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Hét hónapot kapott 
a tiz-oevü alorvos 
c s a l á s é r t , c i m b i f o r l & s é r í é s 
k u r u z s l á s é r f 

(A Délmagyarország nuSikatánától.) Pscherhof-
fcr Emil 51 esztendős budapesti ügynököt már 
tizenhatszor ítéllek cl csalás miatt. Élete nagyolbb 
részét börtönökben töltette. A hatóságok tiz ál-
nevét ismerik, mindegyik álnevén követett el már 
valamilyen szélhámosságot. Legutóbb dr. Pá/xii 
Emil néven működött, közvetlenül a Csillagból 
való szabadulása után. Orvosnak adta ki magát 
és még betegeket is vizsgá't... Felkereste például 
Tóth Márton erernyőkészitőt és ajánkozott, hogy 
meggyógyítja. Tóth ugyanis köhögött abban az 
időben. Az álorvos megvizsgálta Tóthot, kijelen-
tette, hogy asztmája van, de ő meg tudja gyó-
gyítani. Tóth gyanutlanul belement a dologba, 
kifizette a ©doktor unak* a vizsgálatért járó ösz-
szeget, pénzt adott neki gyógyszerre, sót még 
egy esernyőt is kö'csönadott, mert történetesen 
esett az eső. Az álorvos ráadásul elvitt egy ér-
iékes Doxa órát is azzal, hogy az órát kipróbál-
ja... Aztán nyomta'anul eltűnt és többé nem je-
lentkezett paciensénél. A rendőrség Tóth feljelen-
tésére csakhaira- elfogta a ©doktort*, aki éppen 
azon volt, hogy ujabb betegeket szerezzen ma-
gának. | 1 

A szegedi törvényszék csütörtökön tartott ügyé-
ben tárgyalást. Psehcrhoffer beismerte a szélhá-
mosságot és _ azzal védekezett, hogy a családja 
nyomorban volt. A biróság csalás, cimbitorlás és 
ku'uislás miatt héthónapi börtönre, valamint 10 
pengő pénzbüntetésre itélte jogerősen. 

Pályázati eredmény 
A GÁRGYÁN tésztagydr pd'ydzatot hirdetett 

gyártmányainak népszerűsítése végett o'yan rö-
vid, könnyen megjegyezhető, jó! hangzó, ritmikus 
szövegre, me'y alkalmas arra, hogy a GÁRGYÁN 
les •faárugyár gyártmányainak kivá 'nságxít átvigye 
i köztudatba. 

A pá'yázat a következő eredménnyel járt: 
/. dij 10 kgr. tősztaáru. 

GÁRGYAN-tószt a finom, jó, 

Olcsó, könnyű, tápláló! 
Szerzője: Móró Imre, Bátya (Pestmegye). 
II. dij 6 kgr. tésztadru. 

Egyetlen jó tanács, de többet ér száznál, 
Olcsó tésztát vegyen a GÁRGYÁN tészta gyárnál'. 

Szerzője: Balogh József hírlapíró, Szentes. 
Hl. dij 4 kgr. tésztaáru. 

Ne gyúrj tésztát forró nyárban, 
Kitűnőt kapsz GÁRGYÁN-gyárban! • 

Szerzője: Imre András, Háló-ucea 11. 
Jutalmazza azonkívül a gyár a következő pálua-

munkákat: 
Ne tö'd fejed otthon gyűrött tésztán. 
Mert készen jobbat ad a GARGVAN. 

Szerzője: Deutsch Sándor, Szeg d. 
Három szó: 
GÁRGYÁN tészta jót 

Szerzője: Grünhut Ibolya, Margit-ucca 28. 
Tésztát gyirva ne tö'tsd napod, 
GÁRGYÁN-gyá ben készen kipod. 

(Ismeret'en szerzőtől.) 

A nyertesek jutalmaikat átvehetik az ttzldti 
órák alatt a cég Rigó-ucca 18. sz. alatti gyáréban. 

Dóczy . . . . . . p w Hid ucca i . 
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REKftlYIlE uilCZ 
FOTEL DÚCZV Imre 

Az országoshjrü 

kakasszéki nyógyfürdőn 
a vásárhelykutasi Stefánia Szövetség javára 

Szent Istvánkor 
komoly, majd táncos, nivós műsorral 

MAGYAR NAPOT 
rendez a Vásárhelyi Újság! Műsor után ké-
nyelmes vasuti összeköttetés. 232 
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Ax iskoláéi kexdeiére 
Diáfc-kelenfayék, iiipek, alsóit, Háló 

S z o m b a t 

cégnél, Püspökbaxí 

Rendezzünk 
ifjúsági szabadtéri előadásokat! 

Szeptember 30 ig az egész ország diáksága megtekinthetné 
a szegedi előadásokat 

Irta VÁRADI GÉZA 
miskolci állami felsőkereskedelmi iskolai tanár. 

A szegedi szabadtéri játékok világraszóló sike-
res eredményei nemcsak művészi, hanem nemzeti 
szempontból is nagy hatást vannak hivatva gya-
korolni. A művészi vonatkozásokat letárgyalták 
már a szakemberek, elsősorban természetesen a 
legilletékesebb tényező: a közönség tízezrei, vagyis 
a tömeg; nemzeti hatásáról kevés szó esett; lévén 
az egész vállalkozás inkább művészi beállítású. 

