében" cimen dr. Széki Tibor egyetemi tanár 
első számú vegytani intézetének tantermében 
(Templom-tcr) tartja. Az előadás díjtalan. 

— Az Ujszcgcdí Népkör gyűlése. Az Újszeged! 
Népkör választmánya szombaton este 7 órakor 
tartja a rendes évi közgyűlés után alakuló-gyűlését 
a Tóth Dezső-féle Liget-vendéglő helyiségében. 

MAKÓ! HÍREK 

Szívszélhűdés ölte meg Dobsa Lajost. Nagybán-
hegyesről közlik, hogy Dobsa Lajos birtokosi, a 
Makón közbecsülésben élő Dobsa Péter fiát szív-
szélhűdés ölte meg Nagybánhegyesen. A fiatal 
gazda egy percig sem volt beteg, halála előtt né-
hány órával még a legjobb erőben és hangulatban 
a szokott szorgalommal végezte dolgát, de egyszer-
re erős szívfájdalmakról panaszkodott, majd a szi-
véhez kapott és a következő pillanatban holtan ro-
gyott össze. 

A pitvaros—makói autóbusz hetenként csak két-
szer, szerdán és pénteken közlekedik. Pitvarosról 
indul reggel hat óra 30 perckor és Makóra érkezik 
7 óra 30 perokor. Makóról Indul délután egy óra-
kor és visszaérkezik Pitvarosra délután 2 órakor. 

Lóvásár Makón. Szombaton délelőtt 9 órai kez-
dettel a osendőrlóavató bizottság lóvásárt tart a 
makói méntelep udvarán. 4—7 éves herélteket, 
kancákat, erős csontozatu és remondának megfele-
lő 164—172 cm. magas lovakat keresnek. 

Hirek a rendőrségről Csala István Aradi-ucca 
56. szám alatti házának a folyosójáról az éjjel el-
loplak egy biciklit, a nyitott tyúkólból 7 tyúkot, 
egy kakast és 4 csirkét Nagy János Kmetti-uccai 
házából valami humoros tolvaj ellopta a házőrző 
kutyát, végül özv. Szirbik Istvánná Batthyány-uo-
cai házának az udvaráról az éjjel elloptak a kö-
télo'i száradó fehérneműt. 

Makói pAnasz a földeáki községi mázsára. A 
makói gazdák közül a földeáki piacot látogatók 
körében egyre sűrűbben hangzik fel panasz amiatt, 
hogy a földeáki községi mázsálási dijakat a vidéki 
közönség száméra aránytalanul magasan állapí-
tották meg. A jószágaikat Földeákon értékesíteni 
óhajtó makólak a felemelt mázsálási dijak miatt 
hátrányos helyzetben vannak a földeáki eladókkal 
szemben. Ez a körülmény nemcsak a szomszédos 
gazdaérd ekeltségefc szempontjából sérelmes, de 
végeredményében a földeáki piac forgalmát is 
érinteni fogja, ami nem állhat összhangban a köz-
ség jól felfogott érdekével. 

Anvakőnyyi hirek. Elhaltak: Fehér György 70 
éves (Bajza-ucca 26), Lövinger Lipót 58 éves 
''Deák Ferenc-ucca 5.), özv. Macsán Mihályné Gera 
Ilona 68 éves (Toldv-ucca 49.), özv. Csorba Imrémé 
Barna Julianna 75 éves (Bajza-ucca 51.), Lukoczh 
Miklós 1 napos korában. 

A pénteki hetipiacon a gabonaárak a kedvezőt-
lenebb tőzsdei hírekre sem estek, sőt a kukorica 
ára emelkedést mutatott. A buzáért kivételesen 
11.50 pengőt fizettek, a kukoricáért 6.50 P-t. Ezek 
azonban csak kivételes árak voltak, leginkább ma-
gánosok kftzöttt fornralomban. Árpa 6 pengő. zab 6 
és fél—7, korpa szintén 7 pengő. A kövér disznó ára 
86—88 fillérről visszaesett 76—80 fillérre. Tvuk 
80 -85 fillér, csirke 95-100 fillér, eyöngyös 90-110 
fillér és tojás négy és fél fillér. 

Ffscfter ürsire csIücrtPkHn 
— Előadás a Munkásotthonban. Pénteken 

este a Munkásotthonban nagvszámu hallgató-
ság előtt O l e j n v i k József törvényhatósági 
bizottsági tag tartott előadást „A világ megosz-
lása fajok, népek vallások és nyelvek szerint." 
Érdekes számadatokat ismertetett arról, hogy 
az egyes népfnjok milyen számban élnek a 
világon. Elmondotta, hogy a földön élő 2000 
millió ember, ezer különféle nvelven beszél és 
a világ népei négv nagy vallási főcsoportba 
tartoznak. A nének nagv zűrzavarában —mon-
dotta — a szocializmusé a jövő. mert a szoli-
daritást hirdeti. Mielőtt befeiezte volna elő-
adását, megemlékezett Móra Ferenc haláláról. 
..A haladás embere volt Móra Ferenc. — mon-
dotta —. minden Írásával ezt szolgálta és a 
legnehezebb időben, amikor ez destrukció és 
bűn volt. nyíltan és bátran ostorozta a reak-
ciót". Felkérte a munkás hallgatóságot, hogy 
Móra Ferenc temetésén minél naffvobb szám-
ban vegyenek részt. Az előadásért E r n st Sán-
dorné mondott köszönetet. 

