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n magyar iskolák 
* 

A közoktatásügyi miniszttr ur, — tagad-
hatatlan jóérzéssel állapítjuk meg, hogy ez-

• zel a méltósággal immár n e m H ó m a n Bá-
lint neve s ami sokkal nyugtalanítóbb volt: 
n c m I lóman Bálint s z e l l e m e jelentke-
zik, — nagyszabású rendeletet bocsátott ki 
a középiskolai reformról. Már megint reform, 
njondhattuk volna elégedetlenül, ha most 
nemcsak az iskolareformok, hanem a köz-
oktatásügyi miniszterek is nem váltanák fel 
egymást. De most, azt reméljük, nemcsak 
nagyszabású, hanem m a r a d a n d ó közép-
iskolai reformmal állunk szemben s véget ér 
a magyar közoktatásügyi kormányzatban az 
a korszak, melyet történelmi perspektivából 
a k í s é r l e t e z é s e k és c s e t l é s e k -
b o t l á s o k korának lehetne nevezni. 

Minden iskolareform a most lezárult — re-
méljük: letűnt — korban az a szegény ki-
csi féreg volt, amelyik nem tudott megnőni. 
A Hóman-korszak, — hogy ne búcsúzzunk 
el gyorsan a költőtől, — minden esztendő-
ben kis iskolareformot tett le a földbe. Kis 
iskolareformot, alig-alig rőfnyi, de ahhoz 
elég volt, hogy megzavarja az iskolák tanul-
mányi rendjét, megzavarja a tanár és tanuló 
munkáját s k h a o s s z á tegye azt, aminek 
r e n d-nek kell lenni. A magyar pedagógiai 
tudománynak olyan kiválóságai, mint I m r e 
Sándor professzor, keltek ki az ellen az i s -
ko-ia te f or m-inf M o i ó ellen, ami va-
lósággal pergőtüz alatt tartotta a középisko-
lákat. Sem iskola, sem tanár nem tudott szer-
ves és rendszeres munkát végezni, soha nem 
lehettek abban biztosak, hogy mikor fogja uj 
rendelet, vagy uj reform fölbillenteni azt a 
beosztást, amit a maguk és a tanítványaik 
sjámára meghatároztak s mikor kell elfelej-
tetni azt, amit a korábbi tanterv nélkülözhe-
tetlen tudásként jelölt ki. Szinte kétévenkint 
jelentek meg ezek a reform-rendeletek, me-
lyek minduntalan más-más anyagot más-
más dózisban irtak elő a tanárok és növen-
dékek szántára. Mint Lahman-szanatórium-
ban, a magyar iskolákban is grnmonkint volt 
meghatározva annak az eleségnek súlya, 
amit meg kellett emészteni a tanulónak — a 
különbség csak az volt, bogy két évenkint 
változott a tananyag és változott a tudomány 
adagolása. Van olyan iskolatípus, amelyben 
egyszerre háromféle tanterv szerint történik 
a tanítás, — a nyolcadik osztályban még a 
legrégibb Hóman-terv szerint, az ötödikben 
H ó m a n II. szerint folyik a tanitás, amié az 
elsőben már H ó m a n III. szerint tanitják a 
földrajzot és a latint. 

Az előzmények után kicsit nehéz elhinni, 
de mégis reméljük, hogy ennek a sürü és 
szakadatlan improvizálásnak ideje végetért, 
a magyar iskola kikerült a r ö g t ö n z ő kul-
t u r p o f i t i k u s o k k í s é r l e t i m ű h e -
ly é b ől s az iskola újra azé lesz, akit megil-
let: a magyar fiatalságé. Hogy a belpolitika 
iránya nem maradhat független a külpolitika 
eseményeitől, azt be kell látni mindenkinek. 
De hogy a magyar i s k o l a politikának mi-
ért kell függeni a p o l i t i k a esményeitől, 
azt nem látja be se politikus, se pedagógus, 
sc szülő. A római paktum ideién az olasz 
kultura hatása alá helyeztük a magyar kö-
zépiskolát, később a eermán szellem számá-
ra nyitottuk ki az ajtókat és ablakokat. S köz-
ben nem vetettük meg annak a szellemnek 

kiszolgálását is, emi ellen most rendészeti 
hatóságok és büntető rendelkezések vonul-
nak fel. L a b o r a t ó r i u m i a n y a g g á 
v á l t a m a g y a r f i a t a l s á g , az iskola-
típusokkal ugy folytak a kísérletek, mint a 
tengeri malacokkal, a tanároknak ugy kellett 
tanulni a tantervet, mint színésznek a sze-
repet s tanár és szinész hiába vágyakozott 
százas széria után, olyan sürün következtek 
egymás után a bemutatók. 

Az iskola csak nyugalmi helyzetében tud-
ja betölteni hivatását s tud az lenni, amit vár 
tőle a nemzet: kiröpítő fészke tudásnak, jel-
lemnek és nemzeti szellemnek. Az iskola ne-
veli fel azokat, akik átveszik tőlünk a köte-
lességeket s folytatják azt a munkát, amit mi 
végzünk műhelyben, ugaron, pult mellett, 
rajztábla fölé hajolva s a hivatalszobák Író-
asztalain. Olyan lesz a jővője a nemzetnek, 

Budapest, junius 11. A kultuszminiszter érdekes 
felszólalása volt az eseménye a képviselőház 
szombati ülésének. A kultusztárca költségvetésének 
tárgyalását folytatták. 

Az első szónok Matolcsy Mátyás volt. Bizalom-
mal tekint a miniszter működése elé, a költség-
vetést azonban elégtelen dotációja miatt nem fo-
gadja el. 

Csík József: A magyar kultura világviszony-
latban is versenyképes. Szent-Györgyi Albert No-
bel-dija ennek a bizony i'.íka. 

Soltész János a diplomagyártás eljen beszélt. 

Pintér József felhívta a kormány figyelmét 
arrra, hogy a mai időkben a tanulóifjúság körében 
egy u j tipus alakult ki: a politizáló ifja típusa. 
Ugy látom, hogy e politizálásokkal kapcsolatban 
a munka értéke és megbecsülés a erősen háttérbe 

szorul. Kérem a kormányt, hogy lépjen itt közbe, 
hogy az ifjúság körében újra visszafoglalja helyét 
a tisztességes és becsületes munka megbecsülése. 

— A mai politizáló ifjúságban bizonyos kiáb-
rándultság tapasztalható. Ez az ifjúság nem hisz 

az ideálokban, mert behajtják, becsalogatják bi-
zonyos pártpolitikai területekre, ahol csak leégni 
lehet, fölemelkedni nem... Hangsúlyozta ezután, 

hogy mostanában a panlheizmus tévtanait igye-
keznek becsempészni az ifjú ág körébe. Ezek a 
szellemi áramlatok a halárainkon túlról jönnek. 

Ki tudja, hogy a határokon túlról nem fenue-

get-e bennünket az ateizmus veszedelme. 

Reibel Mihály: Az iskolákban elharapódzott a 
politizáló hajlandóság. A politikát ki kell irtani 
az iskolából...  1  

Teleki Pál gróf közoktatásügyi miniszter 

A; iskolákban nem lesz többé politika, 

annál is inkább, mert én nem vagyok politikus. 
Reibel Mihály: Véget kell vetni annak az ál-

lapotnak, hogy a tanszemélyzet kényl^eh vlt 

mint amilyen ma az iskolája. Az iskola köti 
össze a jelent a jövővel, ez az a hid, ami a 
gyermeket a férfikorba vezeti ót. Az iskola 
megmentheti és elveszítheti a nemzetet, föl-
mérhetetlen fontossága van tehát annak, 
bogy kik tanítanak, mire tanítanak és ho-
gyan tanítanak az iskolában. A m a iskolája 
a h o l n a p kaszárnyája, az iskolában azzal 
az erkölcsi erővel, nemzeti szellemmel, ön-
tudatos szeretettel kell felnevelni a .gyerme-
keket, amelynek ereje és védelme alá meg-
nyugvással helyezhetjük az országot és a 
nemzetet. Azt hisszük, T e l e k i Pál szemé-
lyében megkapja a magyar iskola — anny: 
balszerencse közt s oly sok viszály után, — 
feladataihoz és hivatásához méltó miniszte-
rét s a kísérletezések meddő korszaka után 
végre a nvugalom alkotó ideiéhz ért el a ma-
gyar iskola. 

politizálni, mert előmenetelét csak igy látta biz-

tosítottnak. 

Teleki Pál gróf: Ez nem lesz többét 

Reibel: Szükséges, hogy a védőbástyákat fel-

építsük és hogy az igazi kereszténység képviselőt 

ne defenzívában és örök visszavonulásban nézzék 

a támadásokat, hanem harci készséggel vonulja-

nak fel a kereszténység védelmében. 

Teleki Pál gróf kultuszminiszter: Meg vagyok, 

győződve, hogy a jövőben is igy lesz. 

Tildy Zoltán: Ha akár csak szellemileg vagy 

lelkileg megadnánk magunkat, attól a perctől 

kezdve már nem magyar történelmet irunk. Na-

gyon sok intelligens ember van, aki lélekben fel-, 

adta a magyarság sorsát. 

A magyar kultúrpolitika feladata, hogy 

harcoljon ez ellen a szörnyű lelki defe*\ 

tizrnus ellen, amely tönkreteheti, a nem-

zetet. 

Megemlékezett a magyar sajtó kulturális mun* 

kájáról. A kultuszkormány mellé külön sajtófő-

nökséget állítana. 

Gróf Festetics Domonkos a családi élet meg-
Iazulásáról beszélt, szóvátette a válópereket, azt 
kívánta, hogy »lépéseket kell tenni, hogy az or-
szágban ez az össze-vissza való válás megszűn-
jön*. Tekintélytiszteletet követel az ifjúságtól. 

Fábián Béla: Olvassa el a »Harc«-'ot, hogy tisz-

teli az a tekintélyeket. 

Andaházy Kasnya Béla szólalt fel ezután. Egy 
esztendeje adatokat hozott, hogy milyen szer-

vezkedés, izgatás és lázítás folyik az iskolás-

gyerekek között. Az akkori kultuszminiszter hosz-

szu hónapokkal később közölte vele, hogy miután 
nem nevezte meg az iskolát, nem áll módjában el-
iárábt indítani. Aniig- ilyen izgatás folyik az or* 

Teleki Pál beszéde 
a Házban 

hulíur program fáról és a politilcamentes isicoláról 

„Nem less iöbb politizálás ax isicolában" - „Os-
tor oxni Kell a gyűlöletet, mert ex vexet a társa-

dalom romlására" 
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A kél verető világmárka 

eredeti 

sírom 
eredeti 

STEYR 

kerékpárokai 
bízáról*? nálam kaphat. Hamis ulánratra ügyeljünk 
Wollner, Ríilhof.'or, Emera* gumik, alkatrészek és 

arífasek molt Péter 
n é D á r u h á z A b a n . Mid ucca 1 

legolcsóbban 

szágban, addig minden közigazgatási intézkedés 

hiábavaló. , 

Ezután 

gró f Te lek i P á l k u H u s z m i n l s z f e r 

mondotta cl beszédét. Hangoztatta, hogy a közép-

isko'al tanterveket azonnal kibocsátja, hogy a 

középiskolai oktatásban nyugodt helyzetet teremt-

sen. Ncni akar változtatni rajta, hanem csupán 

a még ki nem dolgozott részleteket akarja kiegé-

szíteni. Módot keres a: idegen nyelvek eredmé-

nyesebb tanítására cs nagy súlyt vet a magyar 

nyelv eredményesebb oktatására. A nyelv mellett 

foglalkozni kell a magyar népi hagyományokkal. 

