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CSIPETKE 
KEDDEN ELTEMETTE A VAROS két 

nagy halottját, Somogyi Szilveszter polgár-
mestert és Wimmer Fülöpöt, az iparkamara 
elnökét. Szerdára bevonták a gyászlobogókat, 
áz uccák visszanyerték régi képüket, nem vál-
tozott semmi külsőségekben, de azért idegen-
né, gazdátlanná vált a város. Gazdátlan ma-
radt egy Íróasztal a városháza emeleti szobá-
jában, amelynek ablakaiból leláthatni a Szé-
chenyi-térre, a papucspiacra, meg a korzóra 
ésgazdátlanná maradt egy másik Íróasztal, a 
gyárirodában, amelynek ablakain keresztül ne-
héz társzekereket, dübörgő teherautókat lát-
ni. Nem változott semmi, de azért mintha 
megszürkült, elszintelenedett volna minden, hi-
szen az a két ember távozott el, aki annyira 
karrakterizálta ezt a várost 

A városháza belül, lélekben tovább gyászol. 
Néhány tisztviselő, talán szándékosan, talán 
akaratlanul, a nyakán felejtette szerdán reg-
gel is a temetésre fölvett fekete nyakkendőt, 
néhány tisztviselőnő a könnyeket felejtette a 
szemében. A folyosókon még mindig halkan 
járnak az emberek és ha odatéved tekintetünk 
a polgármesteri hivatal üveges bejáratára, 
szomorú sóhajtás szakad föl a szivükből. 
Olyan nehéz elhinni, megszokni, hogy Somogyi 
Szilveszter nincs már az ajtó mögött és nem 
lesz többet ott soha. Olyan lehetetlen elhinni, 
hogy Wimmer Fülöp nem botorkál többet vé-
gig a hosszú folyosón, nem lép be többet a 
bizottsági terembe, nem folytatja többet hada-
kozását a maga „föltétlen" igazságaiért Any-
nyira szerves része ennek a szegedi éleinek, 
hogy nélkülük nehéz és fájdalmas lesz tovább 
menni jó ideig. 

Pedig a temetés csak ezután kezdődik meg. 
Az igazi temetés. Amikor el' kell takarítani 
az emlékeket, hiszen annyi hely maradt üre-
sen utánuk a városban és a városházán, any-
nytra átitatódott ez az egész város velük, az 
emlékükkel. A posta még hordja az elkésett 
leveleket a címükre, nevük még fel-fel buk-
kan sokáig egy-egy kerülőre tévedt aktán, 
vagy hirdetményen, sok határozatukból, ren-
delkezésükből még csak ezután lesz valóság, 
cselekedet: mintha csak tovább élnének és dol-
goznának. mintha akaratuk — milyen erős 
akarata volt mindkettőnek — kívül maradt 
volna a templomsir kriptafalán és a földbe 
hantolt koporsón. m.1^ 

Pylhfa külföldre utazik 
A hét végéig marad Szegeden 

Pythia az eredeti tervek szeiint vasárnap 
akart elutazni Szegedről, hojry a ':árgya!ásol:at 
a közvetlenül küszöbön álló külföldi útjára vo-
natkozólag megejtse. Azonban annyian érdek-
lődtek a világhírű psichografologusnő anah'zise 
iránt, hogy kénytelen volt halasztást kérni Ezek 
szerint a hét végén utazik el Szegedről. 

Pytbia legutóbb Debrecenben tartózkodott, 
ahol a véletlen érdekes találkozót hozott létre. 
Amikor ugyanis Deb ccenlxn Kodály hangver-
senyezett az Arany Bikában, találkozott a deb-
receni város? zeneiskola Szegedről elszármazott 
igazgatójával, dr. Bárányi Jánossal és felesé-
gével. Amikor B-'ranyiné meglátta Pythiát, a 
társaság előtt felelevenítette azt az érdekes ta-
lálkozást, amely köztük és Pythia között tör-
tént 19?2-ben. A kor Pythia analizálta dr. Bá-
rányi János irását és ;öbbek között azt mon-
dotta, hogy olvan állásra hivják el Szegedről, 
amely jelentékeny emelkedés lesz oályáján. 

Amikor most véletlenül találkoztak Baranyiék 
Pythiával, örömmel mondták neki: 

— Tényleg eljöttünk Szegedről. Itt vagyunk 
Debrecenben. Emlékszik még rá, hogy 1932-
ben megmondta Írásunkból, hocry milyen válto-
zás következ"'. b^ életflnkbe'? . . . 

