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Kerékpárosoki 
Elsőrendű kertkpi rokal engedményes Ár-
ban részletre adom. R-imlw és alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándoréi 
10 S*e«ed, rKiss D palotâ  KI«* u. 2. 

Asz olvasó rovata 
Á l l í t s a n a k te l ' n g y e n p a r t t i l r d ő t 

Tekinteten Szerkesztő ur. szinte naponta 
olvashatunk arról, hogv azokon á fiélvékefí, 
ahol tilos a fürdés, belefullad valaki a Ti-
szába. Azt szokták erre nibndání; hogv tűiért 
megy tilos helyre fürdeni, aki nem Biitos uézó. 
Különösen a kisgyermekek szoktak elkalan-

dozni a tilos helyekre ée mint legutóbb is 
olvashattuk, a rendőrség szigora eljáráét iri-
ditótt a tilos helveii fürdőzők ellén. Igazán 
csodálkoznunk kell azon, hogv még éddig 
néni jött a hatóság a nvitiára annak, miért 
olvaii sók a. „tilos helyen" fünjöíő?! A félelét 
ecráíérü: nem kgfiéieft megfizetni ezek (ti 
emberek t% 20 is 30 flllétes fntdődllaM *ém. 
Ira egy szegénv 3 tagú család élakar nienni 
'"iirdeni, 60- 80 fillérjébe kerül, ahol pedig sok 
a gyerek, ótt még nagyobb a költség. Emiatt 
mennék azután a szegény emberek a tilóg bé-
li ekre. Azt Ígérték, amikór a városi partfür-
tlő felállítását tervbe vették, hogy küinn 
nuemszoda is lesz n legszegényebb fürdőzők 
*zdmdra. Miért nem valósították m°g ezt a 
tervet? Állítsanak fel ingyenes part fürdőt 
akárhol és akkor nem lesz annvi közöneére a 
tilos hélvéknek. 

Emlékezünk rá. hogv a háború él fitt vólt 
bgyenuszoda a Tisza wrtián. állandóan nasrv 
közOhség fürdött ott. A háború élfitt Össze-
hasonlíthatatlanul kisebb volt á nvómohtság 
és liít akkor indokoltnak tartották áj! iiigvéh-
tiszőöat. méntivível indokoltabb volna móét, 
amikor minden nyolcadik épibér hatósági ét-
lafásra szorul Szeüédén. Állítsák fel az in-
-'ven-partfürdőt és kevesebben fürdenek maid 
••> tilos helvéti. kevesebb dolea lésí á réndfir-
•^tiék és kevéshbenl is fulladnak majd M e 
a Tiszába. 

Tiszteléttél: (Alditdt). 

Motorherékpárral 
nekirohant az országúton 

a cséplőgépnek 
Kéthónapos vívódás után bele-

halt sérüléseibe 
(A Délmágyarország munkatársától.) Ked-

dén retrgél a sze$£di közfeórháabán meghalt 
Sztár ek Loránd 35 ééztendfis budapesti OTI-
fiéztviéélő, akivel Kistelek közelében súlyos 
szerencsétlenség történt mintegy két hónapi 
fial ézélott. Sztarék jüriiüs éléő riapjaiban Sze-
gedén járt és innen igyekezett motorkerékpá-
rod! az ésti órákban hazafelé. Amikor Kiste-
lek közelébe ért, áz egyik enyhé kanvarodó-
ban autó jött véle szembén. Ö ie, ki t u t i t ié 
felgyújtotta éev pjllanátrá reflektorát, M i d 
tovább robogott. Nemsokkal később rettenetes 
zuhanás és k62vétlén utána jajveszékelés. hal-
latszott. Amikéi ódááiétték, még tálalták Sílé-
rekot. 6sstétm wőlori* mellett feküdt éfH-
méletlenül. Amint kidériüt, áz éüvik éeéplff-
eép tulajdonos a hatalmas cséplőgépet ott' 
hagyta. az utWiiéa és Mfh világította lei. A 
vaksötétben á íéfl»Kt#tól áraüífv ié elkábult 
Sztarek nem láthatta a. csépifigépet lés igy 

történt, hogy télies sebességgel belerohant. A 
gép jjózdórjáVA «üSódótt, Sütárék sulvös sé-
rüléseket szenvedett. A , mentők behozták a 
közkórházba, itt megvizsgálták ée ntogálla 