' — A kormánynak az a szándéka — folytatta 

— , hogy az egyetemi ifjúságot bekapcsolj^ a szé-

leskörű szociálpolitika és agrárpolitika, valóban 

la'ukutató, szóval nemzetépítő munkájába. Egyik 

legfontosabb feladatának tekinti az értelmiségi 

munkaneiküülifég és a keresztény magyar ifjú-

ság elhelyezkedőiét. A bal- és jobbolda l szélső-

séges izgatás ugy látszik a diákság és a tanárság 

körébe is beférkőzött. Komolyabb megítélés alá ve-

szi ebben a tekintetben a tcndrsdgot. A sporttelje-

sítmények mellett különös gondja van a sport 

szellemi nemességóuvk fejlesztésére. Szükségesinjc 

tartja a lcvcntcüilézménynek crösebb telítését er-

kölcsi és szellemi tartalommal. A felekezeti béke 

ápolása a legnagyobb mértékben szívügye. 

Beszéde végen hangíxiattn, hogy a mai társa-

dalomban 

1 , . \ , i . /, 
ostorozni, biintctnt kell a gijülölatet, 
mert cz vezet a tdrsadahm romldidra, 

dc jutalmazni kell a szeretetet még akkor Is, ha 

már önmagában megleli jutalmát. 

Farkas István szerint a miniszter fejtegetései a 

Ház minden tagjában jó hatást keltettek. Az 

írástudatlanság elleni küzdelem fontosságáról be-

szelt és nagyobb összeget kért a népoktatásra. 

Krompaszki Miksa a miniszter megállapításai-

val párhuzamosan megállapítja, hogy az iskolá-

ban nincs túlterhelés. 

Csoór Lajos szerint a humanisztikus elgondolást 

nem szabad a gyakorlatiasság fölé helyezni. 

Vitéz Somogyvdry Gyula kérte a minisztert, 

hogy terjessze ki az állam védelmét a népmű-

vészet minden ágára. 

Kertész Miklós szerjnt az iskolában a közgaz-

daságot és a szocializmust bővebben kellene ta-

nítani a társadalomfejlődés vonalába beállítva. 

Be kell vinni az Ifjúság tudatába, hogy a gépe-

ket nem azért tartják fenn, hogy az ember rab-

Befőző 

babos b ugorkás 
üvegek minden nagyságban 
o l c s ó n kaphatók 

a z 
r aixuer £ 

EDENYCSARNO I I ban 

szolgája legyeru 

Rátz Kálmán az Iskolánkivüli népoktatás fon-
tosságát hangoztatta. 

Homonnay Tivadar az ideiglenesen alkalmazott 

diplomások véglegesítését sürgette. 

A Ház ezután a költségvetést elfogadta, maid 

áttértek 

a pénzügyi tárca 

i 
költségvetésének tárgyalására, amelyet Molnár Im-

re előarjó ismertetett. 

A Ház legközelebbi ülését hétfőn délelőtt tartja. 

öröm nézni 
L IEBMANN 

s z e m ü v e g e n 
L&t«eré«-iiatetli1»t, Kelemen-u. 12. 

Az interpellációk során Matolcsy Mátyás a mi* 

niszterelnökhöz intézett interpellációt a zsidó 

nagybérletek revíziója ügyében. Az interpellációt! 

kiadták a miniszterelnöknek. 

Az ülés egynegyed 7 órakor ért vétó. 

Anglia megvédi 
a kereskedelmi hajózás 

szabadságát 
Hétfőn minisztertanács dönt a rendszabályokról 

London, junius I I . A z angol közvélemény 

még mindig" az angol hajók ellen intézett 

légitámadások hatása alatt áll cs izgatottan 

várju a szakértők tanácskozásának az ered-

ményét. Londonban ugy tudják, a kormány 

el van tökélve arra, hogy véget vet minden 

támadásnak, amely a törvényes angol ke-

reskedelem ellen irányul. 

A londoni sajtó megerősíti azokat a híre-

ket, amelyek szerint 

hétfőn rendkívüli minisztertanács 

határozza cl azokat az intézkedé-

seket, amelyekkel meg akarják 

akadályozni a spanyol vizeken an-

gol kereskedelmi hajók megtáma-

dását. k 

A Times szerint a kormány szem elatt 

tartja azt a célkitűzést, amely szerint n be-

nemavatkozási politikát semmi körülmények 

között sciU szabad felfüggeszteni. A lap ugy 

tudja, hogy a spanyol vizeken tartózkodó 

angol hajókat három csoportra osztják. A z 

első csoportba tartoznak az ismert hajózási 

társaságok hajói , másodikba azok, amelyek 

magasabb szállítási díjtételek mellett vállal-

koztak a szállításra. I3z a két csoport élvez* 

heti a nemzetközi jog védelmét. A harma-

dik csoport, amelyben a nemrégen alapított 

hajózási vállalatok tartoznak, nem számíthat 

erre a védelemre. 

Divalos fehórc!pfík- szandalellpk 

legnagyobb választékban Mull CiliMZ Klauzá l tér 
3 

Nemzeti Takarékosság, „Hermes" eladási helye. 

Csanádmegye 
negyedfélmilliós részesedési kér 

az országos beruházási programból 
Közegészségügyi, szociális és uíépiíési munkaprogramot 

álliloil össze a közigazgatási bizollság 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) A 

Délmagyarország megírta, hogy Csanádmegyc 

vezetősége vitéz P u r g l y Emil kezdeményezésé-

re feliratban követelte, bogy az országos oeruhá-

zási programból a törvényhatóságok a területükön 

befolyó vagyonváltság és beruházási kölesón ará-

iivában részesedjenek a beruházási munkákból. A 

feliratial egyidejűleg a vármegye alispánja el is 

készilellc a vármegye szociális helyzetének sta-

tisztikai összeállítását s annak kapcsán a várme-

gye községeiben és Makón szükséges szociális, 

közegészségügyi beruházásokról, valamint munka-

alkalmakról a maga programját. 

A munkaprogramot szombati ülésében tárgyal-

ta a vármegye közigazgatási bizottsága. A mun-

kaprogram, amellyel Csanádmegye részt kér az 

országos beruházási munkálatokbúi összesen 

3,671.565 pengőt Igényel. m 

A program első pontja a makói közkórház-

nak tüdőbeteg osztállyal való kibővítése s ezzel 

egyidejűleg a kevermei báró Sina-féle kastély és 

park tüdőbteggondozó-szanatóriummá való átala-

kítása. A Báró Sina-féle kastély tüdőszanatórium-

má való átalakításához ugyanekkor a program 

szerint 50000 pengőt igényelnek. 

A következő programpont a vármegye terüle-

tén napközi otthonok éa egészségvédő intezetek' 

létesítése, illetve -a már meglevő intézmények c 

célra való átalakítása lenne. IIusz meglevő óvóda 

kisebb átalakításához 10 ezer, 11 óvóda nagyobb-

arányu átépítéséhez 209 ezer és 6 uj óvóda építé-

séhez 80 ezer, a vármegye egész óvódaügy émtí 

rendezésere tehát összesen 329 ezer pengőt Igé-

nyel a megyei beruházási program. 

A további terv 11 községben kisebb egészség-

házak létesítését célozza s rre a célra 176.000 

pengő szükségletet konstatál. 

Az ivóvízellátás terén szükséges beruházások-

ra, Makón öt uj ártézikut, kilenc k»zségben pe-

dig egy-egy uj mélyfúrású kut létesítésére 130 

ezer pengőt irányoznak elő. 

A legnagyobb tételt a vármegyei bekötő utatí 

hálózatának kiépítése jelenti a programban, ösz-

szesen 124 kilómét,er hosszúságú bekötö ut épi* 

tését tervezi a várhegye a beruházási akdó k x 

rctében 2,697.165 pengő költséggel. Végezetül a 

program megvalósítani kívánja a marosparti 400 

holdas scsigai legelő* öntözését. A már elő isi 

készített és jóváhagyott vizmüterv megvalósl'ásáral 

24.00 pengőt kér a vármegye. ' 
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Fehér és kombinált cíp&h 
Szandifok 

Tropikák 
Viszoncipők 

Weekend- és tenniszcipök olcsón 

H A ^ H ^ K ^ H l É I S z e n e d- K e ' e m g n » c c a 12- ' n- B- C. és Kalász tag 

A Dunából kifogták 
a foktői ötszörös gyilkos 

holttestét 
Való István öngyilkosságot követőit el 

Dun'szenfbenedek, junius 11. Szomba-
ton egyhetes hajsza után befejeződött a nyo-
mozás, amelyet a csendőrség indított a fok-
tői tömeggyilkos ellen. Tegnap meg 250 
csendőr egész éjszaka menetelt és fényszó-
rókkal kutatott a Dunán, mert olyan beje-
lentés érkezett, hogy Dunaföldváron felbuk-
kant a gyilkos. 

Délre azután kiderült, hogy hiába voP a 
hajtóvadászat, Való István öngyilkosságot 
követett el. 

A gerjedi határban délben 

a Dunából holttestei foglak ki. 

A kiszállott bizottság a holttestben a napok 
óta hajszolt foktői gyilkost, Való Istvánt is-
merte lel. Feje keresztül volt Jőve. A holt-
test már régebben lehetett a vizben. Vállán 
vászontarisznya volt, amelyben 20 pisztoiy-
és 5 puskagolyó volt. Ebből, valamint a pus-
kaszijból, a csennőrkalapból, valamint az áll-
szijból 

kétségtelenül megállapították 
Való személyazonosságát. 

A csendőröket ezekután bevonták. A szek-
szárdi ügyészség intékezdésére vasárnap reg-
gel fogják a holttestet felboncolni. 