Esz'erJtázy 
Ki» és Kigvo uccu sarok. 

s o n k a 
t ő I s z e l t Márkusnál 

f f l re lc 
Az idő 

A Szegcdi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmug.'isabb ál-
lása 23.6 C, a legalacsonyabb 7.5 C. A baromé, 
ter adata milliókra és tengerszintre redukálva 
reggel 760 4 mm, este 757.2 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 7ti, délben 40 százalék. A szél 
iránya délnyugati, erőssége 1—3w 

A Meteorologiai Intézet jelenli este 10 
órakor. Időjóslat: Déli-délnvugati légáram-
lás, változó felhőzet, nyugaton esetleg zi-
vatarok, fokozódó nappali felmelegedés. 

3 n a p m ú l v a n y i l ik 
a Szegedi Ipari Vásár! 

-L. 

Esőernyőkel ledéreknél 

— A paprikatermelési engedélyek". A Szeged 
és Szegedvidéki Füszerpaprikatermelők Szövet-
sége szombaton beszünteti a termelési engedé-
lyek kiadását. Aki addig termelési engedélyét 
kiváltani elmulasztja, az 1890—1934. M. E. sz. 
rendelet szerint termelési jogosultságát el-
vesztheti. Érdeke tehát a termelőknek, hogy 
addig engedélyeiket feltétlenül kiváltsák. 

— Készül a szegedi ipari vásár. Iparosok, k i -
rakatrendezők, tervezők dolgoznak fúrnak, f a -
ragnak, kopácsolnak, bútorokat szállítanak az 
inartestületben. a munka kellemes lá rmája fel-
veri az egész környéket: épitik és rendezik a 
VI. szegedi inari vásárt. Péntek reggeltől, ami-
kor életbe lép a féláru utazási kedvezmény, 
megérkeznek a külföldi, fővárosi és vidéki 
résztvevőik is. A vásár iránt az eddigi éveknél 
sokkal nagvobbmérvü érdeklődés mutatkozik. 
A féláru utazásra jogosító igazolványokat szét-
Vankodták S z á d é n , ugv hogy utánpótlást kel-
lett a máv-tól kérni. A vásár kétszeresre bőví-
tett területének minden helvét elfoglalták, ed-
dig meghalad ia a százat azoknak az idegenek-
nek a száma, akiknek helyigényét az inarteslü-
let már nem tudta kielégíteni. A féláru ;egv 
váltására jogosító igazolványok Szegedtől 100 
kilométeres körzeten belül 1 pengőért, azon fe-
lüli távolságra 2 pengőért kapható a Délma-
gyarország jegyirodáiéban. 

— Istentisztelet a zsinasrósráhan pénteken este 
7 órakor, szombat este fél 8 órakor, vasárnap 
este 7 órakor. Prédikáció szombat és vasárnap 
este. Halottak emlékezete hétfőn délelőtt fél 7 
és 10 órakor A zsinagóga díszítésére szánt virág-
adományokat péntek délelőtt 8 órára kérik. • 

— Alsiketnéma a rendőrségen. Egy süketnéma 
fiút állított elő Szerdán a rendőrségre egy rend-
őrőrszem. A fiút, helyesebben fiatalembert, azért 
kellett elől állítani, mert engedély nélkül koldult 
az uccán. Egy szépen megírt levél volt nála, azt 
mutogatta mindenkinek. A levélben az volt megír-
va megható szavakkal, hogy „egy süketnéma kéri 
a jószívű közönség pártfogását" A fiatalember 
gyanús volt a rendőrségen, Egyik kérdést a másik 
után adták fel neki, de a fiatalember minden kér-
désre csak a fejét rázogatta, hebegett, gesztiku-
lált, de értelmes hangot nem adott ki. Már-már ab-
ba akarták hagyni a reménytelennek látszó fag-
gatást, amikor előkerültek a zsebéből a női fény-
képek és szerelmes levelek. Az illető hölgy, aki 
a leveleket irta, a levélben állandóan használta 
ezt a szót: „mondottad." Kétségtelennek látszott, 
hogy a fiatalember csak a rendőrségen süketnéma, 
az imádottjával egészen szépen levelezgetett Köz-
ben előkerült egy rendőr is, aki felismerte a fiatal-
emberben azt, akivel néhány nappal ezelőtt az 
uccán beszélgetett A fiatalember valamit kérde-
zett tőle, ő megadta a szükséges felvilágosítást, 
mire a fiatalember eltávozott. 

A „süketnémát" igy leleplezték. 
— Látom, hogy hiábavaló az egész dolog — 

szólalt meg végül a konok hallgatás után. Tényleg 
nem vagyok süketnéma.. . 

