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dyujtotfa a polgármesternek a. kérelmét és a 

kervénvben a Klcbelsberg-telep lakóinak ren-

geteg aláírását. Hangsúlyozták a telepiek, 

bogv a megállóhely akkor válna megközelít-

hetetlenné, ha áthelyeznék, mert jelenlegi 

pont jának környékét tisztán tartja a telep la-

kossága 

A polgármester kijelentette a küldöttség 

előtt, hogy az ügyet az üzemigazgatóság elé 

terjeszti. Az üzemigazgatóság fogja elbírálni, 

hogy melyik megoldás felel meg jobban a Kle-

belsberg-telepiek érdekeinek. 

— Megalakult a Magyar Nevelők Egyesülete. 
Vasárnap megalakult Szegeden a Magvar 
Nevelők Egyesülete, aincly nemcsak Szeged, 
hanem az összes magyar nevelőket kívánja 
egy táborba gyűjteni. Az eddig szép eredmé-
nyekkel dolgozó Szegedi Pedagógusok Köre 
adta át helvét ennek az immár országos ke-
letek között működn i k ívánó egyesületnek. Az 
egyetemes magyar nevelésügyet kivánja szol-
gálni az alakulat, ki akarja alakitni az egy-
séges magvar nevelői gondolkodást, ébren akar-
ja tartani a nevelők összelartozandóságának 
rrőladó tudatát, 'előadások, szakülések, vita-
délutánok. továbbképző tanfolvamok. vidéki 
vándorgyűlések és mintatanitások állal állan-
dóan foglalkozni kiván a nevelés és oktatás 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Az alakuló 
ülésen a szegedi pedagógusok élén megjeleni 
a város képviselőiében dr. P á 1 f y 
György kullurtanácsnok, a budapesti ta-
nárság és több vidéki iskola képviselője. 
Dr. F i r h á s Oszkár g imnáz iumi igazgató, a 
szervezőbizottság elnöke bevezető szavai után 
kimondották az egyesület megalakulását és 
B e n k ő István tanügyi tanácsos, korelnök ve-
zetésével megejtették a tisztikar választását. 
Elnökké közfelkiáltással V á r k o n v i H ikbb-
n n d egyetemi tanárt választották meg. A tisz-
tikar és a szakosztályok megalakulása, az 
alapszabályok letárgyalása u lán az u i elnök 
szavaival ért véget az alakuló közgyűlés. 

— Exportdijkedvezmény a Szegedről elszál-
lított facsemeték utált. J anuá r elsején lépett 
éleibe a belföldi forgalomban érvényes áru-
tizáUilási díjkedvezmény, amely a múl t 
évi" di jakhoz képest bizonyos m e n ü 
csökkenést jelent. A napokban megje-
lenik az 1938. évre érvényes u j exportta-
vi fakedvezmeny, amely Szegedet is közelebb-
ről crdckli. Arról értesülünk, hogy a kedvez-
mények között a már régebben szereplő áruté-
tclckcn kivül több u j cikk szerepel. A faker-
trszek ugyanis aziránt indítottak akciót, hogy 
a Szegedről exportált fa- és gyiimölesfarse-
melékre is terjesszék ki az cxporldijszabási 
kedvezményt A Máv. lmnorálla a kívánságot 
és február elsejétől kezdve az exportdijked-
yrzményt az innen, valamint a közeikörnyéki 
állomásokról feladott és kivitelre kerülő fa-
csemetékre is kiterjesztik. 

— Ma megkezdődött a nagy leltúri vásár BIau 
Ignátz-cégnél, Kelemen-ucca 5. 

— A szociáldemokrata párt móravárosi szer-
vezetének gyűlése. A szegcdi szociáldemokrata 
párt móravárosi pártszervezete 26-án, szerdán 
eslc fél 8 órakor ifi. ö r d ö g h József Faragó-
ucoa 27. szám alatti vctidéglőhelviségében 
lisztujitó taggyűlést tart, amelyen a politikái 
és gazdasági helyzetet, a szervezkedés fontos-
ságát dr. V a l e n t í n y Ágoston ismerteti, a 
községpolitikáról dr. B e r k e s Pál tart beszá-
molót. 

