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50 % o s utazási igazolványai a DELMfiGYBRORSZüG jegyi 
Megszólal 
a lek. Tanács harangja 

Hosszú, hosszú esztendők óla csüng némán 
az a pici harang, amely elnémitása előtt 
hosszú évtizedekig csilingelő hangon hivta. 
hivogatta a hajdani szenátor urakat a hét 
minden hétfőjén és csütörtökjén, délelőtt tiz 
óra körül, a tek. Tanács pipafüstszagu ülés-
termébe. Utoljára néhai való Balogh Károly 
föszenátor ur volt a kis harang legfőbb 
felügyelője és talán egyszerre csendesedtek 
el mind a kelten. 

A harangot, amely a városháza első eme-
letének magaságában a polgármesteri hiva-
tal okialán lóg az udvar félő', félrebilianten, 
elnyűtt rángatóláneáva', az ui közigazgatási 
törvény némította el. Megszűnt a tek. Tanács, 
nem volt kit és miért összeinvLáini. A haj-
dani szenátor urakból halk referenseket csi-
nált az uj rend, akik külön-külön cipelték ak-
táikat a legfőbb referenj. a polgármester 
szobájába, csak a maguk ügyosztályának dol-
ga tartozik . rájuk, más nem igen érdekli 
őket, hiszen nincs, nem lehet szavuk a ma-
guk szakmáján kivül. 'l-fej*1 ' 

Az elnémított harang az elnémított auto-
nómiát szimbolizálta valahogy. Talán meg 
is feledkeztek róla már a városházán, ahol 
egészen megváltozott a levegő is, az élet is, 
amióta párnázott ajtó mögötti hivatalos ti-
tokká rejtelmeseden a közigazgatás, pedig 
volt idő, amikor az a jelszó járta, hogy a 
közigazgatás maga az eleven élet. 

Lehet, hogy az ujabb emberek nem is 
tudtak a létezéséről. Nem is látták meg, hi-
szen nem igen tekintgetnek ki az ablakon 
az udvar felé. 

Most ismét megszólal a régi harang. Uj 
rángatóláncot kap és a jövő héttől kezdve — 
igy rendelte a polgármester — a referáló 
ülésekre ismét harangszóval invitálják össze 
az ügyosztályvezetőket. 

Lehetséges, hogy varázsereje lesz az újból 
megszólaló harang szavának. 

Lehetséges, hogy visszavarázsolja a régi 
hangulatot, a régi életet a torony alá. Szép 
lenne, talán jó is, ha igy lenne... 
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. i— EpitommilvHisnk sznkértekezlete. A Mngyar-
ruszági Építőipar! Munkások Országos Szövetsé-
gének szegedi csoportja 27-én, pénteken este 6 
ómkor az Épitőniunkásotthonban (Fodor-ucca 10.) 
szakmai értekezletet tart, melynek egyik napiren-
di pontjaként a munkaviszonyok largyalasa szere-
pel. Előadó: LadvánsZki József. 

A karikatúra és a posta 
i Sok panasz hangzott már cl a posta el-

len. Kifogásoltuk a kézbesítés nehézkessé-
gét és helytelen rendszerét, többek között 
azt, hogy a levelek kézbesítése nem a kora 
reggeli órákban történik'és igy azok a cím-
zettek, akik nyolc órakor hivatalba men-
nek, csak délután kaphatják meg postáju-
kat. Elpanaszoltuk, hogy hasonló a hely-
zet a pénzküldemények és a csomagok kéz-
besítése terén is. A sok panasz után hir-
desse most cz a hasáb a szegedi posta di-
csérctct. Mert próbára tettük a postát, 
próbára teltük ötletességét, leleményessé-
gét. A próba nagyszerűen sikerült. 