• e 

Üveges András asztalosmester 
nyerte a kereskedelmi és iparkamara 

Szent István-Serlegét 
A Szegedi Ipari Vásár vasárnapi zárónapja 

A magyar és lengyel 
kisebbségi képviselők 

Hodzsánál 
Prága, junius I I . H o d z s a miniszterelnök 

ma értesítette a magyar és lengyel kisebb-
ségi csoportok képviselőit, hogy a leegköze-
lebbi napokban a nemzetiségi kérdésekről 
való tájékoztató eszmecserék cél jóból m e g -

fogja őket hivni. I 

Szombaton délben megható ünnepség zaj-
lott J e a Szegedi Jpa r i Vásár területé" D r 

Tóth Béla helyettes polgármester elnökleté-
vel összeült a z öttagú döntőbizottság, hogy 
határoZzon a kereskedelmi ós iparkamara ál-
la1 adományozott Srenf István Serleg odaíté-
léséről. A bizottság tagjai: Pongrácz A'bert, 
kamarai osztályehiök, Varga Mihály, Keres-
kedők Szövetségének elnöke, Erdélyi' András, 
a Baross Szövetség alelnöke. Takács Béla 
ipartestületi alelnök és Kocsis Ferenc kama-
rai beltag voltak. A bizottság Tóth Béla he-
lyettes polgármester vezetésével végigjárta a 
vásár területét, és közel egyórás tanácskozás 
után ugy döntött, hogy a kamara Szelt Ist-
ván Serlegével, mint annak első védőjét, 
Üveges András szegcdi asztalosmestert tün-
teti ki. Gvorsan terjedt e' a 70 éven felüli 
szegedi iparos kitüntetésének hirc és mire a 
bizottság a kiállítási terület forraszára ér-
kezett.. aho] az ünnepség Molvt , a kiállítók 
örömtől sugárzó arccal vették körül a boldog, 
meghatottságtól könnyező szegedi mestert. 

Mindenekelőtt Rai ner Ferenc, a kama ra 
elnöke üdvözölte a polgármestert, vázolta az 
ípartestület közérdekű célkf űzését, majd 

dr. Tóth Bcla helyettes polgármester 

mondott beszédet, amelynek során a z ezüst-
serleget egyévi védésre átadta Üveges András-
nak. 

— A maga remekeivel uj lombok és uj virágok 
körött — mondotta a polgárniesterhelyettes — 
olyan friss anyagára, formájára, minden lelemé-
nyére, olyan merész, olyan sikerült, olyan hódító 
ez a vásár, mintha csoda esett volna kijelöli te-
rületére. Nyomorúság és szomorúság között adja 
ezt a csodát a magyar kézműiparos. A városi ha-
tóság — amely jól tudja azt, hogy mennyi küz-
delemből!, <milliőt gondból, hajszoitságböl szüle-
tett meg ez a jxmipa, a hatóság meghajtja elisme-
résének zászlaját, a sátrak és azok lakói előtt és 
azt mondja, minden magyar iparosnak, de azt 
mondja minden magyarnak is, hogy büszkén és 
dacosan dobogjon szivetek, szívjatok egy édes 
hosszú lélekzetet, reménységet a drága juniusi 
levegőből és ez a vásár, mely sokkal szebb és na-
gyobb a tavalyinál, ez most tanítson, döntsön és 
parancsoljon. 

Dr. Tóth Béla eztán vázolta a vásár 10 éves 
történetét, majd hangoztatta, hogy amikor a he-
gedi kereskedelmi és iparkamara flkérésére elő-
ször került abba a szerencsés helyzetbe, hogv mint 
ennek a városnak helvettes polgármestere kihir-
desse a bíráló bizottság döntését, megköszöni a 
város közönsége és halósága nevében a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara elnökségének azt, 
hogv a kézmüipárosság buzdítására Szent Istvín-
serleget adományozott. Ez a serleg ujabb alko-
tásra fogja serkenteni a kézmű iparosságot és 
buzditólag fog hatni nemzedékről nemzedékre. 

A polgármesterhclyettes " t á n 

Rainer Fcreno 

kamarai elnök mondott beszédet és e
nnek 

során hangsúlyozta, hogy alkotó készség he-
víti a Szegedi Ipari Vásár vezetőségét. Ezt 
az alkotó készséget nem ronthatja le semmi 
és nem tántoríthatja el a Vásár vezetőségét 
semmiféle akadály, hogy törhctetlenül küzd-
jön a kisegzi6zte"ciákért. Különösen hálás ai 
vásár vezetősége azok iránt, ak'k kezdettől 
kitartanak ebben a nagy munkában. Tizen-
öt kézműiparos maradt meg a régi gárdából, 
akik mind a tiz vásáron résztvettek. Ezek 
az iparosok: Szöllösy Sándor, Kocsis Ferenc, 
Spitzer Sándor. Üveges And rás, asztalosmes-
terek, v. Dóczi Imre, Szedressi Lajos kárpitos-
mesterek, Kulai József faszobra sz. Reieli Sándor 
ékszerész, Tölgyes István szőnyegszövő. Már-
ton Ilona kéz imunkakészitő. Kriska Péter cs 
Tuksa Pál papucsogok. Richwe'sz János réz-
öntő, Wirth és Renqeg irodaberendezők és 
Róth, Hajlított Bútorgyár. Valamennvien 
inegkapták a kereskedelmi és iparkamara 
művészi diplomáját. Az ünnepség a HinmusZ 
hangjaival ért véget. 

BUTÖR ĵt! 
BszfaSosmes'erek Bútorcsarnoka 
Telefon 19—82. Szeged, Dugomcs-tér 1L 

Vasárnap esle 7-kor befeje-
ződik a vásár 

Á j ub i l á r i s vásár ma este 7 órakor befele- • 

zödik. Rainer Ferenc elnök ünnepélye55 ke-

retek között rekeszti h e a X. Szegedi Ipari 

Vásárt. A vásárzáró vagái-nap a jelek sze-

rint „aranyvasárnap'' lesz, közel tizezer fő-

mji idegent várnak erre az alkalomra Sze-

gedre. Majdnem háromezer főnyi utassal két 

vonat érkezik Budapestről. Az egyik 9 óra 28 

perckor fut be a Szeged-állomásra és 20 

óra* 53 Perckor indul vissza. A második bu-

dapesti vonat 9 ój-a 49 perckor érkezik Sze-

gedre és 20 óra 26-kor indul vissza. Debre-

cenből több mint ezer utassal 10 óra 13 peré-

kor érkezik filléres vonat, visszaindul 21 óra 

2-t perckor. A sarkad—gyulai vonalról Szeged-

it ókus állomásra 9 óra 25 perékor érkezik a 

'vonat és 20 óra 52-kor indul visgza. Ezenkívül 

autöcan-okon é s a féláru utazási kedvezmény, 

révén többezer főnyi idegent várnak Szegedre. 

A Szegedi Ipari Vásárra kiadott 50 szá-

zalékos ufcazási kedvezménnyel ma este 

óráig lehet Szegedre jönn i és a féláru utazási 

igazolványokat este 7 óráig bélyegezik le, 

i'letőleg érvényesitik a visszautazásra. 7 órá 

után megszűnik az igazolványok érvényesíté-

se. A lebélyegzett igazolványokkal junius 

14-én éjjel 1-2 óráig lehet visszautazni. 

Ugyancsak ma este 0 óráig működik a vásár 

területén a postahivatal, a különböző ked-

vezmények ezen időn tul n em vehetők igény-

be, mint ahogy a vizumkedvezményt ís csak 

ma délután 6 óráig adják meg, 

<*elv4rs«i H s i i Mítól hétlfiis-
Az amerikai Metró-gyár nagyszabású filmje: 

EROI IWAY MELÓM 
énekes, zenés, táncos film. A főszerepben: 

RÓBERT TAYI.OR, ELEANOR POWEL 

Korzó Mozi Mától hétfőig 

Orvos és az a s s z o n y 
Modern történet, a főszerepben 
Loretta Jeung, Warner Baxter, Wirginia Bruce 

Az Eucharisztikus kongresszus 
pompás filmje mától hétfőig mindkét moziban. 
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Kásáit elsórendü Hvltol-
ben szobafestést, mázolást 
és butorfőnyezést jutányos 
árban. Cégtulajdonos t 

Csányi Mihály 
Feketesas ucca 22, 
T e l e l o n t 1U-42. 

Budapesten olcsóbb lesz 
a gázfogyasztás 

Budapest, junius 11. A főváros junius 22-i 

közgyűlésének napirendjén szerepel két olyan 

előterjesztés is, amely az egész ország kö-

zönségét érdekli. A z egyik előterjesztés 

a gáztarifa módosítására, 

a másik a vigalmi adó fizetéséről szóló sza-

bályrendelet megváltoztatására vonatkozik. 

A gáztarifát a főváros vezetősége a Gázmü-

vek igazgatóságának javaslatára most mór 

másodszor módosítja. A jelenlegi módosí tó 

indítványnak az a lényege/ hogy bizonyos 

tömegfogyasztáson felül 

a háztartási gáz óra a jelenlegi 

2 0 fillér helyett 12 fillér lesz, 

ígyelőro azonban csak az olyan háztartások-

ban, amelyeken gáztűzhelyen kívül vízmele-

gítőt vagy kályhát is használnak. Ez azt je-

lenti, hogy a Gázmüvek igazgatósága 

a többletfogyasztást olcsóbbá 

teszi és igy serkenti a közönséget 

a gáz fokozottabb használatára. 

A z u j gázárszabás az egyszobás háztartások-

nál havi 2 0 köbméterben állapítja meg az 

alapfogyasztás mértékét, amelyen felül az ol-

csóbb tarifát számítják, azután szobánként 

2 0 köbméterrel növekszik a tőfogyasztás 

mértéke, egészen a hétszobás lakásokig. A 

hét- és többszobás lakásoknál a tőfogyasz-

tás havi 140 köbméter. 

A vigalmi adóná l a változós a következő: 

A vigalmi adót kü lönböző kate-

góriáknál 1—lO százalékig mér-

séklik, 

ezenkívül a jövőben nem kell ma jd a domi-

nó és a sakk utón vigalmi adót fizetni s az 

amatőrsport sem esik majd vigalmi adó alá. 

A kávéházakban a délutáni tánc vigalmi adó-

jót személyenkint 4 fillérre mérséklik. 

» T v o p i k á l « 

gumifiixő 
u / <f o i » s ö a skjy 
K ö n n y U w 
Kényelmen 
s z e I 1 ö s 

KlxáróJaf/ 

Höfle 
Kesztyűsnél Kap&ató 

Klauzál l é r 3 . 

n színház műhelyeiben 
megkezdődtek a szabad-

téri játékok technikai 
munkálatai 

Kibővült G ina Cigna szegedi szereplése 

Meg hat hét választ cl a szabadtéri játékok 

előadásaitól, már tegnap megkezdődött a techni-

kai elökószitő munka a szegedi szinház műhe-

lyeiben. Tegirap Szegedre érkezett Varga Mátyás, 

a Nemzeti Szinház tervező művésze, aki a játé-

kok egyik sconikai főnöke és aki az idén a Tra-

- ..v. - — • • • 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 

rajongón a szerető anya és nagyanya, 

ozu. Dohtor janosne 
szüf. Márki Julianna 

életének 69-ik évében hosszas szenvedés 

után f. hó U-dn d. u. visszaadta lelkét te-

remtőjének. 

