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polgármester.

— A város eddig is minden tőle telhető módon támogatta a sportot — mondotta. A rókusf tornacsarnok rendelkezésükre áll a. sportolók iák ép minden kérést teljesítünk a sportpályák alakításánál.
A felsővárosi leventepályét 6züksé.gmunká8okka' építettük fel. A Vnsutaft-pál'Hl 7 telket adtunk
Az egyetemi
sportot, ic előmozdítottuk a József főhercegtér átengedésével. A sportpályák tekintetében
rendet kell teremteni Szegeden, megoszlik
a
közönség, a bevételi lehetőség csökken; valamiképpen összesiteni kellene a sportpáhákat.
Kijelentette végül a .polgármester, hogv
anvagjlag és erkölcsileg ezután is » legmeszszehbmenően kivrínia támogatni a. sportegyesületeket és mor vrAi arról győződve. hogv az
olimpiáezon élétft naurvszcrü magyar győzelmek
nagvhan fokozzák a sport iránti ezoreteiot és
érdeklődéit Szegeden is.
Vitéz dr. Shvov KAImAn
nyugalmazott altábornagy, országgvüWei képviselő a következőket mondotta kérdésünkre:
— Teljesen tites az a felfogás,
hogv én
annak idején a költségvetés tárgvalápn alkal-
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Beszélgetés egy boldog emberrel
(A gttmöri hegyek között, augusztus végén.) 1»
csavargok pá map óta a gömöri hegjek között, az
Alacsony Tátra paradicsomában, ezer méterrel a
tenger síi De felett. Tegnap reggel nagy szenzációnak voltain tanúja: megkezdték • buza aratását.
Sok esztendő viharzott keresztül a hegyeken, amiknek ormán Murányvár falai épültek, majd romokba omlottak össze, sok ezer himszarvas vetette le
büszke aggaur?át tavasz idején » gömöri erdőkben, ahol ««ykoron Mátyás kergette a nemes vadat, de — bnrát az idén vetettek én »* idén arattak ti6>,g&t a határban. Eddig: juhök legeltek a
hegyek oldalán és a b.icsa, meg négy juhásza
minden negyedik nap felszedte a kosár rácsait,
hogy tovább vándoroljon.
B a j I á k Janónak hivják az egyik telgárti bacsát, akit tegnap délután meglátogattam, hogy tanúja legyek a juhsajt készítésének. Hatvan esztendős Bajlák Janó, három esztendő óta özvegy,
négy és félesztendeig volt katona, a fehérvéri ezrednél szolgált és végigverekedte a háborút. A
szállása: két és fél méter széles és ugyanennyi
hosszú házikó, a feketére füstölt falakat nvo'c
rozsdás kupocs tartja, polcok szaladnak a „szálIv." b«lsíjébcn körös körül és megfüstölt, pántlikákra szaggatott fenjuhéjon érik az ©»tyepka. A
bacsa fűstölt mókisbőrben tartja a beretviját és
.iuhbélben a sót. Hatalmas kondérok állnak a szállás belsejében és fura alakú sódarabok az ablakban. Ezeket a juhok nyalták lyukacsosra. A földön pará/s i/,zik, kondérban főzte meg Bajlák Janó i tejet, bornyugyomorból készült ojtót tett beléje, ettől a tej nyomban összemegy és az öreg
bacsa Ion vászonba — ezt is Itt szövik öreg szövőszékeken — önti a kondér tartalmát. A kendőt
;)Ztán "íjtí"- fölé tartja és eleinte .jyor^bb tempóban, később csak cseppenkint leesik a sajtárba
a zsendice, a juhsavó, a bacsának, a pásztoroknak. a disznóknak és a két juhászkutyának mindennapi eledele március közepétől október végéig.
B u n d á s n a k meg B o d r i n a k hivják a két
juhászkutyát, ttt ficánkolódnak körülöttünk, bol-