Munkatársunkról, Magyar Lászlóról tud-
ják, hogy néha, ha rossz kedve van, ka-
rikatúrákat szokott rajzolni. Ceruzahegyre 
veszi ismerőseit és arcuk vonásainak eltor-
zitásában éli ki rossz kedvét. Felbuzdulva 
egy nemrégi pesti példán, rárajzolta dr. 
Lugosi Döme karkaturáját egy lcvélbori-
ték címoldalára. A jól sikerült rajz fölé 
esak annyit Irt, hogy „Nagyságos", mellé-
je azt, hogy „urnák'1, jobboldali alsó sar-
kába pedig ennyit, ..Szeged". Á borítékba 
rövid levelet tett ezzel a szöveggel: 

„Próbaköve kiván lenni ez a levél ré-
szint a szegcdi posta ügyességének, részint 
a Te népszerűségednek, részint az én mű-
vészetemnek" . . . 

A borítékot leragasztotta, 10 filléres bé-
lyeget tett rá és szerdán este kilenc óra 
előtt bedobta a foposta levélgyűjtő nyílá-
sán. 

És dr. Lugosi Döme ügyvéd ur csütörtö-
kön reggel, rendes postájával, megkapta a 
leveirt. Amint mondja, a postás minden kü-
lönösebb ceremónia nélkül tette az Íróasz-
talára, nem hivla fel rá külön a címzett 
figyelmét, nem kérdezte meg, hogy neki 
szól-e a levél. Csak átadta, mint a többi, 
szabályos címzésű levelet, köszönt és ment 
tovább kézbesíteni körútján. 

A próbakő tehát mindenképen bevált. 
Beigazolta, hogy leleményes a szegedi pos-
ta, hogy népszerű ember Lugosi Döme és 
hogv Magyar László karikatúrája — si-
került. 
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— Tropieal. BIau. Olcsó árak. Kelemen-UCCa 5. 
Telefon 30-53. 

— Meghűlésnél és nátha láznál, torokgyulladás-
nál és mandolalohnnl. idegfájdatmaknál és szag-
gatásnál rcugelenkinl egy pohár természetes „Fe-
renc József" keserűvíz nagyon jót tesz, mert a 
gyomorbélcsat.nrnát alaposan kitisztítja és méreg-
teleniti, azonkívül pedig jó emésztést és fokozott 
anyagcserét biztosit. Az orvosok ajánlják. 

Szomorúan tud-itiuk, hogy a legjobb feleség, a legönfelálilozóbb anya, anyós, 
\'estver és rokon, 

V R a d ó G é z á n é 
szUI. Winfer Etelka 

\ hosszú és kinos, de türelemmel viselt szenvedés után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat f. hó 27-én, pénteken délután 4 órakor kisérjük utolsó 

útjára a zsidó temeti rinterméből. 
Szeged, 19-37. augusztus 26, 

Hadó Ernő II I dó Géza 
Badó György férje. 
Badó Alice 
Badó Endre Badó Ernőné 
Badó Vica sz. Schultheisz Klára 

gyermeket menye özv. YVinter Gézáné 
Külön villamos % l-kor a Dugonics-térről. Winter Emiiné 

téi nter Emil 
Winter Nándor 
Winter Gyula 

fivérei 

Drága Halottunk jósága őrükké világit életünkben! 

Winter Nándorné 
Wintc-r GvulánC 
Badó Hóbort és neje 
Radó Sándor és neje 
Bárkán Hermáim és neje 
özv. Horváth Edéné 

sógorai és sógornő! 
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Vendéglő- cs házeladás, vagy bérbeadás Makóit. 
Batthyány-ucca 20b. szám alatti vendéglőm ház-
zal. berendezéssel együtt örök áron eladó, esetleg 
bérbeadó más vállalkozás miatt. Nagy kerttel és 
portával gazdálkodónak is megfelel. Értekezni 
Ménesi vendéglősnél, Makó. , 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek; 
Biró Ferenc Panyor Erzsébettel, Halasi Sándor 
Bódi Annával, Hös Antal Burunkai Máriával. Há-
zasságot kötöttek: Molnár Mihály Görhe Etelká-
val, Horváth Mihály Bubelényi Piroskával, dr. 
Viczenty Ödön Pál Seres Aranka Sárával, Szilá-
gyi János Nagy Erzsébettel. 