Földi maradványait f. hé 13-án d. u. 5 

órakor helyezzük örök nyugalomra a rókusi 

temető halottasházából. 

Gyászolják: Lajos, János, Ferenc, László, 

fiai, menyei, unokái, testvére ée a kiterjedt 

rokonság. 

gédia és a Bizánc mellett az István király népe 

monumentális szinpadterve.it készíti. Varga Mátyási 

a technikai személyzet clsö részével hozzákezdett 

a szinház müühelyeiben a díszletek előkészítésé-

hez, elsősorban a festési munkálatokat végzik el, 

a hatalmas díszleteket igy is csak részietekben 

tudják elkészíteni a szinház teljesen kiüresített 

színpadán. 

Fontos cretsitést kapott a játékok vezetősége a 

Gina C/pna-ügyben. Most már végleges, hogy 

Gina Cigna szabadtéri előadás keretében — olasz-

országi fellépéseitől eltekintve — juliusöan és 

augusztusban csak Szegeden lép fel. Nemcsak sike-

rült megoldani a világhírű ojasz énekesnő szegedi 

szereplésének minden részletét és ezzel biztosi)-

tani a szegedi játékok nagy vonzóerejét, ha-

nem annyira teljes a harmónia a szabadtéri já-

tékok vezetősége és a világhírű olasz énekesnő 

között, hogy Gina Cigna a programban hirdetett 

eddigi fellépésein kivül ujabb szereplésével biz-

tosítja azt a megbecsülést, amelyet Szeged iránt 

érez. Dr. Janovics Jenő megbízásából Nádasdy 

Kálmán, a Turamdot cs a Háry János rendezője 

megbeszélést folytatott Budapesten, a Városi 

Szinházban vendégszereplő énekesnővel, aki fel-

ajánlotta, hogy háromhetes szegedi tartózkodását 

kibővíti azzal, hogy a Turana'ot főszerepének há-

rom estén eléneklésén és a Verdi-Rekviem szop-

rán szólóján kivül elvállalta az augusztus 2-i Ko-

dály-hangverseny szopránszólójának éneklését is. 

Annyira nagyrabecsüli Szeged művészi 'örek-

véseit és Kodály Zoltán költészetét, hogy a már 

hirdelclt fellépésen kivül vállalkozik Kodály Te 

Dcumjj. szólójának eléneklésére, amelyet első al-

kalommal fog Szegeden énekelni, A világhírű mű-

vésznő közölte, hogy ötödik fellépését minden el-

lenszolgáltatás nélkül nyujtji át a Szegcdi Sza-

badteri Játékoknak. 

A játékok előkészületeit — mint ismeretes — 

hetek óta lázas tempóban folytatják a játékok köz-

ponti irodájában, amely eddigi a városi bérház-

ban működött. Junius 15-től kezdve, amikor ez 

iskolaév végével felszabadulnak az iparostanonc-

iskola helyiségei, a központi iroda átköltözik u i 

Eötvös-uccai Iparostanoneiskolába, ahol éppen 

ugy, mint tavaly, szinle áz összes rendelkezésre 

álló termkben teljes apparátussal folytatjók a 

technikai, adminisztratív és propaganda munkát. 

Betegség utáni üdülésre és nya-

ralásra l e g i d e á l i s a b b 

Dr.Baél svábhegyi 
gyermek-szanatóriuma 

Budapest, T., Mátvás kirá ly ut 23. 

Telefon: 115—111. 

jf^allanfwrg&ioni 
Szeged város területén 1938 junius 4-től lf-

ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: 
Savanya Józsefné eladta Frank Lajos és nejé-

nek a Zákány dűlőben levő 731 n. öl földjét 2 40 
K kat. tiszta jövedelemmel 310 pengőért. 

Szécsi Istvánné eladta Gémes Juliannának a 
Franciahcgy dűlőben lévő 400 n. öl földjét 6.75 
•K kat. tiszta jövedelemmel 1250 pengőért. 

Kiss Kálmán eladta Márki Ferencnek a Mada-
rászló dűlőben lévő 771 n. öl földjét 11.66 K ka t 
tiszta jövedelemmel 400 pengőért. 

Ifj. Katona Imre eladta Lasano József és ne-
jének a Külső-Csorva dűlőben lévő 1 hold 200 n, 
öl földjét 8.48 K kat. tiszta jövedelemmel 750 pen-
gőért. 

Paresetlcs .Tózsef eladta özv. Varga Antalié-
nak a Bakló dűlőben lévő 146 n. öl földjét 3.19 K 
kat tiszta jövedelemmel 800 pengőért. 

Grubits János és neje eladták üreg Gábor és 
ncJének a Szckercs-uccn 3 számú házukat U5 n-
öles tffrkkel 5000 pengőért. 

Balog András és neje eladták G'ajda István és 
nejének a Felsővárosi-szénáskert dűlőben lévő 
házát 265 n. öles telekkel 2600 pengőért. 

Gárgván Géza eladta Horváth .Tánosnénnk B 
Lengyei dűlőben lévő 488 n. ól földjét 2.59 Iv kat, 
tiszta jövedelemmel 292.80 pengőért. 

Fodor Jánosné eladta Jójárt Jánosnak" a Len-
gve! dűlőben lévő 300 n. öl földjét 480 pengőért, 
' 'Nagy András eladta Bezdán András és nejé-
nek a Fiárok dűlőben lévő 2 hold 332 n. öl föld-
iét 2420 K ka', tiszta jövedelemmel 2850 pen-
gőért. 

Otthon Mozi Szőrén 
m m w m w w m m m a m m m w m m m m w 

Csak egy nap! Junius 15-ín 

fSIIIRLEY TEMPLE nagy filmje 

India lángokban 
A műsor külön szenzációja 

CSELÉNYI JÓZSEF, a rádió magyar nóta-

énekes- vendégszereplése. 

Előadások kezdele fél 6 és fél 9. 

OlctóserttshiisáraK! 
1 kgr fiatal sertéscomb P 1 20 
1 kgr fiatal sertés nyakas V 1 20 
1' kgr fiatal sertés oldalas P 1 10 
1 kgr fiatal sertés fej-láb P 050 
Sertés darált 11 120 

Marhahús: 
1 kgr pörköltnek V 1 60 
1 kgr levesnek P 1.20 
1 kgr sütnivaló P M0 

Róth mészárosnál, 
Mikszáth K á l m á n ucca 3 . 

K O s z O n e t n y l I v ó n l l á s . 

Mindazon rokonoknak, jóismerösök-
nck, kik feleségem, illetve édesanyánk 
temetésén megjelentek, koszorú- és vi-
rágadományaikkal fsjdalmuukon enyhí-

teni igyekeztek, ezúton monduuk bálás 
köszönetet. 

Szeged. 1938 junius 8. 
SZABÓ ANDRÁS és CSALADJA 
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Az 
OVENALL 

fogkrém antiszeptikus 
hatásánál fogva a száj-

üreget fertőtleníti és elpusz-
títja azokat a baciffuso-

kat, melyek az ételmara-
dekban elszaporodva, 

a fogakat meg-
támadják. 
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Dugonics „Etelká"-ja, 
a barokk regény 

Irta dr. DIÓSI GÉZA ke gyesrendi gimnáziumi tanár 

* 

Vasárnap, 1938. junius 12. 

A Délmagyarország Hírlap- és Nyonidavál-

Ialut Rt. rendkívüli közgyűlést tartott, ame-
lyen az igazgatóság tagjául megválasztotta 

Dobó Géza gazdálkodót, 
Kóródi Katona János v. országgyűlési kép-

viselőt, 

Makai Pelrovics György ny. polgármester, 
országgyűlési képviselőt, 

Lcvay István kisteleki szabómester, községi 

és megyebizottsági tagot, 

Ottovay Károly kereskedőt,, 

Payr Hugó országgyűlési képviselőt, 

dr. Palócz Sándor ügyvédet, 

Tarnay Ivor, ny. csanádmegyei alispánt, 

Varga Mihályt, a Kereskedők Szövetségének 

c lökét és 

Pásztor József szerkesztőt. 

Az uj igazgatóság a következő felhívással 

fordul a közönséghez: 

Az uj igazgatóság a vidék első sajtóorgá. 

uuniát tartalomban és terjedelemben fejleszte-

ni akarja. 

Valamennyi társadalmi osztály és felekezet 

békés együttdolgozását kívánja szolgálni, a 

területe megcsonkitottságából gyógyulásnak 

indult, a békés és termékeny termelő munka 

áldásaiból magára eszmélt édes hazánk ja-

vára. 

Keresztény és nemzeti Magyarországot aka-

runk, de az igaz keresztényi szeretet és az 

alkotmányos nemzeti munka jegyében. Gyű-

löletet szítani senki ellen sem engedünk s a 

nemzethez való tartozás egyik legfőbb föltéte-

lének az őseink vérétől áztatott Raza iránti ra-

gaszkodás mellett az alkotó nemzeti munka 

bármely ágában való lisztes és szorgos közre-

működést tekintjük. 

Nincs az a termelési ág, amelyet ne tarta-

nánk minden odaadással támogatandónak. 

Programunk: a kartellek leépítése mel-

lett a nagyipar céltudatos fejlesztése, a kis-

ipar felkarolása, a szabad kereskedelem visz-

szahelyezésc jogaiba és megbecsülésébe, a 

munka megkoronázása s a munkás védelme 

bárhonnan jövő kizsákmányolása ellen. 

Vezérelvünk: a közérdek. Amit soha szem 

elöl nem tévesztünk: az igazság. Fegyvereink: 

a szókimondás; ba célt érünk vele: a simoga-

tás, de lia kénytelenek vagyunk: a meg nem 

alkuvás, az erő és a harc-

Szolgálatába szegődünk az alföldi gondolat-

nak. Tudjuk és valljuk minden magyar em-

ber kötelességét az ország második városával: 

Szegeddel szemben. De nem fogunk akkor sem 

megtorpanni, ha Makóéit, a csanádi főváro-

sért kell szavunkat hallatni, vagy ha bárme-

lyik legkisebb községért kell csatasorba állí-

tani betürengetegeinket. 

Célkitűzéseink részére nem ké-

rünk egyebet, csak kis felfigyc-

lést... Aki azután azt látja, hogy 

munkánk az egyéni, családi, szo-

ciális, társadalmi, gazdasági, kul-

turális és állami élet el nem há-

rítható parancsainak szolgálva, a 

mincl több ember minél nagyobb 

boldogsága felé egyengeti az utal, 

az crösilsc önként vállalt szerény 

munkánkat csatlakozásával. 

£ rel egyik legkiválóbb fia, a piaristarend 
.ikoiége, a magyar irodalomtudomány neves 

művelője tiszteletének szenteli a mai napot a 
Piarista Diákszövetség, a piarista gimnázium volt 
növendékeinek együttes találkozója, amikor meg-
koszorúzzák Dugonics szobrát és felavatják a dí-
szes Dugonics-serleget. 

