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O É L M A G Y A R O K S Z Á G Pcntck, 1937 julius 9. 

Tehenek 
a pesti kocsiúton 

Budapest, julius 7. Vasárnap délelőtt kilenc óra 
tájban egészen kihalt a Horthy Miklós-ut. A ká. 
véházakban elszórtan reggeliző vendégek, olvas-
sák a lapokat a szürke, borult délelőtt unalma 
ott tesped a kocsiúton, ahol autónak még nyoma 
se látszik. Néha bug csak el erre egy-cgv autó-
busz, ahogy üresen rohan végállomása felé. Az. 
egyik járdán szép szőke leány sétáltatja kutyáját. 
A fekete, bogárszcinü puli rendes, szobatiszta ál-
lat lehet, mert szorgalmasan látogatja sarokkö-
vek hiányában a boltok lépcsősarkait. A fiatal, 
elegáns szőke leány türelmesen jártatja puliját, 
amely néha a fák rácsait is előlépteti sarokkö-
vekké . . . 

Éppen ilyen farácsnál tett látogatást a rövid-
láncra vert kutya, mikor a kocsiút közepéről bá-
natos hang sirt bele a csöndbe: 

— Búúúúúú... 
Az a néhány járókelő meglepődve nézett arra-

felé Szokatlan bnng a Horthy Miklós-ut házren-
getegei között. Három nagyszerű tehén igyeke-
zett a Ferenc József hid irányába, mig hátuk mö-
gött sáros-csizmás, botos fiatalember nógatta 
előre őket. Talán jászol után bőgött valamelyik, 
vagy az, illatosfüvii rétet sirta vissza, ahol a 
csorda tovább legelészik . . . 

A puli fülét is megütötte a hang. Pillanat alatt 
négy lábon figyelt a kocsiutra. Okos tekintetével 
szinte összeszámolta a teheneket... A követke-
ző másodpercben hatalmasat ugroU és a szőke 
Wány vékony ujjai n nem várt erőre elengedték 
rsiuórját. A puli, amely itt született az egyik par_ 
bettás pesti lakás tenyésztő szőnyegén, a cseléd-
szobából átalakított kutyafarmon, ősi ösztönénél 
fogva ott termett a kocsiút közepén az első te-
ljén előtt és ugatni kezdte. A tehén meglepődve 
nézett a pulira és megállt. A kutya ekkor a hát-
rábblévó tehénhez rohant és ugatni kezdte előre. 
A botos fiatalember hamar segítségül hivta a pu-
lit és füttyszóval zavarta a harmadik lehén felé. 
És a puli. ősi ösztönénél fogva a Horthy Miklós-
ut közepén összeterelte és előre hajtotta a bárom 
tehenet. Nem kellett bottal nógatni tovább a jó-
szágokat. • A kis puli hangos csaholása megállí-
totta az ucca mindkét oldalán a vasárnap dél-
előtti járkSlókat. Egy villamos csilingelt el mel-
lettük és a vezető lelassítva nézte az állat remek 
munkáját. A borongós, felhős vasárnap délelőt-
tön rpQsoly fakadt a Horthy Miklós-ulon, mikor 
a kis kutva pirosan kilógó nyelvével, végre oda-
ment gazdája türelmetlenül hivó szavára. A sző-
ke lány erősen markolta meg a szijat és vissza-
felé búzta a pulit, de a kutya tehenek után bá-
mulva ugatta őket élénk, szapora csaholással. 
Talán a pusztán képzelte magát, ahol ősei bol-
dog szabadságban segítettek gazdájuknak a nehéz 
hajtásban és ez a szegény állat, nyakán az. ele-
gáns zsinórral sem feledkezett meg arról, amiért 
őt a természet a világra teremtette... 
kar. 
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— Az ülő életmód következtében jelentkező ba-
joknál. különösen renyhe bélmüködésnél. nrany-
eres bánlnimaknál és emésztési zavaroknak reg-
gelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes 
Ferenc József keserüvizzel igen ió eredménye-

ket teljét elérni. Az orvosok ajánlják. 
— Meghalt egv táblai altiszt. I v á n Pál ítélő-

táblai szaknltiszt csütörtök reggel több hónapi 
betegeskedés után - meghalt. Halálának hírére az 
ítélőtábla épületére kitűzték a gyászlobogót. A 
61 esztendős korában elhunyt Iván Pált szóm. 
baton délután temetik. 

— Kevesebb ruhát kell csináltatni, ha a szövet 
szingvnpjuból készült, mert az évekig fart és 
mindig szép A magyar uricsaládok részére évek 
őta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit 
a Trnnkhalin Posztógyár, Budapest. XI . T.erike-ut 
117 Még ma kérje a szövetminták költség- és 
kötelezettségmentes elküldését. 