Parányi miniszterelnök Makón. D a r á n y i 
Kálmán miniszterelnök szeptember 5-én, a Hajdú-
hét megnyitásáról jövet, látogatást tesz vitéa 
P u r g l y Emil tompapusztai birtokán, ahol vadá-
szatra hivatalos. Szeptember 6-án, hétfőn délelőtt 
a miniszterelnök Tompapusztáról ellátogat Makó-
ra. ' ahol a Csanádmegyei Gazdasági Egyesület 
jubiláris ünnepségein vesz. részt. Ezen a napon 
nyitja ínég a miniszterelnök a Gazdasági Egyesü-
let jubiláris mezőgazdasági és állatkiállitását s> 
azután fésztvesz a jubiláris díszközgyűlésen, 

amelyet a vármegyeháza dísztermében tartanak' 
nieg s amelyet ünnepi ebéd követ. A miniszterel-
nök makói látogatásával kapcsolatosan a jubilá-
ris ünnepségekről és a kiállítás megnyitásáról 3 
rádió helyszint közvetítést ad Makóról. 

kő 7.1 
Fel-

Budapest T. 
6.15: Torna. Ulána hanglemezek. 720: Étrend, 
lemények. 10: Hirek. 10.20: Időszctü szemle, 
olvasás, 
óra 

10.15: Nyári betegségek. Felolvasás. 11) 
10: Nemzetközi vizjelzöszolgálat. 12: Déli ha* 

rangszó az Egyetemi templomból. időiárásjeleuJ 
lés. 12.05: Kiss Lajos és cigányzenekara. 12.30a 
Ilirek. 13.20: Pontos időjelzés, időjárás- cs vízál-
lásjelentés. 13.30: Eugén Stepat és balalajkaztne* 
kara. 11.10: Ilirek. 15: Arfolyainhirek, piaci árak", 
élelmiszerárak. 16.15: Hogyan született meg a 
Don Quijote. Felolvasás. Utána ifjúsági közlemé-
nyek. Felolvasás. 16.45: Pontos időjelzés, ídöjá-
tásjelenlés. hirek. 17: A gyermek és a bor. 17.30: 
Bárányi Lili zongorázik. 18: Szcnmre Bertalan, 
Előadás. 1830: A Székesfővárosi Zenekar hang-
versenye. Szünetben sportközleményck. 20: Aschefl 
Oszkár magyar írók müveiből ad elő. 20.35: V i -
dék József és cigányzenekara muzsikál. 21: A rá-
dió Jtülügyi negyedórája. 22.15: Beethoven: III. 
szimfónia (Eroica.) (Londoni filharmonikusok ze-
nekara, vrz. Kouseviczky.) 23.10: A rádió sza-
lonzenekara. 0.05: Hirek külföldi magyarok szá-
mára. 

Budapest II. 
17.30: Hanglemezek. 18.35: Kis elbeszélések. í r -

ta Révész Béla.. (Felolvasás);' 19.30: Lakodalmi 
szokások a XVII. században. Előadás. 20.00: Tánc-
lemezek. 20.10: Hirek. 

Külföld. ' - . 
Belgrád. 6: Népdalok. Berlin. 6.00 Könnyű leme-

zek. 7.15: Lemezek. Frankfurt. 7.00: Könnyű és 
tánclemezek. Játék különféle hangszereken. Kla-
undborg. S.10: Andersen hegedűművész játéka. 9.00: 
Nielsen Károly: Maskarade, 3 felvonásos opera. 
Kassa-Kosice. 5.40: Magyar müser. Lipcse: 6.<)0: 
Schubert: F-dur katona induló. Badio Lvon. 8.15: 
Egvvelegek a kővetkező müvekből: Lehár: Éva; 
Alíouche: Kék ábránd: Gaudon: A Nílus partján; 
Csipkerózsa. Pozsonv-Bratislava. 6.00: Magyar 
műsor. Róma. 7.20: Vegyes zene. 7.35: Csak Bari 
—Bologna: Hirek magyarul. Stuttgart. 5.00: Köny-j 
nyű zene. 7.00: Munkautáni dalos-zenes est. Ton-< 
louse. 700: Jazz. 8.15: Sehrammelzene. 8.30: É j i ] 
dalok 910: Zenei idillek. 9.25: Könnyű zene. 