— Kulturvonat Budapestről. Február hó 10-én 
szombaton délután 4 óra 55 perckor körülbelül 800 
résztvevővel kulturvonat érkezik Szeged személy* 
pályaudvarra. A kulturvonat vasárnap este 21 óra 
0"? perckor indul vissza Szeged személypályaurf 
varról. Az idegenforgalmi hivatal felhívja a sze-
gedi különlegességek árusítóit, hogy árusítási en-
gedélyüket a szokásos helyen (Bérházban) szerez-
zék be. 

Szeged adta a jó példái 
Legutóbbi számunkban ismertettük egyes ma-

gyar városoknak azokat a tervelt, melyek szabad-
téri előadások vagy egyéb ünnepi események tar-
tásával kapcsolatosak. Sopron szabadtéri előadást 
akar rendezni. Debrecen Debreoeni Hetet rendez 
De valamennyi ünnepség központjában szabadtéri 
előadás van. Foglalkoztunk azzal is, hogy az or-
szág második városa, Szeged példát mutatott. A 
tavalyi hatalmas szegedi teljesítmény után sorra 
mozdulnak meg a városok s a pesti sajtóorgánu-
mok közül Az Est, amely figyelő és megértő sze-
mével mindig az egész ország kulturéletét tekinti 
át, tegnapi szerdai számában „Hirös hét" cimen a 
következő sorokait Irta: 

„Hirös hét rendeződik július fényes meleg nap-
jain Kecskemét városában. Barackszüretet, gyü-
mölcs- 6s termékkiállítást, országos ipari kong-
resszust és iparkiállitáM tervez a hirös város a 
hirös hétre s amellett kiállítást rendez a háziezred 
hadienxlékeiből, egész koszorút mutat be a nép-
művészet virágaiból és a hirös hét minden ragyo-
gását megkoronázza majd Kecskemét halhatatlan-
ja, Katona József Bánk Bán-jának szabadtéri elő-
adásával. Tegnap jártak fenn a kecskeméti polgá-
rok Fabinyi miniszternél a hirös hét sikerét elő-
segítendő állami kedvezések dolgában, összetalál-
koztak a kecskemétiek a miniszternél egy másik 
nagy magyar városnak, Debrecennek a küldöttsé-
gével: a debreceniek ugyanolyan járatban voltak 
Pesten, mint a kecskemétiek De gyönyö-
rű, hogy ebben a bús magyar szegénységben lo-
bot vet a lélek pislogó lángja ebben a két derek 
városban, hogy ennyi becsvágy sugárzik belőlük, 
hogy a tulajdon emberségéből, a tulajdon magyar 
kincseiből, a tulajdon tehetségeiből vállal a kálvi-
nista Bóma is, a hirös város is országos pompát, 
országos ünnepet. 

Szeged adta a jó példát, a szép példát 
tavaly az ünnepi héttel a magyar váro-

soknak. 

A kecskeméti ünnep is, a debreceni is ünnepe lesz 
a lelkünknek. . , . Rajta szép magyar városok, Sop-
ron, Pécs, Miskolc, Eger, Szolnok, mind, sorba kö-
vetkezzetek, rakjatok ki multat és jelent gyöngyös 
bokrétába, borítsátok ezt a bánatos országot álom-
ba, gyönyörűségbe, büszkeségbe, reménységbe!" 

Álláspontunk volt az is, valahányszor Szeged 
le, vngy távolmaradt kezdeményezéstől, amelyet 
vállalnia és végeznie kellett volna, hogy az o*-
szág második városának a kulturélet élén kell min-
dig produkálnia. Ez a szabadtéri játékokkal teljes 
mértékben sikerült s azt a hatalmas elsőbbséget, 
amelyet tavaly szereztek, a rendezőség kötelessége 
állandósítani és biztosítani. Azokból az adatokból, 
amelyek értesülésünk szerint rövidesen nyilvános-
ságra kerülnek, módjában losz mindenkinek megál-
lapítani, hogy Szeged az idén is adni fogja a „jó 
példát, a szép példát", — amint az Az Est írja. 

A Kecskeméti Lapok mai számában a városok 
ünnepségeivel kapcsolatban többek között a követ-
kezőket írja: 

„A nemes vetélkedés a városok kőzött igen mes-
élénkfilt. Szeged lelkesen készül az auguszitus t én 
kezdődő szabadtéri Játékokra, melynek kezdemé-
nyezési érdemét tőle nem is vitathatjuk el. Rzpired 
feladat!», hogy az Ember trn?édiájá-nak szabadtéri 
előadásával külföldi érdeklődést is hizto?itson.<-
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City jazz muzsikál. 