— A Szinházi Élet utazási pályázatának első 
nyertese egy budapesti úriasszony, akit a Szín-
házi Élet ingyen utaztat Parisba. A pályázat to-
vábbi tartamára a feltételeket könnyítették és a 
eél lehet „Páris. vagy amit' akartok". Zilahv l.n-' 
fos klasszikus értékű, páratlan sikerű szindtrab-
fá» .. V sziiz és gödólye"-t o heti számában darab-
mellékletül adja a Szinházi Éle* 

MAKÓ VII. 9. 
Kinevezések. A makói pénziigyignzgatóság és 

adóhivatal tisztviselői karában a következő ki-
nevezések történtek: R a d e t z k y Károly pénz-
ügyi főtanácsosnak, a makói pénzügy igazgatóság 
ideiglenes vezetőjének a kormányzó a miniszteri 
tanácsosi cimet és jelleget adományozta, dr. O l a-
j o s Dezső pénzügyi segédtitkárt pénzügyi tit-
kárrá, M u r a k ö z y János segédtitkárt titkárrá, 
incz, e Domokos pénzügyi fogalmazót segédtit-
kárrá. dr. D r é g e l y i Béla fogalmazó gyakor-
nokot pénzügyi fogalmazóvá, dr. P é t e r Ferenc 
pénzügyi fogalmazógyakornokot pénzügyi fogal-
mazóvá nevezte ki, illetve léptette elő a kor-
mányzó. A makói adóhivatalnál B a j k ó Sándor 
államépitészeti főtisztet a tanácsosi cimmel cs 
jelleggel, B á r d o s József I. osztályú állampénz-
tári tisztel főtisztté, S z a b ó Imre II. osztályú 
állampénztár! lisztet I. osztályú állampénztári 
tisztté, V á r k o n y i Rezső pénzügyi irodafőtisz-
tet irodaigazgatói cimmel és jelleggel, Á n y o s 
László pénzügyi számtiszlet pénzügyi száineilen-
örré nevezték ki. 

Pályázatot kell kiirnj a makó-ujvárosi refor-
mátus lelkészi állásra. Megírta a Délmagyaror-
szág, hogy a Makó-ujvárosi református lelkészi 
állást pályázat mellőzésével meghívás utján akar. 
ták betölteni. Az erre irányuló kísérlet azonban 
kudarcot vallott. Az egvbáz „hivatalos" jelölt-
jének, S z a k o l c z a y Bertalannak az ajánlási 
iveit találták tudvalevőleg az első vizsgálaton 
megfelelőnek, a második vizsgálat azonban kide-
rítette, hogy ezek a megfelelő aláirásbk, illetve 
azok közül vagv 800 szerepel a másik jelölt. Sza-
bó József ajánlási ivein is. igy tehát azokat ér-
vénvteleniteni kellett. S z a b ó József ajánlását 
elvetették azért, mert az ajánlók nem tüntették 
fel foglalkozásukat, lakásukat névaláírásuk mel-
lett, Szakolczay Bertalannak pedig azért vetet-
ték el aiánlását. mert az aláirói közül 800-an a 
másik jelölt ajánlási ivpit is aláírták. Igy az új-
városi lelkészi állást választás utján töltik be A 
választásra vasárnap irja ki a pályázatot a pres-
bitérium. 

Rendőri hirek. S z e l e s Sándorné Almási-ueca 
8(5. szám alatti lakos feljelentési tett a rendőrsé-
gen ismeretlen tettesek elten, akik az éjszaka hat 
tyúkját ellopták. — K i s j a k a b Tstván Váradi-
ucca 3. szám alatti lakásának udvaráról az éi-
sznka ismeretlen tettesek bárom tyúkot toptak cl. 
A rendőrség keresi a tolvajokat. 

Anvnkönvvi birok. Házasságot kötöttek: Ma-
ros Tstván Gaál Mária Teréziával. Elhaltak: Gör-
be Ferenc 1 hónaoos (Járandó II.1. Erdei Ferenc 
48 éves (Szent Gellért-ucca 10.)„ Erdei Ferenc 3 
éves (Tanvn 908.), Fercnczi István 4 hónapos 
(Puszta 106.). 

SZEGEDI ÉRTESÍTŐK 
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v. 
A Állami Polgári Iskolai Tanárképző Fő-

iskola gyakorló iskolája az elmúlt tanévben 
fejezte be .58-ik évét. A K r a l o f i l Dezső 
igazgató által közzélett érlestiő elöljáróban ér-
dekes és értékes tanulmányt kőzöl ugyancsak 
az igazgató tollából a geometria tanítás mód-
szerének történetéről. Figyelemreméltó tanul-
mányt irt még S z á n t ó Lőrinc és U d v a r -
b ó l v i. Károly, az utóbbi a filmről, mint a 
fö'drai/tnnitás nélkülözhetelten segédeszközé-
ről. Érdekes, amit az értesítő a tanulmányi 
és nevelésügyek cimü fciezetben mond: 

„A könvvtanulás helyett a produktív tanu-
lásra vezető metodikai elveket alkalmaztuk. 
A sokoldalú és alanns nie-vfigveltctés, a tanu-
lók meglévő ismeretköreinek és tapasztalatai-
nak hangsúlyozása és alkalmazása mind nlynn 
elvek voltak, amclveket gyakorló iskolánk di-
daktikai és nevelői ténykedésében a legna-
gyobb mértékben követett." 