— UJ Stanffer dobozos rochcfort Jobb esemege. 
éa szaküzletekben kapható. 

— Megrögzött székrekedésnél és annak min-

denféle káros következményeinél a gyomor-

bélcsatorilát reggel felkeléskor egy pohár ter-

mészetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan 

kitisztítja, az emésztést cs az anyagcserét elő-

mozdítja, a vérkeringést megélénkíti s kelle-

mes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. 

Kérdezze meg orvosát. 

— Uj állatvásár Pusztamérgesen. A kereske-
delemügyi miniszter arról értesítette a szegedi 
kamarát, hogy Pusztamérges község .minden év 
március 12. napján, ha pedig ez a nap vasárnap-
ra, vagy ünnepnapra esik, akkor az ezt követő 
legközelebbi hétköznapon kirakodás nélküli orszá-
gos állatvúsárt tarthasson. , 

Magas 
kölcsönöket 
legayorsabban és Icgclőnytí-
*ebbcn folyósít, éksaer és 
Ingóságokra a 

Szegedi Kézmüvesbanh 
Zálogháza 

— Leugrott az OTI-palola harmadik emele-
téről egy tisztviselőnő. Budapestről jelentik: 
Megrendítő öngyilkosság történt hétfőn délben 
az OTI székházában. A I I I . emeletről leugrált 
az OTI egyik tisztviselőnője, D a 11 o s Fcrenc-
né. Pil lanatok alatt hatalmas tömeg verődött 
össze, kihívták a mentőket. Az orvos azonnal 
megállapította, hogy Dallosné meghalt. A so-
vány, beteges asszony kilenc éve görnyedt az 
OTÍ-nál az irógép fölé. Azok, akik kilenc éve 
éltek körülötte és naponta sok órát töltöttek el 
vele, semmit sem tudtak életéről. Valószínűleg 
betegsége miatt lett ideges az egyszerűen élő 
asszony. Hétfőn reggel jelentkezett az OTI 
egyik orvosánál, megvizsgáltatta magát. Az 
orvos kórházba utalta. Dallosné visszament nz 
OTI önkormányzati hivatalába, ahol dolgo-

zott. Kinyitotta az ablakot, a párkányra állott 
es lelépett. Azonnal meghalt. 

— Egy román leányiskola növendékeinek 
hajókatasztrófája. Bukarestből jelentik: Bor-
zalmas tömegkatasztrófa történt" a Duna alsó 
folyásánál, Adakaleh szigete mellett. A turn-
szeverini Hasden-leányiskola növendékeinek 
egy csoportja, amely Adakaleh szigetét tekin-
tette meg, a kirándulás keretében át akart kel-
ni a szigetről a jugoszláv parton fekvő Sladova 
városkába. Motoros bárkán vágtak neki az út-
nak, a Duna hu l l ámai azonban eddig még is-
meretlen okból elborították a jármüvet _S a 
leányok a jeges vizbe estek. Adakaleh szigeté-
ről és a jugoszláv pártról egyaránt halaszok 
siettek segilségükre. Az első jelentés szerint 
huszonkét leányt nem tudtak kimenteni. Fgv 
ujabb, második jelentés ugy szól. hogy a sze-
rencsétlenség tizenhét áldozatot követelt. 

Egyet len boldogságaink, büszkeségünk, m indenünk . 

nyug. Máv-főintézö « 

nincs többe- Siratják' özvegye, gyermekei, testvérei, unokái , 

Szerdán, január 26-án délelőtt 10 órakor temetjük a zsidó temető cinter-

mcbő l . Részvótlátogatások teljes mellőzését kérjük. 

Ossze-VisszajárA 
órák 

Amióta gondolkozni tud az ember, nagyon 

sokat bíbelődik a tér és az idő filozófia fo-

galmával, de hiába töri a fejét rajta, uem 

tud rájönni a titkára. CaináJ ugyan néha 

nagyszerűnek tetsző definíciókat, de ezek — 

amint a végén kisül róluk, — mindent meg-

határoznak, csak a teret és az időt hagyják 

meghatározatlan és meghatározhatatlan álla-

potában. 

