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foglalták helyeiket a vasúti kocsiban. Erre csak 
ugy bömbölt az éktelen abcugolás. Később azonban 
az előre összevásárolt rengeteg veknit, szalámit, 
sajtot és egyéb ennivalót betették a vaggonokba, 
hogy vigyük el azokat a szegedi Ínségeseknek! 
Közben engem újra abeugoltak és irigyelték a „bol-
dogokat," akik elmehetnek Szegedre — menteni. 

Az egyetemi polgárok tizenkilenc csó-
nakja. 

•» A vonalon, mialatt utaztunk, Oherolly t o rna -
tanár végigjárta a fülkéket és szinte vizsgát tar-
tott a csónakkezelésből, az evezők szabályszerű 
használatából és aztán aszerint, aki ilyen szakkép-
zettséggel és jártassággal bir , osztotta be a fiukat. 
Minden csónak külön parancsnokot kapott és min-
den csónakra beosztottunk egy-egy orvostanhall-
gatót is. összesen t izenkilenc csónak állott rendel-
kezésünkre és amikor négy ó ra után megérkeztünk 
Szatvmazra, leszedtük a csónakokat ég gyalog ci-
peltük azokat az áradás széléig. Miután már a vo-
naton megtörtént a parancsnokok és evezősök be-
osztása, ennek mcgifelelően foglalta el mindegyik a 
helyét. 

— Már szürkült, amikor a vonat visszaindult. 
. . . Komor, szomorú hangulat lett úrrá rajtunk . . . 

— Előttünk egy végtelen tenger, egy beléthatat, 
lan széles víztömeg. A távolban fák teteje, tanya-
házak szalmafödele, kutgémek, némely helyen egy 
odaszorult kakas, vagy macska gubbaszt az ágon. 
Isten segitsl I n d u l u n k . . . 

— Az első negyedórában szabályszerűen halad-
tak a ladikok. Már a második negyedórában nö-
vekszik a távolság, a kisebbek elmaradnak, a 
szennyes árban bútorok, párnák, állati hullák úsz-
kálnak. Utánunk már osak két-három csónakot 
himbál a szél. Sötétség. Cél nélkül megyünk, sehol 
sincsen lámpa, hiszen Szeged is sötétségbe borult. 
Most már találkozunk csónakosokkal, akik útba 
igazítanak". 

— Este kilenckor eveztünk he a szegedi város-
háza kapuja alá. Az egyik teremben, D á n i Fe-
renc főispánnal az élén, kimerülve a nap izgalmai-
tól, tanácskozik egy bizottság. Amikor jelentem, 
hogy 100 fiatalemberrel és 19 csónakkal meg-
érkeztünk, megörülnek. Egy órai pihenőt kapunk. 
Amikor közlőm, hogy a többi csónak sorsáról nem 
tudunk semmit, fejcsóvádva jósolják, hogy azok-
kal baj lesz. Este tízre megérkezik nagy keserve-
sen három csónak. Ml utasítást kapunk, hogy hova 
menjünk, mit csináljunk. 

— Éjfélkor kinyilt az ajtó és bejöttek rajta az 
ötödik csónak utasai. Magukkal cipeltek három 
idősebb nőt, akiket megmentettek egy összedűlt 

A vasárnapi szél és a 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dankó 

Pista valamikor örökszép népdalt irt a dorozs-
mai szélmalomról: „Nem f u j a szél, nem forog 
a dorozsmai szélmalom. . ." Nemrégiben ko-
moly veszély fenyegette a dorozsmai szélmal-
mokat, a vasárnapi munkaszünetről szóló tör-
vényjavaslat tervezete szerint vasárnap a szél-
malmok sem dolgozhatnak. A dorozsmai mal-
mosok rendkívül sérelmesnek tartották ezt a 
rendelkezést. Mert amig régebben csak szél 
kellett ahoz, hogy a malomkerék forogjon, ma 
már majd külön engedély is kell. hogy jó szél-
járás esetén, vasárnap is dolgozhasson a szél-
malom. Volt ugy hogy egész héten állt a ma-
lom, mert nem volt szél, vasárnap végre akadt 
tartós szél. a molnárok igaz örömére. A vasár-
napi munkaszüneti rendelkezés azonban be-
fellegzett ennek is: vasárnap nem járhat a 
malom. 