Maga az a tudat, hogy a szabadtéri játékokat 
Szegeden tartják, tehát azon a helyen, ahol a 
törzsökös honfoglaló inagyarcág főfészke van s 
amelynek közelében tartották honszerző Árpád 
dicső harcosai a pusztaszeri első alkotmányos or-

Vhgfix&arüfi 
y EL. M Aa IwzMÜJSM agy 
VÁSÁROL GYAPJÚSZÖVETET 
TR M M IKMJ^MN IV. PQ0HÁ5ZKA 0. U:8. VI. TERÉZ-KR18. 

Gyártelep: 

BUDAPEST, X I , LENKE I T U T . 

szdggyülést: ez országraszóló e-einény nagyszerű-
sége és a kegyeletes visszaemlékezés teszik Sze-
gedet egyenesen a nemzeti érzés gyújtópontjába. 
Amily nagyjelentőségű az emberi szervezet vér-
keringésében: a sziv, — époly értékes forrása 
Szeged is a nemzeti, a hazafias közszelletnnek. 
Oly erő ez, amelynek csodás eredményei elma-
radhatatlanok; jobb iövőnk eljövetelének ez a leg-
biztosabb záloga. 

A mohamedán világban is feltűnő jelenségeket 
mutat a vallási és nemzeti érzület összetartó ere-
je. Nekik is van egy Szegedük: Mekka, mely oly 
hatalmas vonzerőt gyakorol a mohamedán hí-
vőkre, hogy életükben legalább egyszer köteles-
ségüknek érzik annak felkeresését. Afrikának az 
Atlanti-óceán partjain lakó mohamedánjai gyakran 
a két évig is eltartó zarándokutat végigszenvedik a 
Szaharán, csakhogy megláthassák a Próféta szent 
sírhelyét. 

A mi Mekkánk is hasonló vonzerőt gyakorol a 
legtávolabb lakó magyar lélekre. Az a képzelet-
beli világító torony, amely Szegedről sugározza 
ki e magyar város szellemi és nemzeti tartalmát: 
egy ezredéves mult dicsőségére, fájdalmára és 
szenvedéseire utal. Ezt a dicső földet, ezt a nagy-
szerű várost a Magyar Jövővel: reménységünkkel, 
vagyis ifjúságunkkal, meg kelt ismertetnünk. 

A mód adva volna rá. Ismételjék meg Szegeden 
naponta a szabadtéri iátekokat az ország fia'.al-
sága előtt. 

A szabadtéri ifjúsági játékokat szeptember 30-ig 
délelőtt, délután és az esti órákban — váltott 
színészekkel — tarthatnák meg. A közeli vidé-
kekről érkező tanulók délelőtt, a távo'abbiak — 
az érkezés szerint — délután és este vehetnének 

részt az előadásokon. Az esetleges éjjeli elszállá-
solás az intéze'ek tantermeiben volna eszközöl-
hető. Az iskolai előadások ezek szerint október 

1-én kezdődnének Szegeden; — az elmulasztott 
tanidő pedig a karácsonyi és húsvéti szünet meg-
rövidítésével lenne behozható. 

Tekintve, hogy a művészi és a nemzeti szellem 
ébrentartása, nemesítése és fokozá-a a főcélunk, 
a Máv.-nak önköltségi áron kellene lehetővé ten-
nie, hogy az ifjúság nagy tömegei az ország leg-
távolabbi részéből is Szegedre szái.ithatók legye-
nek. Ez azt jelentené, hogy például 'Budapestről 
80 fillért, Miskolcról 1.25 pengőt fizetne 1—1 ta-
nuló Szegedig. A szabadtéri előadások megtekin-
tési dija 50 fillértől 2 pengőig terjedhetne ta-
nulónként. 

Azt hiszem diplomáciai uton még az ts elérhető 
lenne, hogy a szegcdi ifjúsági szabadtéri játéko-
kat a szomszédos utódá'lamok magyar és egyéb 
nyelvű ifjúsága is megtekinthesse. Ha vi-szaem-
lékczünk arra, hogy a nagyhírű dr. SzentGyörgyi 
Albert szegedi orvosprofesszort tudományos elő-
adása során Eelgrádban mily kitüntető rokon-
szenvvel fogadiák, e tényből már előre kövert-
keztethetünk, hogy Jugoszláviában rokonszenvesen 
karolnák fel a szegedi ifjúsági szabadtéri művészi 
előadások megtekintésének gondolatát. 

Hogy itthon e terv gyakorlatilag megvalósithatif 
lenne-e, ez Szeged város hatósága, elsősorban dr. 
Pálfy József polgármester ur elhatározásától és 
döntésétől függ, amelynek kedvező elintézése után 
természetesen Hóman Bálint vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ur jóváhagyása és ezt követöleg 
megfelelő rendelkezései lennének e-eóékések. 

A szegedi szabadtéri ifjúsági elcadások nagy 
nemzetnevelő hatása jótékony hatást fog kivál-
tani ifjuságunk lelkületében. Jókai Ankersclimldt 
lovagját is a magyar föld, a magyar hazaszeretet 
izzó légköre formálta át- tüzes magyar hazafivá. 
Ugyanezt a hatást fogja kiváltani és hatékonyan 
fokozni Pusztaszer közelsége, a Nemizcti Mcgujhó-
dás Emlékműve és az a tudat, hogy ebben a 
nagyszerű környezetben alakult ki a harmadik 
honalapítás ténye, amely Horthy Miklós kor-
mányzónk vezetésévet Szegedről vitte Magyaror-
szágot egy tisztultabb, egy szebb jövő felé. 

MEGJELENT 

SZ. SZIGETHY VILMOS 

T O R O N T Á L I 
F A M E T S Z E T E K 
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