dogok, ha megkapják az ostyepks héját és még
boldogabbak, ha kenyérhájat hajigálunk nekik.
Istenem, mennyire különbek ezek mint P i p s z i,
vagy B a b y, akiket selyemszalagon vezetnek a
kutyakozmetikushoz...
Oreg Bcjlák Janó elmeséli, hogy ő tulajdonképpen vállakozó, jelenleg összesen 533 juh van a keze alatt, ezek közül azonban csak 314 ad tejet, a
töbW növendék még. A juhok a parasztoké, minden juh után nyolc kiló sajtot kap a gazda. A
napi mérleg a 314 juh ad 40 liter tejet, amiből 15
kiló sajt és a sajtból 30 ostyepka készül A juhok'
mindegyikének billog van a Wlén, erről Ismerik
fel Őket a gazdák. Néha előfordul, hogy egyikmásik juh elhull, ilyenkor a fülével számol el a
bacsa, akárcsak az ujságárus a lap fejével a makultura után. Persze előfordul az is, hogy az „elhullott" juh husa ott fő a bográcsban, de ez csak
néha történik meg, olyankor is csak éj6zal:a...
Bajlák Janó télen Fülöpön lakik, ha munka
akad, dolgozni jár, orvosnál még netn volt, csak
a katonaságnál, két fia van, azok itt bojtárok
mellette, egy leánya, az odahaza vigyáz a holmikra, kenyeret süt és sót hoz ki a szállásra. A
szállástól vagy ötven lépésnyíre van a kosár, ide
teregetik Bodri meg Bundás a jószágot, de a szállás. meg a kosár minden két hétben ötször hurcolkodik. Az ostyepkát eddig Breznóbányára meg
Besztercére
hordták be
a
kereskedőkhöz,
mióta azonban megnyilt a vasút és a turisták ezrei lepik el Telgártot, azóta ők vásárolják meg a
kitűnő füstölt sajtot
Megkérdezem Bajlák Janótól:
— Szokott-e újságot olvasni?
— Télen, de csak ritkán.
— Hallott-e már Mu-<*>lÍB!r5! t — fflMmnl.
Nem érti a kérdést, megismétlem. Valami huncutságot sejt mögötte, mert bizalmatlanul kérdezi:
Hát ez meg micsodát
Ujabb kérdés: Tudja-e kicsoda Hitler? Boldog,
hogy végre ő is belekapcsolódik a világ sorjába,
feleli: , Persze, hogy tudom. Hitler » németek esá-
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Iskolai idényre!

svefd saokák

mával elleneztem
volna a Szeged FC városi
segélyét. Az volt a javaslatom, hogv azt az
5eszeget„ amelyet segélyezésekre beállítottak
a költségvetésbe, percentuális
arányban
csök'
kentsük.
Hogy a megmaradt összegen belül
mennyit kap a Szeged FC., ez már a város
hatóságára tartozik. Ha a Szeged FC 6egélyt
kér és a város tud rá fedezetet találni, ö-ömmel megszavazom ezt. Tudom, hogv a Szeged
FC futballmérkőzósei sokféle formában
anyagi hasznot
hoznak a városnak.
Éppen ezért
kőtelesséfl?
a városnak,
ha bajban
van az
egyesület,
támogassa
azt és
hozzájáruljon
fejlesztéséhez.
— De csodálatosnak tartom —
folytatta
Shvoy Kálmán —. hogv a Szeged FC annak
ellenére. hogv mérkőzései iránt nagy érdeklődés mutatkozik. mégi.: adóssággal küzd. Lehet,
hogy a vezetésben is volt hiba. Olvan embereknek kell a klub élére állni, akikben van
koncepció,
előrelátás
akik fejleszteni tudják
bc együttest. Próbáiion a vezetőség
Szegeden
kitermelt
játékosokat
szerepeltetni
olyanokat akik Szenedért
éreznek ée ezéri a városért
dobog a szivük, — bizonvos, hogv ezekkel nagyobb eredményt lehetne elérni.
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«árja Az öreg császár meghan, mint Ferenc Jóska. — utána jött a Hitler ..
Rádiót már látott a jegyzőnél, vonaton ült, amikor utoljára Breznón volt, maga beretválkozik
minden vasárnap, azt tudja, hogy mí a politika, de
— már nem tudja megmondani. Igy felel; „Tudom,
hogy micsoda, de minek faggat az ur ilyes téliről..."
A juhai közül mindegyiket megismeri. Házasodni nem akar többé.
„Minek az asszony — mondja —, «mig volt, addig is csak télen éltünk együtt. De igv jobb ...
Nincs, akivel veszekedjék az smber..." Sörrel kínáljuk meg, elhúzza a száját. „A szendice jobb,
mint a sör" — feleli
én csak azt iszom. És már
hoz is ki egy faedényben félig megalvadt, savanyu
zsendloét Felséges ital. „Pálinkát iszikt" Néha,
ha a .faluba viszem valamelyik gazdához a trágyát, kapok hust, meg pálinkát"
Megkérdezem tőle, szószerint igy: „Mondja Bajlák, boldog maga?"
Nagyot sercint a pipája mögül és őszintén feleli:
— Nincsen nekem semmi kívánságom és semmt
panaszom...
Végre beszélhettem egy igazán boldog emberrel...
ra<i .Tób

Az sdd
A Szegedi Meteorología! Obszervatórium
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 24.6, a legalacsonyabb 11.4 C. A barorreter
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 7696, este 7*5.3 mm. A levegő páratartalma reggel 85, délben 45 százalék. A szél
iránya északkeleti, erőssége 1—2.
A Meteorología! Intézet jelenti este 10 órakor. Időjéslat: Gyengébb légáramlás, kevés
felhő, reggel átmenetileg köd, a hőmérséklet
tovább emelkedik.
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