Kiderült, hogy az illetőt S z e n t e s i Bertalan-
nak hivják, debreceni illetőségű, munkanélküli 
iparossegéd, aki felcsapott süketnémának, hogy ke-
nyeret szerezzen magának. A rendőrség megindí-
totta a nyomozást, hogy az ál-sflketnéma r-em kö-
yetett-e el valamilyen bűncselekményt. 

Kakaó 
cukorozott, legjobb minőségű kakaó porból 

készítve 
Kéttized liter ára 10 fillér 
Fel liter ára 22 fillér 

a 

Központi Tejcsarnok rl. 
fióktejcsarnokaiban 277 

— Wimmer Fülöp végrendelete. W i m m e r 
Fülöp — akit országos részvét mellett tegnap 
helyeztek nyugalomra: — végrendeletében in-
tézkedett összes ingóságairól és egyéb vagyon-
tárgyakról. Általános örökösévé nővérét, 
W o t t i t z Gusztávnét tette; kfcebb tárgyakat 
másoknak is hagyományozott. Végrendeleti vég-
rehajtónak S ó s Manó, kendergyári igazgatót 
nevezte me™. 

— A frontharcos főcsoport elnöksége közli: Az 
„Uj Front" május 10-ére tervezett műsoros táno-
estélye közbejött akadályok miatt elmarad. Az elő-
re megváltott jegyek egy később rendezendő műso-
ros táncestélyre érvényesek. Kívánatra a jegyekel 
május 19-ig visszaváltják. 

— Rákosi Mátyást njbó! letartóztatták. Bu-
dapestről jelentik: Rákosi Mátyás volt népbiz-
tost, aki nyolcesztemfci fogházbüntetését a sze-
gedi Csillagbörtönben töltötte — mint Ismerete* 
—, legutóbb Budapestre vitték, ah'ol a pss+vldéki 
ügyészség fogházának lakója vol t Szabadulásá-
nak napján az ügyész közölte vele. hogy nem 
kerül szabadlábra, mert az ügyészség letartóz-
tatja. A letartóztatás az 1920-ban kiadott nyo-
mozólevél alapján történt, amely szerint a 
népbiztosokat különféle bűncselekményekkel vár 
dolfák. 

| Ma este a Vigadóbar j 

— A Pajor-szanatórinm (Budapest, Vas-ueea 17 ) 
uj olesó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr. 
Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez al-
kalmazkodva, kórházi osztályt nyitott szana-
tóriumi ellátással napi 8— pengő ápolási 
díjjal A különszobák árait is lényegesen le-
szállította Kü'önleges gvógytényezői: Rádiumke-
zelések bélfürdők (enterocleaner. Darmbad). szív-
betegeknek kímélő és pihenő kúrák (electrocar* 
diograph), szénsavas fürdők stb Nagyszabású vlz-
gyógy, Zander és ortopád gyógytermék, asthma-
szobák. sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt 
mütőtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, 
orrkorrekció, arcmegfiatalitás (ránceltüntetés) stb. 
orrkorrekció, arcmegfintalitás (ránceltüntetés) stb., 
urologiai osztálván a legmodernebb berendezés és 
készülékek. Szülőosztály 10 napi legmérsékel-
tebb áfalárivárban stb. — Tájékoztatást nyújt szí-
vességből Szegeden: Temesváry József gyógy-
szerész Makón. Szöllőssy Jenő gyógyszerész. 

— Epekő-, vesekő. és hólvagkőbetegek, va -
lamint azok, akik húgysavas sók tulszaporo-
dásában és köszvénvben szenvednek, a termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz használata 
által állapotuk javulását érhetik el. Az orvosi 
gvakorlat számos kiváló szaktekintélye hosz-
szu megfigyelés alanián megállauitoUa. hogy 
a Ferenc József víz biztosan és rendkívül kel-
lemesen ható hasbai tó s ezért prostata . és vég. 
bé'baioknál .valamint vakhélmüfétek után is 
a jánl ják. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és fűszer üzletek-
ben kanható. 

Még néhány napig Szegeden ezen szelvénvre 
kedvezményt ad 

pnYTIA íltóris) 
pszichografologus. Fogad 11—I és 4—7 közölt. 
Tisza-szálló I. em. — Családtagok, jegyesek, 
gyermekek, üzletfelek kézirá«a elhozandól 

D r . W e f n m a n n é 
oünkösdi «.jllekciója megérkezett. 

Szép, elegáns, olcsó 
k a l a p o k 
jutányos áron kaphatók. i-
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