A dorozsmai molnárok a munkaszüneti ren-
delkezés ügyében legutóbb értekezletet tartot-
tak és elhatározták, nogv a vasár- és ünnep-
napi munkaszünet alól való mentesítésüket 
kérik F a b i n y i kereskedelmi minisztertől, 
aki Dororsma örszággvfilési képviselője. A mi-

— A főispán névünnepe. Szombaton volt B a -
r a n y i Tibor főispán névünnepe. Ebből az al-
kalomból igen sokan jelentek meg a főispáni 
hivatalban, hogy jókívánságaikat tolmácsolják, 
a főispán azonban Budapesten tartózkodik és 
igy csak az üdvözlő ivet írhatták alá. Dr. P á 1-
f v József polgármesterhelyettes a város közön-
sége és hatósága nevében táviratilag üdvözölte 
névünnepe alkalmából a főispánt. 

— A diftériaoltások. Beszámolt arról a Dél-
magvarország, hogy április 15-én megkezdődtek 
a diftériaoltások. Az első alkalommal kevesen 
jelentkeztek gyermekeikkel oltás végett, ezért a 
tiszti főorvosi hivatal ezúton is felhívja a szü-
lőket, hogy akik idézőt kaptak, a kitüntetett 
időben a kerületekben levő iskolákban jelenje-
nek meg gyermekeikkel. 

— Szeged és a budapesti nemzetközi vásár. 
Nemrégiben — mint ielentettfik — Szegeden lárt 
dr. Széchényi Ödön, a budapesti nemzetközi 
dnmintavásár főtitkára és felkérte a város ható-
ságát. hogy Szeged is vegyen r-észt a vásáron. 
Dr .Pálfy József polgármesterhelyettes most 
döntött a kérdésben, amely szerint Szeged is 
szerepel a vásár kiállítási részén. Nem lesz azon-
ban Szegednek különálló fülkéié, hanem 2 négy-
zetméteres falfelületen a város nevezetességei-
ről készült fényképeket, propagandairatokat, 
plakátokat és néprajzi érdekességeket fognak ki-
állítani. A vásár vezetősége a falfelületet diimen-
tesen bocsátja a város rendelkezésére. Lesz a 
vásáron egy speciális szegedi halászcsárda, 
amelyben fehértói halat fognak főzni. A halat 
a város száUtja, halászmestert is a város küld 
Szegedről. Debrecen közgyűlése a nemzetközi 
vásáron való részvétel céljára 10.000 pengőt 
szavazott meg és egy nagy pavillonban körké-
pet és áebreceni specialitásokat állit ki. Kecske-
mét. Miskolc. Sopron. Kőszeg, Nagykanizsa és 
még több város állit kl a vásáron a vásárok cso-
portjában. 

— Rádióelőadás Móra Ferencről. A rádió 
igazgatósága T o n e 11 i Sándor dr. kamarai fő-
titkárt, a Dugonics-Társaság alelnökét felkérte, 
hogy hallgatói számára egy előadás keretében 
ismertesse M ó r a Ferenc egyéniségét, irodalmi 
és tudományos működését. Az előadást Tonellí 
Sándor dr. szerdán este félnyolc órakor tartja 
„A virágzó Forsythiától" az utolsó aktáig" cím-
mel. 

* Tartós ondolálás, hajfestés szakszerűen Ida 
női fodrászszalonban. 239 

x Ha Itáliába utazik, rendeljen szállódét a VIA 
fürdőirodánál, IV., Váci-u. 86. Telefon 841-89. 

dorozsmai szélmalom 
niszter teljesítette a dorozsmai malmosok kí-
vánságát és rendeletet bocsájtott ki, amely-
szerint bármiféleképen fog intézkedni a vasár-
napi munkaszünetről szóló törvény, a szélmal-
mok vasárnap is üzemben tarthatók. Dolgoz-
hatnak tehát ünnepnap is a malmosok, de 
csakis sajátmaguk, a segédszemélyzetüket 
azonban pihentetni kell. 

— A szélmalmunk az időjárás szeszélyének 
van kitéve, — mondta egyik dorozsmai szél-
malmos. Mi nem dolgozhatunk rendszeresen. 
Ha van szél, akkor forog a malom, ha nincs 
szél. akkor meg héthosszat unatkozunk, mér-
gelődünk és figyeljük a felhőjárást. Nekünk 
nincs ünnepünk sem vasárnap, sem más ün-
nepnap, ha van kedvező szelünk. Ha pedig 
nincs jó szél, akkor hétköznap is ünnepelni va-
gyunk kénytelenek. Most meg mintha az ele-
mek ellenünk esküdtek volna, hétszámra nincs 
jó idő: jó szeles idő. Dankó Pista nótájának 
igazát nagyon sokszor érezzük mostanában is. 
Meg aztán a gőzmalmok is sok munkát elvesz-
nek előlünk, nemsokára, ha igy lesz, a dorozs-
mai szélmalmoknak már csak a hirük l e s z . . . 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 1 lakatos , 1 bádogos, 2 bog-
nár, 1 faesztergályos, 1 kaptafakészitő, 1 bőrdísz-
műves, 1 szandálmunkás, 1 cipész (varrott), 2 
hölgyfodrásznő, 2 hölgyfodrász (nő). 