Az intézetnek az elmúlt tanévben 206 nö-
vendék" vnll. "kik közül 102 leánv. \ növen-
dékek közül 47 végzeit 'telesen. 73 'ól. 61 elég-
ségcsert cs 20 bukott el. A növendékek közül 
c m á i i 71 fi/eteti teljes tc.ndiiat. 

Fr i ss fei-láb 
kapható 

a Pick szalámigyárban 
szombat reggel 7 és 10 óra között 

kg~kén( 5 4 fillérért 

WO/I^/Ó xouak 
Kálmán-uccai panaszok 

Tekintetes Szerkesztőség! A Kálmán-ucca éa 
környéki lakosok érdekében kérjük a tekinte-
tes Szerkesztőséget, bogy nb. lapjukban szí-
veskedjenek felszólalásunknak helyei adni. A 
mi uccunkban sertéshizlaló telep működik, 
amely különösen a nyári hónapokban türhe • 
tetten bűzével megfertőzi a környék levegőjét. 
Ajtót, ablakot a rekkenő hőségben nem nyit-
hatunk, udvarban nem tartózkodhatunk. Hiába 
jelentettük az elmúlt évek folyamán a rend" 
őrségnél, legfeljebb azl értük eí. hogy pénzbir-
sággal sújtották, de a tűrhetetlen állapot im-
már évek óla tovább tart. Panaszunkat a köz-
egészségügyi halóság és a rendőrség figyelmé-
be ajánl iuk. 

Tisztelettel: a Kálinán-uccai lakosok. 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
IZKOBD. CISKOMKJ «« Kis* UCCA SAROK 

Fürdőcikkek: 
Celluloid szemvédő 24 fiil. 

Szemellenző celluloidból 18 fiil. 

Gumi iürdőőv 28 fi'l. 

Furdősapk gumiból 24 fíll. 

Csónakázó sapka zöld ellenzős 46 fiil-

Strandszék összecsukható 
csíkos huzallal 98 fiil. 

Kiolt háromszögnadrág 78 fiil. 

Short kendő szines 98 fül. 

Shorl nadrág 178 flH. 

Strand csíkos táska 88 fiil, 

Szines strand kazetta 218 fiil. 

I Szalma kuli kalap 38 fíll. 

|Pólő vászon sapka • 48 fiil. 

Budapest T. 
6 15: Torna, hanglemezek. 7.20: Étrend közle-

mények. 10: Ilirek. 10.20: Időszerű szende. 10.45: 
A kutya az ember leghűségesebb társa. 11.10: 
Nemzetközi vizjelzöszolgálat. 12: Déli harangszó 
az egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: 
Hanglemezek. 12.(50: Hirek. 13.20: Pontos időjel-
zés. időjárás és vízállásjelentés. 13.30: Rendőrze-
nekar. 14.40: Ilirek. 15: Arfolyamhirck, piaci 
árak, élelmiszerárak. 16.15: Trópusi őserdők Af-
rikában. Előadás. 16.15: Pontos időjelzés, időiá-
rásjelentés. hirek. 17: A mexikói tragédia. Elő-
adás. 17.25: Bojanka' Vassileva gordonkázik, zon-
gorán kiséri Schwalb Miklós. 17.50: Sportközle-
mények. 18: Cigányzenekar. 19: A régi ma avar 
nemesi testőrség története. Előadás. 19.40; Weh-
ner Géza orgonál (közvetítés a Zeneművészeti 
Főiskola nagy terméből. 5 20.15: A rádió külügvi 
negyedórája. 21: Hanglemezek. 21 30: Hirek. 21' 

óra 50: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. 
22.20; Tdőjárásielentés. 23: Ilirek angol nyelven. 
23.05: Berend Endre és Adler Oszkár jazz-zene-
kara. 0.05: Ilirek. 

B u d a p e s t TI. 
17.10; Sebő Miklós énekel, zongorán kiséri 

Sehwaib Miklós. 18.35: Két hires hajóút. Előadás. 
19.10; Snanvol dalok Fleta előadásában. (Hang-
lemezek.) 20; Hirek. 20.20: Rrunovszkv József fu-
volázik, zongorán kte'-ri Görnyev Béla 

K ü l f ö l d 
Bécs. 8.35: ITangiálék a korlátolt lehetőségeid 

világából. — Kassa. 5.10: Magvar műsor. —1 

Lipcse. 6: Filharmonikusok Grrbner szoprán és 
I.iede pisztonniiivésszel. — t.ontom Tipsr. — 7 30: 
Modern angol dalok. — Milánó 7: Vegyes /ere. 
9; Cet ra-zenekar. Vegyes zene. 9.10: Modern 
amerikai zene. ének és hangszerszóló, kis éi ek-