Ez az ünnepség a százötvenéves Etelká-nak, Du-
gonics leghíresebb regényének a jubileuma is. 
1788-ban adta a /.nemzeti lélek tüzes ébresztője* 
az első /-eredeti magyar* regényt, mint ő mondja 
munkájáról s most a jubileumi évben a kegye-
letes megemlékezés szeretettel áldoz pár gondo-
latot az Etelká-nak, a barokk regénynek. 

Dugonics 

a: irodalmi barokk 

tanítványa volt és ebben mestere Gyöngyösi. A 
barokk szellem jellegzetes vonásait felleljük ben-
ne a külsőségekben is. Cicomák, díszítések, cif-
raságok, kacskaringók a késői barokjk-müvérlzet 
jellemzői; ugyanezek megvannak a kor ízlésében, 
a barokk ember szemléletében, igy Dugonicsé-
ban is. 

A könyv cime előtt mindkét kötetben egy-egy 
szentimentális jellegű képet találunk. Az első cím-
kép Etelkát és Etelét ábrázolja előtérben, amint a 
Magyarok Istenének szentelt áldozati oszlopnál 
állnak, rajta Etele csákójpvaj és az oszlopba 
szúrt kardjával; a háttérben Világasvára látszik. 
A: kép alatt kétsoros vers, valószínűleg Dugonics 
szavai: 

Miivés: ő képeket érczen ki vághatta, 

De Magyar sziveket le nem rajzolhatta. 

A II. kötet bevezető képe pedig azt a jelene-
tet ábiázolja, mikor Etele-kardjával leszuria 7a-
lánfit. Alatta megint vers következik: 

P ki fsl-övedzi szijját fegyverének, 

Két végét köti fel az a Szerencsének. 

A kép után következik Etelka tipikus barokk 
cime. Az irodalmi cimadás lényege mindig a tá-
jékoztatás; 

a cim a könyv tartalmát cs értékét 

is jelzi. 

A barokk-kor sokszor tekervényes allegóriába öl-
tözteti a címet, s mint az Etelká-ban is látjuk, 
Dugonics magyarázza, majdnem egy vásári ki-
kiáltó bőbeszédűségével tárja elénk a regény tár-
gyát: 

/Etelka.* — Ki volt ez az Etelka? — »Egy 
igen ritka, magyar kis-asszony.* — Hol? — »Vi-
lágos-várott.* — Mikor? — /Árpád és Zoltán feje. 
delmink ideikben.* 

Most jön az iró neve. Mikor az olvasó egy 
könyvön elolvassa a szerző nevét, a puszta név-
nél többet is akarna tudni az Íróról, akivel 
szellemi összekötetésbe készül jutni. Meg akar© 
ja ismerni a szerző egész emberi mivoltát, hogy 
ezzel mintegy áthidalja azt a nagy térbeli és 
időbeli távolságot, mely a szerzőt az olvasótól 
elválasztja. Dugonics egész szellemi arcképét 
megtudjuk a neve alá irt sorokból, mint a könyv 
címlapján láttuk, ami szintén a barokk kor saját-
ságos megnyilvánulása volt. 

A cimhez és az iró nevének feltüntetéséhez 
csatlakozik az évszám, mint időrendi meghatá-
rozás. Dugonics a regényt 1786-ban irta, de csak 
két évvel később jelent meg a munka. A pontos 
évszám (1788) mutatja ezt. 

Dugonics azután tovább kering tárgya' körül 
a külsőségekben; a cim után nem mindjárt a 
szöveg, nem is az előszó vagy ajánlás követ-
kezik, hanem egy nyolc soros vers, mottóul, Rajnis 
József /-Magyar Helikonra vezérlő Kalauzá«-ból. 
A vers cime: Egy igaz Magyar ruhába öltözött 
Leánynak képéről, a' meHyet egy kép-író a' 

Poétának aiándékba adott: 

Irn'l e' leányzó mint födözé magát 

Tisztes ruháival!... nem fitogatta azt. 

A' mit gonosz szemmel vadásznak 

Sok piperés tsemegés legények; 

Az kikre nézvén bura ereszkedik 

A' szűz Szemérem•' bánatos homlokán 

Hervadoznak a lankadt! virágok, 

Es szomorú telelésre dőlnek! 

Csak ezután következik a könyvben 

az előszó, 

melyet Dugonics Honnyaim-hoz intéz. Ha a cini 
b<ín a szerző tudatos állásfoglalása nyilvánul meg 
müvével szemben, akkor az előszóban a mü iro-

Fájdalmaitól szabadul meg 
rheumánál, köszvénynél, ischiasznál, ba tbermálts kúrája 
lehetőve teszi, hogy közvetlenül a kénes hőforrásokban 
fürödjék. A moderu orvosi tudomány ezen ideálját valóra váltja 

TRENCSÉNTEPLIC gyógyfürdő. 

Uj hegy i t hermá l i s .strandfürdőié a legszebb K ö é g c u r ó D á b a n 
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dalmisága, • szerző tudatos magatartása és ál-

lásfoglalása hatványozottabban kitetszik. Az elő-

szóban /önéletrajzi ás történelmi reflexiók* ve-

gyülnek, az iró önmagának kritikusa lesz, mint-

egy a kulisszák mögé vezeti az olvasót. Az elő-

szó adja az iró irodalmi célkitűzéseit és program-

jának nagy részét: 

L könyvemet magyarul irtani, mert ez-

zel csupán a Magyar Sziveket legeltetni 

akartain. Nem is hangzott volna idegen nyelv-

ben olly édesdeden és oI]y hathatóssan Etel-

ka, egy igen ritka magyar kis-asszony. 

Az anyanyelven való irás tehát eszköz Du-

gonicsnál, hogy szavát mindenki megérthesse és 

íz/cl honfitársai szivének akart örömet szerezni. 

A barokk kor latinnyelvü irodaiménak folyta-

tásaként vehetjük az előszó má-odik szakaszát: 

Ki-hoztam c' Szüzet a' Fe'cdékenségnek 

Tartománnyából, a' régi Setctségböl: hogy 

a' mostani Világ lássa; csudállya^ kövesse... 

Le-irtain Regi Magyarainknak Vitézsége-

ket; Bátorságokat; Nagy Lelkeket. Elö-ad-

tam Fejedelmeinknek Szer tartásaikat... 

Regényének mindkét kötetéhez a barokk irodalmi 

Ízlés szerint ucgy-négy képet mellékel Világos-

váráról, az első kötet cimképének romvár-

rai/án kivül — igy emlékezvén meg róla: 

Ezzel is örök emiéközetöt cé'oztam adni 

ama hires várnak, melynek töredékjein a 

gyikok futkosnak, a hollók kráücognak, a 

szarkák csörögnek és a baglyok huhognak, 

holott eniiekclötte vitéz ólaink nagy gyö-

nyörűségben, nagy vigasságban éltének. 

Az clöidöknek cz az emlegetése, a kora elő-

dök e kultusza egyer.es folytatása a barokk kor tör-

téneti felfogásának. Dugonics, a barokkiamber, eb-

ben is öntudatosan járt cl. 

Dc barokk a regény szerkezeti beosztása Is. A 

ket könyv mindegyik több szakaszra oszlik: az 

elsőben is, a másodikban is négy-négy képe 

latható, a négy égtáj felöl kimetszett alakjában, 

benne a regény szereplőinek helyes kis képével. 

A szakaszok meg rcizekrc oszlanak, hét-tiz rész-

beosztással. 

Mindezek a jegyek, ezek a külső vonások rend-

kívül megnyerték a közönség tetszését, mert se-

giLég nélkül is, a barokk-hagyományok szerint 

bőven alkalmazott jegyzeteket felhasználva, szem-

mel tudta kisérni a regény fejezeteinek kanyar-

gását. 

Az Etelkd-nak nagy volt a könyvsikere. Az 

első kiadás 1000 példányát rövidesen szétkapkod-

ták és három esztendő múlva a második kiadást 

bocséjtották közre. A lelkes Dugonics regényével 

nozzáférkőzött olvasóihoz, kiket többé nem en-

gedett ki kezéből. Iró és olvasó egymásra talált 

iz Etelka lapjain keresztül gondolat, érzés, tárgy 

tekintetében. Az egész magyarság lelkesedett érte 

és ebben a dicsőítésben Dugonicsot az ország első 

írójának tartotta. 

A késő utódok előtt 

Szeged nagy fiának és ieles íróidnak 

neve most abban a fényben ragyog, mint százötven 

évvel ezelőtt. Szeressük Dugonicsot, tiszteljük 

munkásságát és hálás kegyelettel nézzünk mindig 

a róla elnevezett téren áljö szobrára, melynek bal-

kezében az ő legkedvesebb könyvet, az Etelka.-t 
láthatjuk. J 

II piarista gimnázium 
kollektív találkozójának 
vasárnapi programja 

(A Délmagyarország munkatársától.) Abból 
az alkalomból, hogy százötven évvel ezelőtt je-
lent iueg D u g o n i c s András „Etelka" cimü 
regénye, a halhatatlan költő nevét viselő sze-
gedi kegyesrendi gimnázium nagyarányú kol-
lektív találkozót rendez. Az együttes találko-
zón megjelennek mindazok, akik 50, 40, 35, 30, 
'25, 20 és 10 évvel ezelőtt tették le az érettsé-
git. Az ünnepi találkozón avat ják fel a re-
mekművű Dugonics-serleget. A monstre talál-
kozót a Piarista Diákszövetséggel és annak 

ifjúsági csoportjával együtt rendezik' meg a 
jubiláló évfolyamok. A rendezőség meghivta az 
ünnepi találkozóra a gimnázium minden volt 
növendékét, azok hozzátartozóit, az iskolafenn-
tartó város vezetőségét, minden városi és ál la* 
mi, különösen tanügyi intézmény és társadal-
mi egyesület vezetőségét, az intézet minded 
barátját és támogatóját-

A nagyszabású ünnepi találkozó résztvevői-
nek egyrésze már szombaton délután megér-
kezett Szegedre. Az öreg diákok az ország min-
den részéből érkczlek, vagy jelentették bc ér-
kezésüket. A szegediek éá a megérkezett vi-
dékiek vasárnap reggel nyolc órakor részl-
vcsznek a fogadalmi templomban tartandó ün-
nepi misén, amelv u lán a gimnázium díszter-
mében üdvözlő ünnepségre cv ülnek össze. 
Ezen az ünnepségen az üdvözlő beszédei dr. 
M u n t y á n István táblai tanácselnök mo:v1-
ia- Ezután leleplezik nz intézet tanácstermé-
ben az igazgatók arcképcsarnokát, majd a 
Dugonics-szoborhoz vonulnak és azt megko-
szorúzzák. A serlegavató ebéd délben egv éra-
kor kezdődik az ujszegedi Vigadóban, aliol dr. 
G á l László miniszteri tanácsos tart in a ser* 
legavaló beszédet, ma id S z i n g e r Kornél, a 
gimnázium huszonöt éven át volt igazgatója' 
intéz beszédect régi tanítványaihoz. 