A laikus elme persze sohasem hatol a fi-

lozófiai fogalmak mélyére, megelégszik fel-

színen látszatokkal és ttiég felszinésebb ma-

gyarázatokkal. Azt hiszi például, hogy tér az, 

amit házsorok öJelnek körül, amelyen gyere-

kek rúgják a futballt, vagy pedig a kert* 

szek hímezik rá virágálmaikat. Az időt vi-

szont órával mérik és azt hiszik, hogy amit 

lemérnek ezek a kis bonyolult szerkezetek, 

az tényleg része a valódi Időnek. 

— Hat órakor várom a Széchenyi-téren, a 

villanyóra alatt — mondja a fiu a leánynak 

—, dc ne késsen sokáig, mert nagyon hideg 

van és föltűnő is a várakozás. 

— Pontos leszek — mondja a kislány és a 
szive tényleg tele van jószándékkal. 

Odahaza megnéz) a faliórát ós kiszámítja, 

hogy ha háhómnegyed hat órakor elindul', 

hát ott lesz éppen hat órára a villanyóránál. 

Arra persze nem gondol, hogy a falióra mu-

tatóját az édesapja a városháza tornyán fut-

kározó mutatókhoz igazította ós ezek a mu-

tatók nem ugy mutatják az időt, mint a vil-

lanyóra hidfelé esö oidalán lévő óralap. Kein 

sok, csak öt-hat perc a különbség köztök. 

Annyival többet mutat a hid felé. F.zwl 

szemben a városháza felé négy kerek pne-

cct kevesebbet, mintha vitatkozni állandóan 

a kőcsipkés toronnyal az IdÖ állásáról. Vi-

szont a Csongrádi Takarékpénztár felé nézA 

számlap fütyül két testvérére és két-három 

órával elmarad mögöttük. A hátamögött lév« 

negyedik számlap pedig hol az egyik1, hol a 

másik, hol i harmadik testvéréhez pártol. 

Szegénynek nincs önálló véleménye az ídÖrőL 

A kislány szóval elindul hazulról és öröm-

mel érzi a pontosság gyönyörűségét, mert a 
hidfelé néző óra éppen hatot mutat, araikor 

odaér. Aztán körülnéz, a fiat nem látja se-

hol. Eleinte még örömfélét is érez. hogy 

majd összeszidhatja a késlekedőt, de sztsn 

múlnak a percek, türelmetlenkedni kezd, da 

a fiu csak nem jelentkezik. 

A fiu közben ott áll ugyanannál az óránál, 

csakhogy az üvegezett oszlop ellenkező olda-

lán és egyre kétségbeesettebben lesi a muta-

tók száguldását. Ott volt már akkor ts, ami-

kor megérkezett A kislány, már négy perccel 

élőbb ért oda és még össze is hasonlította • 

karóráját a fölötte világító óralappal. Né-

hány percnyi eltérés volt a két óra közótf, 

hát gyorsan eltüntette ezt a különbséget. 

Várt, várt eleinte türelmesen, boldog Izga-

lommal, aztán egyre türelmetlenül t-s remény-

telenebből. 

Másnap a kislány nem fogadta e köszöntés 

sét. Néhány héttel később egy bálban talál-

koztak. A kisleánynak egy idegen fiu udva-

rolt és a régi fiúval csak a harmidik fólké-

résre ment el — akkor Is kelletletaül — táa-

eolni. 

~ Miért nejn volt a villanyóránál? — kér-

dezte fájdalmasan a fiu. 

— Még maga beszél, szemtelen —' válaszolta 

•a kislány és faképnél hagyta a táncosát. 

Azóta persze már mind a ketten rájöttek 

a helyes magyarázatra. Az órát, a szegedi 

uoeák óráit egyszerűen kikapcsolták az éle-

tükből. 

— Ha a fogadalmi templom baloldali to-

ronykeresztgömbjének árnyéka a plébánia-

palota második erkélyének a szélét eléri 

mondta a fiu — várni fogom az árkádok alatti 

— Pontos leszek — mondja a kislány. 

Ha borult az idő, akkor másvalamít talál-

juk k i 

De rá pam néznek az oasze-VísszaJárő sze-

gedi órákra. 