pitották, hogy a lábán nyílt törést szenve-
dett, azonkívül több itizodás és sulvos ter-
mészetű agyrázkódás érté. Apólás álá tették, 
de féléptiléséhez nem eok reményt fűzték, mert 
á« összeütközés köVertkéztébén i*é¥i éulVós fér-
méézétű sérüléseket szenvedett. Többi zben ínü^ 
tétet hajtottak rajta, végre, ezek a műtétek 
sem használtak. AZ utóbbi napokban »ár nyil-
vánvaló Volt, hogv a szerencsétlen fiátálémbé-
ren nem lehet Segíteni. Kedden reggel azutárt 
két liőnápóé Vivódáá Után meghalt. 

Az eljárás már a szerencsétlenség megtör-
ténte után mégindult a, cséplőgéptulajdonoá 
éllen aki gépét kivilágitatlanul otthagyta éj-
szakára a fórgálftiás atttótttdú, A éééplőgép-
tulájdórtóét, ftiöst. hósfv Sítáfék Lófáatá fflég-
hált, dóMétllansAából ökőmt MberStés 
«éti föfiják féléi fiéeééré. 
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1 kg akácméí 
1 kg Oqg liszt 
1 I. tAnyérca otal 

Nagy Albert 
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Halálos miitét 
(A Úélbiagyatorezáá munkatársától.) A na-

pókBán bészállították a szegedi sébészéfi kli-
nikája Nagyszegi Jánosné 27 esztendős Te-
métfi-uwa 9. siám alatti lakóét; aki ¿vauim 
körűimért* ék kMfitt ttiégbetegedétt. Nájrysze-
gín§t bés¿állítása után fiiegvlteíídlták és az 
orvosok mégállápítötták, hógv a szerencsétlen 
fiátalásézónvén tiltott műtétet hajtottak vtg-
fé. áöiihék következtében mégbetegedett, A til-
tott műtétét fózédás szérezámmal hajtották 
Véüt-é, Nftfev§zésí})ié férifiérgéfwt kapott a fer-
tőzéstfil. A kliftikán iáyékézték mégiáénténi 
áz életnek, áé néni sikérült, kedden teám meá-
há't. 

Az J j M l á k l i f l l k á ^ f i é e i d ú f ^ t ó k 

ákáft tálíófelét tenni W neö 

&z seexroi a nnniK.» m « ®o 
élfitt j^léfttéét tétt á féndfirségéíi. M- KML 
t ik Betégájtván aü ¿.Bézíóóyt, áki ajíönban ném 

folt hájlándó 
műtétét. Az élárülhi. Bétv ki fééézté él a 

ögSléíéég élréndélté áz ásézenf hóltf.éstenek 
félbonéöTásat, á holttéstét bééíállitötták a 

tSfvénysíéki öftfflfá.fil íftfézétbé. A réndóráéa 
mefíMitótta a nVótnóíást annak tnésfállápita.-
sárá,, hogy ki kífretfé él a iMtétét és ki vólt, 

Íz oköfojá á éiéfWieaétl«« fiátalasszóftV ha-
tok. 

tegye el. Akkor lesz tartós I Évek 6tá kittinöen 
bevált gyümöloíkonzervíló por. Kapható a késritőnál: 

Bergeiu ovűgvszeresznei. 

Elsőrendű 
kirpltesmunkiki Aodéra letelek, re-amiék, figyel' 
meí, póntoá Sigzéljílás. Sachs Nándo* 

kárpitósméstér, Oroszlán ucca 8. 

A bej 
Irta FARKAS IMRB 

Af akftréll volt akkor e dtvát. * Szélié ténusu 
viífeMrnéliy, havát ágak kö«Mt csillagos tájkép, 
énytoá kekstiötí tó, amély halványan tüki^a vissza 
egy rózsaszinü sávot, az alkonyat ragyogását. Ak-
varellt festettek egymásnak a fiatalok a bársony-
kőtésfl Póéslekbe, pirós pipacsokat, síelid buia-
virágókat^ vagy apró kunyhókat, fákkal és mada-
rakkal, smllyenék voltak a 6rlmtn-rtiésék, vagy a 
Huckleberry finn illusztrációi. Ilyen akvarell vólt 
a debreceni régi jégpálya képe Is a Nagyerdőn. 
Százados fák, vastagon belepve zúzmarával, fö-
löttük az alkonyodó ég, kedves kis pagódasüérü 
fabódé és a jégpályái csak url nép, kevés embér, 
néhány huszár, néhány mágnás és gentry leány. 
A korcsolyázás akkór kéídétt diVáfbá jönni. Még 

csak a nagyurak kúlfíválták. 