A szép ünnepség megrendezésének gondol; f 8 
és érdeme dr. K a r i János jelenlegi igazgatóty 

„ü törvény és a% igazság 
alapján állok"— 

mondotta dr. Dósa Endre, az uj dorozsmai főszolga-
bíró, aki elfoglalta tyivaialát 

(A Délmagyarország munkatársától.) D r . 

Dósa Endre, a dorozsmai járás u j főszolga-
bírója csütörtökön foglalta el hivaialát. Ebből 
az a'kalomból szombaton délelőtt- tisztelgő 
látogatáson jelentck Meg hivatalában a kis-
kundorozsmai járás községcinek vezető jegy-
zői ós községi orvosai. Kora délelőtt Dorozs-
nra elöljárósága üdvözölte az u j főszolgabí-
rót dr. Vajdovicli Béla főjegyző vezetésével, 
majd együttesen a főszolgabírói hivatal sze-
mélyzete és a községi főjegyzők, orvosok tisz-
telegtek az u j főszolgabírónál. Dr. Sze"árö 
Henrik dorozsmai szolgabiró a tisztviselői 
ka r üdvözletét tolmácsolta, majd Molnár De-
zső sándorfalvi főjegyző a községi jegyzők és 
orvosok nevében mondott üdvözlő beszédet, 
kérve a magyar falu szegényei ügyének fel-
karolását. 

Dr. Dósa E n d rc főszolgabíró keresetlen 
szavakkal mondott köszönetet az üdvözlés-
ért és kijelc'Hette, hogy nagyra értékeli a 
jegyzői kar nehéz munká já t , annál i 6 inkább. 

A S Z E G E D I 
SZABADTÉRI 
j á t é k o k 

T Ö R T É N E T E 
h á r o m é v M O N O G R Á F I A 

IRTA: P Á S Z T O R J Ó Z S E F 
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mert közhivatali pá lyá já t a legalacsonyabb 
lépcsőfokon kezdte. A jegyzői kar ós a la-
kosság érdekeit minden igyekezetével védeni 
fogja ós elő aka r ja mozdítani . 

Áz üdvözlő látogatások után dr. Dósa 
Endre nyilatkozott a Délmagyarország mun-
katársa előtt a programjáról és célkitűzései-
ről. , * 

— A törvény és az igazság alapján állok — 

mondotta. Most foglaltam el hivatalomat, a spe-
ciális helyi problémákat még nem ismerem és bár 
a bátyám vo'.t az elődöm, nem kértem tőle fel-
világosítást, hogy a magam szemével győzödjafí 

meg mindenről és elfogultság ne vezethessen sem-

mi tekintetben sem. Alaptermészetemben van a 
szociális problémákkal való törődés. Szívesen fo-

gadom az ügyes-bajos dolgaikkal hozzám for-
duló embereket és ilyenkor igyekszem magami 
beleképzelni az ő helyzetükbe. Amennyiben a tör-
vényes keretek megengedik, megteszelk mindent] 
hogy segítsek az arra rászorulókon. Sohasem a 
szigorú törvényt kívánom alkalmazni, hanem ösz* 
szeegijeztetein a fejlődő élettel és igyekszem cny* 

hifent a paragrafusok szigorát. Nem tqyesztcml 

azonban szem elől, hogy a tisztviselő tulajdon-^ 
képen katona, akinek a kapott parancsokat teljesí-
tenie kell, dc a parancs szellemében igyekszem 
humánusan és megértően cselekedni. 

— Hallottam bizonyos ellentétekről a község 
életében — folytatta a főszolgabíró —, ezekről 
még nem volt alkalmam meggyőződni. A meny-
nyiben valóban volnának ellentétek, bármilyun te-
kintetben is, igyekezni fogok azokat kiegyenlíteniA 

A különböző érdekeket nein hivatali hatalmi szó-
val, hanem baráti alapon kívánom összeegyez-
tetni, lc kell azonban szögeznem, hogy a törvény 
és jog alapján állok, elvi ellensége vagyok min-

den kilengésnek, törvényes alapon áll az: országj] 

kilegéscknck nincs helye. 

Tenniszütő és kurozAs 

STEI N ER 
szakmiihelyben, Kelemen u. 7. 
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A rendtörvény 
Az állami rend megóvása végeit szükséges 

büntetőjogi rendelkezésekről szóló 1938. évi 
XVI . törvénycikk, amely néhány nap előtt lé-
pett életbe, a később érintendő egy-két anyag-
jogi rendelkezés mellett tulnyomólag alaki jogi 
rendelkezéseket tartalmaz s jelentősége fő-
ként abban áll, hogy a legsúlyosabb politikai 
bűncselekményeket e célra szervezeit kütön-
biróságok hatáskörébe utalja és a különbiró-
sági eljárás egyszerűsítésével, tehát a bűncse-
lekmény minél gyorsabb megtorlásával hatá-
lyosabbá teszi a jogrend büntetőjogi védel-
mét. 

A különbiráskodást az ítélőtáblák székhe-
lyén működő törvényszékek kebelében alakí-
tott öttagú külön tanácsok gyakorolják, ame-
lyeknek elnökét és tagjait az illető Ítélőtáblák 
elnökei jelölik ki évenként a törvényszék és az 
ítélőtábla birái közül. 

A külünbirósági eljárás 

Blá esnek a felségsértés (Btk. második rész I. 

fejezet), a hűtlenség (Btk. második rész I I I . 

fejezet, 1930:111. tc. harmadik rész I. fejezet 

és 1934:XVIII. tc-), a lázadás (Btk. második 

rész IV. fejezet), az igazgatás (Btk. második 

rész Vr. fejezet és 1913:XXXIV. tc. 3. g.) bün-

tette és vétsége, továbbá az állami és társa-

dalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921: 

I I I . tc. rendelkezéseibe ütköző, végül a rob-

banószerekkel és robbanóanyagokkal elköve-

telt visszaélésekről szóló 1921 :XV. tc.-be üt-

köző büntettek és vétségek, mindezek akkor 

is, ha sajtó ut ján követik el, A különbiróság-

hoz — tehát nem a fiatalkorúak bíróságához 

— tartozik az eljárás abban az esetben is, ha 

a bűncselekményt fiatalkorú követte el. 

Logikus rendelkezése a törvénynek, hogy a 

tiiost felsorolt bűncselekményekre vonatkozó-

lag elkövetett bűnpártolást, amely egyébként 

büntető jogrendszerünkben önálló (sui gene-

ris) bűncselekményként jelentkezik, színién 

bevonja a különbirósági eljárás tárgykörébe. 

Az ötös külön tanács előtti eljárásban álta-

lánosságban a bűnvádi perrendtartás szabá-

lyai nyernek alkalmazást az alábbi el lőré-

sekkel: 

Vizsgálatnak nincs helye, 

fizt a nyomozás pótolja, amelyet az ügyészség 
maga is teljesíthet. Joga kiterjed előzetes le. 
tartóztatás elrendelésére is. 

Elesik a vádlanácsi eljárás is. A vádirat be-
nyújtását közvetlenül követi a főtárgyalás ki-
tűzése s a vádiratot a biróság rendszerint a 
főtárgyalásra szóló idézéssel együtt közli a 
terhelttel ,aki tehet ugyan kifogást, de efö-
lött maga az ötös tanács dönt. A kifogásokat 
elutasító végzés ellen jogorvoslat nincs. 

Az öttagú külön tanács ítélete ellen a tör-
vény csak egyfokú perorvoslatot enged és pe-
dig semmiségi panaszt a kúriához. 

Az eljárás egyszerűsítését és gyorsítását cél-
zó ezek a rendelkezések jórészt évek óla is-
meretesek a kisebb sulyu bűncselekményekre 
vonatkozó perjogi novellákból. A jogászi ag-
gályt, amely az egyszerűsítésnek főbenjáró 
ügyekre kiterjesztésével szemben felmerülhet, 
maga a törvény oszlatja el megfelelő garanciá-
lis rendelkezésekkel. 

Az eljáró különbiróságnak a rendesnél na-
gyobb taglétszáma biztosítja az ügyeknek 
legalaposabb megvitatását és legkörültekin-
tőbb elbírálását, a középfokú fellebbvilel ki-
esését pedig megnyugtatóan ellensúlyozza az, 
hogy a tanácsban ilclőláblai birák is helyet 
foglalnak. 

A különbiróságnak ilyen szervezete mel-
lett a vizsgálat és a vádtanácsi eljárás mel-
lőzése som jelent érezhető hátrányt annál ke-
vésbé. mert az ötös tanács a kifogások alap-

j á n . sőt cnclkül is 

hivatalból felülbírálja a vádiratot, 

elrendelheti a nyomozás kiegészítését, meg-

hallgathatja a feleket és indokolt eseclben lő-

tárgyaláson kivül megszüntetheti az eljárást. 

Garanciális jellegű újításnak tekinthető, 

hegy a különbirósági eljárásban nem csak a 

fötárgyalási elnök, hanem 

az itélőbiróság tagjai, valamint a 

vádló és a védő is közvetlenül 

intézhetnek kérdést a vádlotthoz* 

Különösen a védelem részérc biztosítja ez a 

szükséges mozgási lehetőséget, de általában is 

elősegíti a tényállás tiszlázását. 

A perorvoslali ul megrövidítésével szemben 

a törvény ugy a panaszjogot, mint a kúria 

felülvizsgálati jogkörét is szélesebb alapokra 

helyezi, mint a bűnvádi perrendtartás. 

Semmisségi panasznak van helye „a tör-

vény lényeges rendelkezéseinek megsértése 

miatt és ténykérdésben is amiatt, hogy a lény • 

állás megállapítása a törvény lényeges ren-

delkezésének megsértésével történt." Ez a íu-

A j á n l j u k a 

hogy arcbőrük ápolására használ-
j ák a legjobban bevált világhírű 
n a g y e n y e d l 

Kovács krémet. 
A legelhanyagoltabb arcbőrt isrövid 

idő alatt tökéletesen rendbehozza. 
Éjjeli használatra kék csomagolás (zsiros) 
Nappali használatra sárga csomagolás (száraz) 

F i g y e l j e n a v é d j e g y r e ! 

gaanas meghatározás mindenesetre több le-

hetőséget nyújt a semmiségi panaszra, mini a 

Bp. szorosan körülirt anyagi és alaki semmi-

ségi okai. 

Emellett a törvény az 1938:X. tc. 33- §-ára 

is utal, amit nyilván ugy kell érteni, hogy a 

kúria, amennyiben ugy találja, hogy a külön-

büóság ténymegállapítása hiányos vagy az 

iratok tartalmával elleniéiben áll, vagy hely-

leien ténybeli következtetessel törlént, a tény-

megállapítást — eseleg bizonyiásfelvétel után 

— maga helyesbiti és a törvénynek megfelelő 

határozatot hoz. 