Mindenkinek kell, fioqrv legyen 
a c*nda ló és olcsó 

Dv. SCHOUféle láb só 
Minden patikában és 
drogériában 8« fillérért kapható 

— A Gázgyár és Villaintelep felhívja a má-
jus hó 1-én költözködő fogyasztóit, hogy lakás-
változásukat legalább nyolc nappal előbb az 
óvadékletét jegy egyidejű bemutalásával Köl-
csey-ucca 11. szám alatti irodájában bejelen-
teni szíveskedjenek. A tömeges költözködésre 
való tekintettel a telep az átszereléseket a b e j 

jelentés sorrendjében végzi el. 

ElsörencItí Kárpitosmunkáit 
kószitöse én j»Tit«®*, ntyl «8 modern pArntiott bátorok, szolid Ar 

Sxedresi kárpitosnál 
Szent MlhAly 11. t. 'Fodor u. sarok) 15 

— Eltemették Török Sándor. T ö r ö k Sándort, 
a város nyugalmazott közgyámját, aki hosszas be-
tegeskedés után pénteken meghalt, szombaton te-
mették el nagy részvét mellett. A temetés első ré-
sze a közkórház halottas házában folyt le, ahol az 
egyházi szertartást H e n n y Ferenc rókusi plébá-
nos végezte. A koporsót a beszentelés u tán Hód-
mezővásárhelyre szállították és ott temették el a 
családi sírboltban. Ugy a szegedi, mint a vásárhe-
lyi temetésen megjelent dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyettes, aki sógora volt az elhunytnak. —< 
Török Sándorban, a „Rokony"-ban a szegedi élet 
egyik népszerű alakját veszítette el. Rengeteg ked-
ves történet m a r a d t fenn róla. Egyik legjobb ba-
rátja és tizenkét esztendeig megszakítás nélkül 
vendége volt Pálfy Dánielnek. Valósággal testvér-
ként élt együtt a két nóta- és mókakedvelő ember. 
A „Rokony" név ugy maradt r a j t a , hogy annakide-
jén u j emberként került Szegedre, mint Kelemen 
Béla akkor i főispán rokona. Mindenütt együtt j©< 
lentek meg és a szegediek csak annyit tudtak róla, 
hogy a főispán rokona. Aztán úgyis emlegették és 
végérvényesen rajta ragadt a Rokony-név Sokáig 
ötven esztendős koréig agglegény maradt, hat év-
vel ezelőtt nősült meg, amikor dr. Pálfy József nő-
vérét vette feleségül 

ház padlásáról. E?t a csónakot egy szegedi fiu: 
M o z g a y Károly tehnikus vezette. Nyolc csónak 
éjfél után beéikezett, hat csónakkal és annak har-
mincöt utasával azonban baj történt. Szegedtől psv 
mértföldnyi re az erős szél odacsapta őket az öt -
halomhoz, ott kinlódták az egész éjszakát rettene-
tes szélviharban. Közöttük voltak: Pálffy Viktor, 
Wagner Nándor, Magyary Alajos. Páni Vilmos, 
Vertán Adorján. Dánlel Dezső. Kunez János, 
Anyós Emil és Fónaptv József diákok. Reggel az-
tán útra keltek és délfelé megérkeztek Szegedre. 

— Napokon keresztül megfeszített erővel dol-
goztunk és nagy eredményeket értünk el. A pusz-
tulást nem akarom elmondani, hiszen ezt ismeri a 
világ, de örülök, hogy ötvenöt esztendő után el-
mesélhetem azt, hogy az én időmben mekkora ál-
dozatkészség volt az egyetem polgáraiban, akiket 
akkor más eszmék és más célok lelkesítettek. Ha 
visszagondolok rá: derűssé válnak napia im. . 

Pa ál .Tób. 

Társat keresőnk SzBofodea létesítendő 
gyógyszerára nagvkoroskadóshez. Célunk a 
holyholi és környéki firyóyys*ortArakat ollAtnf. 
Levőinket: »Lehetőleg gyógyszerész" óimén 
a kiadóba. » 

Eredeti svájci chromnickel 
női és férfi 

Sport karórák 
legjutányosabb és legnagyobb választékban 

jótálláe mellett ub 
w m ékszerésznél 
J K L J C / J L % * ' J n . Kelemen u. 11. 
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