* 

Éünék a kt# térténétnek hártW Síéféplőjé Ván. 
Egy hőlgV és kit ur Ézek k ö « l esák kéttfi kór-
cSolVáltoH A hölgy és á í ( ^ i k nr. A niásik tir 
csaK kijött rtíiiidéiináp á jégpályáid csörgő, né|y-
lóvás siánóri. Ugv Tiivták. hógy ÉúS Géfgél^ Dé-
nes és sfábólesniegyel Wrtókós ur folt. T|éó cii-
nOs ertber vólt: klS tekéié pöfaizakálla fekete 
szeme, puha kalapja, selyembéléses fávaszl ká-
bátja volt. És gaédág emi>er volt. Nekünk, gyéré-
keknek mWdig adotf egy-két cukorkát. £esfi ciu-
korka volt rtiliidlg á isebében. Aiivánt mesnézte 
a finOtii csókóládébónbórtt és ákkOí Bsllöttám tflie 
elftssór a MVÖs szót: 

— Kugler! 
Ftus Gergely Dénes jAl bánt Velünk, dé áttrt 

,*éisém fl volt k ml idéáiuflk. flVéft fíkétékéfltJ, 
érihárpos, kockásrufiís urkéésií vólt á Viáékín 
elAg. De olvan mint Abdulláh Féfig béj; égy s«tr\ 
At vettflk könll álmáinkkal, gyérekszivúnk rpift-* 
dén r<w»i itittkii* elkéipzéWsévél. féfik Bej ABdtil 
Ham1<tn«k volt « rókóná. a náf^ áiiíífSnnak és áz 
fl kedvéér» ín ijedte niég Fefeno Jóifef cíáSiár éí 
király. Hnsíárságof tánuílón á Wirfétibéri-
hussárowwfeftii, <ütlk éppén Débrécéfiben féküáték 

Ma. s- ̂ gmm^rvésü. karcsú legény voit á béj, 

nagyőri illett Bolmnicíky MáriéhóZ Mindig együtt 
kórcsólyázták, pédig á kéitudát szerint, Máriának 
Bus Gérgélyliéü kélleft vólóa leleségiil rtéÉúié, A 
köitudál ^édig Siéfit Vélt ákkéríMii. feléngésék 
élért Igéfi Voltak. 

Én korcsolyázta ni léitovíbb rníádeö nájí, ége-
>fén á fa ávós, féfiér « l é léjérvetéléii fitekiátO^ 
siii meredt félém ai ét&6 szürkesége. As »lkénjrat 
véfé léftullt á Bófá. Jé „Halifai'^-ó« é'jfiánt á 
jégen, méfiléffi, róíiáritám isílieréflén vágyak rö-
pitétték A kóícsólyásíéávéáéiVémnék kősaónhe-
lém. Bógy láttám, aniirif a bej {¿árjába vónta 8o-
huniézky Máriát és mégésőkólti. állották ótt 
összéfóiiódVa, fniiit egV nagyon finom ákvaréllkép, 
á háttérÍJeli á zúzmarás" löiifiBók (niifltha fehér 
csipkével ékítették volna fél Át igákat), csak égy 
halvány, narancssárga sáv ái ég perémén s az elő-
térben ök, egy kék attila, sötétpiros selyem hu-
•^zársapka, egy barna profil, améty Mhájlik egy 
halván^, léáhvarcra. Észrévették engeni? Nem tu-
dom. Lehet, hogy néni is törődték véleni. Igen na-
gybn á^ró gyérék vóltam. 

Ebben n ^illanatbán szánkó csófrent künn a 
P.avas utón. Négy ló süftáttt á BáVéw, distirét 
csörrenéssel csörreiit még a cséngettyü a feketé 
IftVák s zü l én éüs óérfély Ifiágá Rájtftttá a lóvá-
kát. A síéfflé jfiáráiSlflft á íőtétíétbéfl-

Máfcriáp ná||v széfizáéió vérté fél ftéBrécéiil. 
^árBáj. 