Am' már most az anyagi jog körébe vágó 

rendelkezéseket illeti, mint 

lényeges ujitást 

a kővetkezőket kell kiemelnem: 

Az 1921:111. tc. 1. §-ának meghatározása 

szerint az ott körülírt mozgalom vagy szer-

vezkedés csak akkor minősül bűncselekmény-

nek, ha egyenesen „az állam és és a társada-

lom törvényes rendjének erőszakos felforga. 

tására vagy megsemmisülésére, vagy vala-

mely társadalmi osztály uralmának erőszakos 

megvalósítására irányul'1. 
Az u j törvény szerint a most idézett szakasz 

tekintete alá esik a mozgalom, vagy szervez-

kedés akkor is, ha kifejezetten, vagy bevallot-

tan nem irányul ugyan az említett célok erő-

szakos megvalósítására, de „a körülményekből 

kitűnik, hogy a mozgalom vagy szervezkedés a 

törvényes jogrend törvényellenes uton való 

megváltoztatásának veszélyét rejti magában." 

A törvény azzal, hogy a bűncselekmény lé-

tesülését az eddiginél jóval kevesebb feltétel-

hez köti, hogy nem kívánja meg az erősza-

kosságot s ezzel egyenértékű tényálladéki 

elemnek tekinti a „törvényellenességet", — 

hogy a védett jogterületet „az állami és társa-

dalmi rend" kitétel helyett a sokkal tágabb és 

igy több érdeket felölelő „törvényes jogrend" 

fogalommal jelöli meg —, hogy a túlságosan 

forradalmi szinezetü „felforgatás, megsemmi-

sítés stb." meghatározásokkal ekvivalens elem 

a „megváltoztatás1' is —, de mindenekfölött 

azzal, hogy a mozgalomnak vagy szervezke-

désnek nem is kell a jogrend törvényelle-

nes megváltoztatására irányulnia (dolus spe-

ciális), elég, ha ennek veszélyét idézheti fel, 

a törvény hatókörét jelentékenyen kiszélesíti. 

Az anyagi jogot érinlő másik rendelkezés 

a büntetési nemekre 

vonatkozik. Itt azzal az újítással találkozunk, 

hogy a törvény a hatálya alá eső bűncselek-

ményekre nézve szakit az állanifogház bünte-

téssel, amely egyébként büntető 'jogrendsze-

rünkben éppen leginkább a politikai bűncse-

lekményekkel kapcsolatban sürün szerepel a 

büntetési tételek közölt. Az ötös külön tanács 

elé tartozó ügyekben állanifogház helyett 

ugyanolyan tartamú börtön, illetve fegyház-

büntetést kell kiszabni és pedig az előbbit, lia 

a törvény szerinti büntetés öt évet meg nem 

haladó államfoghház, az utóbbit pedig, ha a 

törvény szerinti államfogház büntetés az öt 

évet meghaladja. 

A fialalkoruakra nézve ez a reform aként 

érvényesül, hogy amennyiben a biróság sza-

badságvesztés büntetést tart kiszahandónak s 

a vonatkozó jogszabály értelmében államfog-

ház volna kiszabandó, ennek helyébe fogház-

büntetés lép. (Egyebekben a fiatalkorúak ra 

nézve az öttagú külön tanács előtti eljárásban 

is a Bn. és az 1913:VI. tc.-ben foglalt anyagi 

jogszabályok nyernek alkalmazást. 

Megemlítem még, liogy a törvény annyiban 

visszaható erejű, amennyiben alkalmani kell 

az életbelépése (1938 május 29) előtt elkövetett 

bűncselekményekre is, ha azokat a törvény 

hatálybalépése után tették vád tárgyává. 

Dr. Pártos Ernő 

Eladó borkereskedés és vendéglő. 
Az üzlet 48 éve áll fenn. Borbevásárlási központ. 
Ugy bevásárlásra, mint eladásra kilünöen beveze-
tett cég. 800 hektoliter bor berak táró zására al-
kalmas jól felszereli borpince. A vendéglő évi 300 
hektoliteren felüli borfogyasztással, berendezés-
és felszereléssel, áruraktárral eladó. Érdeklődni 
ÖRDÖG-nél, Kálvária-ucca 10. 

Mnarra: KORDÜ-RUHH 
Tropikál- és sportöliöny 
Ballon kabát, gumi köpeny 
Sport és ílroli cikkek 
Intéze 1 ru&ák, sapkák 
Vl&arkabát. cserkészáruk 

olcsó ára 
szenzáció! 

szeciieny ieri5 

Elsőrendű 
uriszabóság 
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A nélkülözhetetlen GFB harisnyák nyári színekben. 

Szavatosság mellett egyedül 
Pol lák Testvéreknél 
szactienyi-ier 17. umo tag Csekonícs-u. 6. Kaiasz lag 

Horthy kormányzó valószínűleg megieíenik 
a Hangya országos kongresszusán 

• élet sok előkelőségének kíséretében. A meg-
ny'tó beszédet dr. Balogh Elemér tHkos ta-
nácsos, a Hangya elnöke tartja. Az ünnepi 
szónok dr. Wünscher Frigyes a Hangya ve-
zérigazgatója lesz, aki a szövetkezet' tábor 
gyönyörű feladatairól é8 az u j -szövetkezeti 
Programról beszél. Felszólalnak a kormány-
iiatóságok és az egyházak képviselői is. 

A kongresszus után a Hangya minden 
résztvevőt vendégül Ját ebéden, majd a szö-
vetkezeti vezetők megtekintik a Hangya 

Ceglédi-uti tárházait, továbbá budafoki pincé-
szetét és egyéb gyárait. 

A kongresszus résztvevői számára a rende-
zőség kedvezményes jegyeket eszközöl ki a 
budapesti színházaktól, valamint minden jo-
]cntőscbb budapesti kultúrintézménytől. \V 

Junius 23-án féjáron" utazhatnak fel a részt-
vevők a z ország minden részéből a Hangya 
oi-szágos kongresszusára, amelyet a Hangya. 
Központ alapításának negyvenedik évfordu-
lója alkalmából rendeznek. A kongreszsusi 
iinii0p6(-gek méltán juttat ják majd kifeje-
zésre a magyar szövetkezeti mozgalom> egyro 
növekedő jelentőségét. 

A rendezőség 15.000 résztvevőre számit, 
ak'k vasárnap reggel yz országház elöl in-
dulnak 300 zászlóval, zenével, festői nénvise-
letben nz A ndrás sy ufón keresztül a Hősök 
emlékéhez, majd annak ünnepé]yes megko-
szorúzása ufán a feldíszített Iparcgamokba. 

A kongro'zuson valós/.inüleg megjelenik 
Horthy kormányzó, számos miniszter. to-

vábbá az egyházi, a társadalmi é s politikai 

d e s z k a 
kcrl lémhes, 

E p ü l e t f a 
ast ta losáru , 

enyvezett fi 

L é c 
karó , 

osz lop 

b a c h 
Páris i krt. 35. Volt Som-
la' te'eo telefon 11 28. 

Egy szobrászmüteremben, 
ahol az ui művészeti forrongás legnagyszerűbb 
stilusviaskodása folyt le és ahol most a kikris-
tályosult magyar szobrászati formairány látható 

Látogatás Cser Károly munkabirodalmában 
(Budapest, Junius.) A budapesti százados-utt 

Művésztelep egyik villájában él már a békeidők 
óta a magyar szobrászművészet egyik legelőkelőbb 
és legérdekesebb vezéregyénisége, Cser Károly. Ko-
moly, leszürödött művész és meghajszolt cinber, 
akiben parallelizálódott az emberi a művészivel, 
aki szinte cgyvonalban küzdötte meg emberi vias-
kodásuit a művész óriási metamorfózisával és aki 
ma szinte az egyetlen olyan valaki a magyar 
művészetben, aki — a; önmaga harcaiból tisz-

tult fel abba a kristályos forma- ós témagazdag* 

súg ha, amilyenbe különben sc lehet eljutni el-

után:ásókkal, egyszerit megtanulásokkal. 

Cser Károly emberileg és művészetileg egyaránt 
A nagy sorsot viselő, legmélyebb értelmezésig el-
jutott művész. Alkotásai kivétel nélkül meg vajú-

dott átélések, amiket a mesterségbeli eszközök ab-
szolút birtokában, a legtökéletesebb formnlbizton-
súggal és gazdag előadással produkál. Témája ki-
zárólag lelkiséget kereső, dc sose elvonatkozott 
Szobrászati előadása pedig — hát ez az a kiérett, 
úgynevezett stílus, amelyet Cser Károly — aki 
ezekben a forradalmi keresésekben a legnehezebb 
metamorfózisokat szenvedte — ideális, kikristá-
lyosodott, színtiszta megtalálássá tudott kiteljesí-

teni. 

Az ut idáig azonban nagy megtagadásokon, ége-
tő lazakon, súlyos sorsvállalásokon vezetett keresz-
tül. Pedig ugy indult ez a művész, hogy szinte ki-
szolgálta a Szerencse. Még a háború előtt kezdte 
cl müvészéletét, amikor már a legelső kiállitó.-i 
szereplésén a legáltalánosabb sikert aratta és szinte 
rapszodikus lendülettel vágódott neve a köztudat-
ba. Müvei hatásos, jól megformált, nagy szob-
rászati ludassal készült alkotások voltak, amiken 
csak ugy villózott a lobogó fiatalság és az a 
nagyszerű áhítat, amivel a milliónyi szépet mu-
tató Élet iránt volt eltelve. 

Szobrai szinte egytől-egyig diadal 

szobroit voltak. 

szinte kivétel nélkül egy rajongó művész hála-

iűüvei az Életnek azért, hogy. megmutogatta neki 

a gyönyörű nyári napsütést és a mesélő csillag-
sugáros éjjelt; a szélben hullámzó pipacsos búza-
mezőket és a titokzatos havas hegy ormokat; a 
nevetöarcu, keményizmu diadalmas férfit és az 
ölben megbúvó nő: a csudálatos szerelem Szép-
ségét. Diadalszobrok, amiken mindenki fellelke-
sült, amiken mindenki fellelte a maga külön nagy 
örömét, békés életigenlését;.. 

És aztán... aztán az történt, hogy kitört a 
háború. A művész először csak rácsodálkozott a 
zűrzavarra, de aztán öt is elkapta a mámoros, 
katonaindulók, háborús nóták viharzása, — máris 
ott marsolt Cser Károly a virágokba árasztott 
csukaszürkében menetelök között, önként jelent-
kezett bakaként egy pesti pályaudvar felé, az 
orosz harctérre indult elsők között... És beke-

rült Przemgsl várvódői közé Gyónt Géza mellé, 

akinek egyébként is jópajtása... Aztán elesik a. 

vár... Aztán rohan a háború történelme, eszten-
dőkön át és ottfelejti 

a krasznoiarszki fogolytáborban 

a halott Gyóni Géza mellett a magébaroskadó, 
nagy sorsfordulatot megélt élő művészt... Aki 
aztán, hogy beteljesült a nagy magyar kálvária, 
egyszer csak hazajöhetett szenvedéseiből... De aki 
otthagyta a ronibadöntött przemyslii várban cs 
a krasznojarszki fogolytáborban egész ifjúságát an-
nak minden hangos, lobogó ujjongásával, életsze-
relmével, diadalimádatával együtt... 