— feófiiiniczky Mária miáff. 
— Bus Rérgély ffiégv4£tá á Bejt. 
— MéH Pe^íg álápóSán 

A áyilf ucéái kis Báz élőtf siálifiáVál fédí^k áz 
Otát, Bó|V né éáVafiá á kóc*lzérgés a ^éfégéf. 6i-
zóév, Bu$ ÓérgélV jól fŐBésilBíöffita á téféiőt. ÍS-
kólá iltáa árrl íétáltldi H MknkücSfcáltáni á Sé-
féi In Aít, Iniit 6tf láffiflá. séíá n«m fégoffl élfé-
léjténi VáJV Birőft tufMáds. féMt-állkállli fő-
fók •í'ólf i gftyki tiiíVífóé CHóHinií jétték díván 

Íröfsán' Bó^' kerülték édi? = ms Um éftéffi.) 
? mind i három egv-egv Szőnye.|éB 4iiéft. téf-

délt, g-i|gólt. Imádköiták. Kftléf félé fárdult 
«md a Báfótó, kitárták i kárjukát, hálói-
fák, niljd mintegy látfiitátláft jSánicsSiőFi éléré 
bukták, ugf kóflyörógwk Abdufiálláa té füéf l , a 

bejért, a nagyúréit, a padi sah rókónáérl.. 
A párbaj iifáá a Bejt csakhamar élBélyezlék 

DebfééffiSSŐl. És MIS idwé rá. Bófeuflicíkyék is bn-
éstífiiltré járták. A lány Bálváőy vélt, gyengécs-
ke ki arca ölyaé Minü, Miit áz alaSáStfó« Azt 
mémdfák: déifé kés|plnék aíufán pédig íiégís 
ésák höiíárfiéj^ Buí Ó*fgélyfcel Hja, éi á lányók 
sófíi, Mié féSáflfiMá, égy kis IBfáéd, aitán 
jöff a féöééS féfj, á Ménsáfeliéil» yiszónyok. 

Öé fié/R Iftr törtértt. Söséih láftük Bóhuniczky 
Máriát Öébfeéénbéí. Néni Is föffldték sókat véle. 
Halvány vólt, fUtöffl éS tóféfcéfly, Olyan mint égy 
titókfcatÖS ldé|éa ftfáj. Ném V6lt egy rokonuk, 
egy ismerősük se, eltűntek zajtalanul. 

Hiszen oiyáé Sápadt, gyeíigé Vólt szegényke 
* 

t f r l májüs. FelhŐtléti ég, Uvásü á statóbuH 
lüósBék felett... séflki Sé séjtétté niég, fiógy pár 
hónáp miiiVá itt iá lángbábófiil «inden. 

Ött álíéftám á meghívott Idegének apró, már-
fánykiós^jáBárt. ArányfáícákOn szervírozták a 
pompás rtiokkát és kaptuk áz arariyósvégü óiga-
réltákát, á f i i i g lé^jóbb dóiiányát. Jöff á disz-
Bintö, Bénrté á siultán. Mc^áméd jááláMéf intett 
á Bédóló idégétiék félé. Gyors lépéssel, szirtté fut-
va haladtak hintója riéUttt á háfáíníás Basák. Ne-
Sértésén léíüálióff á kócMjáróí á írutláa é* be-
iflent a Délma Bágtshe rtecsetSe. Imádköitni. Ezt 
a párádét Bivták, Bégy ^éStéki szelánilík. 

A templom bejárata mellett néhány élőkélő tö' 
rők Bőliy áljóff, csáfésáfBá, fátfíakfeá sBfáfl Se-
Bup^lálVá. É|y niá|ás ur, szikár, Őázés, éí^|ánS 
kátóiiá róóát kiváíf a kíséretből, odásiétett az 
éfViti BöllVhéí és «irójSál rtŐáórt méjférin+ett« a 
keztyüs fékefé kezét. 

— Abdúhállan féfik, — sufté|tá á kísérőm., 
Vósf égy pillánálfá meiléívSént á fekete fátyol 

éS éfl méj?)áttaM á BóSüniczkv1 Mária szoméWán.. 
firtoitiái: néffiéí, BáívánV á í c i f . . Méf 
iíüáááttái t i lsát éfrffl'álfl, Müát akfcóf, * « i W 
á ^Őiitéígát féiől Debrecen f M bérzénkéáé+f *z 
élté. 

Báí- iljWfáM ég | «gáfétláta 
Vátl (rti| féfflarüfc ' a viíiHSn, - áófeájta«Aiii 

élégedetten 