Az uj Cser Károly pedig shazaincnt* elhagyott 
műtermébe, ahol elbújt a forradalmak és emberek 
elől és ahol elkezdte megtépázott müvészálmait 
ősszekeresgélni. 

Ekkor döbbent rá arra a megismerésre, hogy a 
háborúban meghajszolt cs az utána kerülő nehéz 
viszonyok emberét, azt a csapzott, kócos szenve-
désembert nem leliet ugyanazokkal a szobrászati 

simaságokkal agyagbamintázni, mint a párév előtti 

nyugalom élelszerdmcieit... És ekkor látta, hogy 
a fiatalos d iadalszemié]et is csak mámor, amire 
ki kell józanodni egyszer mindenkinek és ami igy 
nem inaga az egé$z Élet, hanem csupán parányi 

darab belőle... És a nagyobb rész az nagyon ko-« 
moly valami, nagyon meggondolkoztató, nagyon 
elmélyítő... Amit bizony ugy tehet csak jól meg* 
figyelni, ha — őt is elkapja a Sors és meg* 
heinpergeti. 

Igy történt. 

A háború utáni idők egyre sulyosodó viszonyai 
mindig több és több megrendelést, vásárlót hord-
tak el a művészektől. Megkezdődött a kemény ke-
nyérviadal. Meg aztán az is történt, hogy Cser 
Károly uj lelkisége és uj látása mellé most máp 
uj kifejezési eszközöket is kénytelen volt keresni. 
Az uj témák és az azokat előadott formák azon-
ban — meghökkentették a megmaradt kisszámú 
művészeti közönséget, amely konzervatívon vissza-
húzódott a formaforradalmiak mellől, amelyet két 
évtizedig kellett ránevelni az uj kifej(ezésbcli aka-
rások megszokására... Amely igy akkor szinte tel-
jesen magárahagyta a nagy metamorfózisokkal 
viaskodó Cser Károlyt... Do 

az álneveit művészeti közönség ma ts* 

inét lelkesen tapsol a letisztult, sok 

próbatétén elmélyült, ujratámadt Cser 

Károlynak, aki — bár teljesen meg-

fehérült fejjel, dc változatlan lobogó 

müvészhiitel — ismét élén jár a ma-

auar szobrászművészeinek, 

Műterme nagyszerű látványosság és feledhetet-
len élmény minden látogató számára. Ott állnak 
rendezetlen összevissízasagban a »régi« diadalszeni-
lclet alkotásai, a lázas átalakulási évek müvei —i 
a mai kiteljesedettekkel együtt. Ott áll egymád 
mellett ennek a három nagyszerű müvészáJlomás-
nak szinte pillérjeként tekinthető »DiadaJ- cimü 
szobra, egy görög-római finomságú, crötduzzadó 
férfiakt, amely a Szépművészeti Muzeum modern 
galériájában áll bronzbaöntve; egy remek bealko-
tott ülő nőiaki, kutszobor, amely már a formakero-
sések lázas szakából való; végül egy egészen kü-
lönös sugárzású, átszellemült dombormiikonipozi* 
ció, amely egyébként az ezévi Lodz-difat is nyerte 

és amely mai művészeti korszakának, kristályo-
sult szemléletének és mesterségbeli hatalmas tu-
dásának egyik legszebb müdarabja. És ezek mel-
lett és ezek körül garmadában a többi sok-sok! 
m ü : remek portrék, igazán parkdisznek emel| 

játékosan finom térszobrok, meghatóan elméi 

lg ült tcinetöszohrok, felállított hősi emíéknrüi'cH 

kis modelljei (köztük az ország legszebb höíiij-
szobrának, a vácinak is a modellje) és áhítatod 
templomszobor-kompoziciók... Mind útjelzői egy 
nagy magyar müvésí forrásának és kiteljesedésé-
nek. 

Cser Károlyról még nagyon sokat fogunk hal-
lani,. hiszen most jutott birtokába nagy forrongá-
saiból kiérlelt valamennyi előadásbcli eszközei-j 
nek. És ma van kristályosra megszűrt müvész-
életcnck is azon a pontján, ahonnam a »csucstelje-
sitrnények«, az úgynevezett legigazibb müvek ke* 
letkeznekl 

Radnag Oszkár, 

FESTEK 
Háztartási cikkek 

KARDOS 
Valéria tér. 
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Tanulságok 
Ivia d r . B E R E T C K PETEK 

B á r h o v a 
UTAZIK 

nyaralni, üdülni vagy szórakozni: 

minden tájékoztatást és prospektust 

d í j m e n t e s e n 

Vasút i és hajójegyei! 
az összes k e d v e z m é n y e k k e l 

a s z ükséges valutákat 
hivafa'os árfolyamon megkaphatja 

Neu Ernő banküzlet 
u t a z á s i i r o d á j á b a n . 

A napokban kézbesítette a posta számomra a 

„Kosmos" cimü természettudományi folyóiratnak 

juniusi számát, mely lap azt lehet mondani, egyik 

legelterjedtebb, legnépszerűbb német képes tudo-

mányos közlöny. Ez a Stuttgartban megjelenő, a 

természettudomány minden ágával foglalkozó saj-

tótermék eljut a világ minden zugába. A német 

kutatások eredményét propagálja az egész vilá-

gon. Ennek a folyóiratnak juniusi füzetében az 

első átlapozáskor egy eikk ciinc ötlött a szemem-

be: „Neue Pflanzen und Ticr© Grossdeutschlands". 

Miután a gondolatom az volt, hogy az uj növény-

és állatvilág az újonnan gyarapodott területtel: 

Ausztria elcsatolásával került Németországhoz, 

nagyon érdekelt a cikk. Nem is csalódtam. 

Felsorolja azokat a növényeket és állatokat, 

melyek ma már német polgárok a „Heimatrecht" 

alapján. És milyen meglepő az eredmény ! 

A gyarapodás jórészc a Burgenland-
ból, a Trianon által elszakított ma-

gyar területről származik, 

A növényvilágból ugyan igy sok alpesi uj növény 
Tirolt és Karinthiát mondja őshazájának, de a 
növények egyik jelentős része magyar eredetű. Uj 
emlősgyarapodást nem tud felmutatni a kutatás, 
de annál nagyobb és értékesebb a gazdagodás a 
madárvilágban. Az uj madarak kivétel nélkül régi 
magyar állampolgárok, amelyek csak most lettek 
német állampolgárokká, miután egyideig osztrákok 
is voltak. 

Közléseimben többször reámutattam arra a 
körülményre, hogy Magyarország mily érdekes 
helyet foglal cl állatföldrajzi tekintetben. 

Észak-dél, kelet-nyugat vízválasztója zoológiai 
értelemben. A Trianon által elszakított nyugatma-
gyarországi területtel egy darab sajátos magyar-
országi fauj.it veszítettünk cl, amely most a né-
metek által felismerve, számunkra felbecsülhe-
tetlen értéket jelent. 

Ennek a területnek sajátosságát és értékessé-
gét, az Alföldet jellemző szikes tavaknak egyik 
legnagyszerűbb képviselője a Fehér-tó adja. A 
német folyóirat felismeri ebben a különös világ-
ban élö értékeket és 

elragadtatás hangján ir erről az ujon. 
nan szerzett nagyszerű és páratlan ér-

tékű területről 

és a dicsérő synomiák tömegével grossartig, 

prachtwcll, wunderlicht stb. stb. magasztalja az ott 

található, eddig Németországban és tőle nyugatra 

még eddig nem ismert növény- és állatvilágot, 

megjegyezve, hogy ez a csodálatos óriási sóstö 

Németország egyetlen ilyen sóstava, ahol valósá-

gos madárparadicsam van. Felemlíti sorrendben 

az uj német honpolgár madarakat is (talán már 

német szóra is tanítják őket!?), a kanalas, a bi-

borgémet, a barna Íbiszt, 3 nagy sólyom egy 

faját, a törpe sast. Az eddig ismeretlen siki nö-

vényeknek soregével uj halakat fedeztek a Laj-

tában. 

Nagyon jellemző a németek módszerére, hogy 

ahol már hete előtt a fegyverek ereje biztosította a 

területek szerzését, ott nemsokára a kultura 

munkájával igyekeznek behálózni a területeket, 

azt németté tenni és azt igy megtartani. \Valljuk 

:suk bc őszintén: 

törődtünk-c ml valaha is annyit a 
Fertő-tóval, . 

mint csak amennyit most ez a német tudományos 
közlöny ir a csodálatos elragadtatás hangján? Hi-
szen cszre kellett vennünk, hogy ott speciális ma-
gyar értékek vannak, mert a bécsi Burg-muzcum 
ritka madáranyaga jórészt a Fertőről került be, 
mégis ha gondunk volt a Fertővel, az talán csak 
annyiban állott, miként lehetne ezt a semmirevaló, 
hitvány terültet lecsapolni és ezt a szikest is bú-
zatermővé tenni. Ugy látszik azonban nemcsak 

mi, de az osztrák sem méltatta sokra a Fertőben 
nyert ritka értéket. Legalább is osztrák 'döben 
nem sokat hallottunk róla. A német azonban fel-
ismerte ezt. Bizonyosra veszem, hogy rövidesen 
német madárvárta fogja világgá szórni csodála-
tos „felfedezéseit" a volt magyar földről. 

Azon a napon, midőn 

a „Neusiedler Sec" 

csodálatot olvastam a „Kosmosból", a szegedi 
Egyetembarátok Természettudományi Szakosztálya 
hozta azt a figyelemreméltó határozatát, hogy 
megkeresi a város hatóságát aziránt, hogy a sze-
gedi Fehértavat nyilvánítsa védettnek azoknál az 
cgydülálló értékeknél fogva, amelyek ezt a kis 
darab magyar földet jellemzik. 

Nem különös, hogy ezer éve élünk szomszédsá-
gában ennek a területnek és még csak most kell 
aira felfigyelnünk, hogy egész külön világot rejt 
magában ez a párezer holdas térület? De nemcsak 
Szegeden, de seholsem tudlak az országban arról, 
hogy a Fertőn kivül itt van az országnak nagy-
ságban a Fertő után következő, összefüggő, egy-
séges nagy szikes tava, amely még a Fertőtől is 
különbözik, mert itt szerencsés földrajzi fekvésé-
nél fogva olyan madárfajok is vonulnak keresztül, 
amelyek a nyugatibb vidéket már nem szokták 
meglátogatni. 1932-ben K a á n Károlynak könyve 
jelent meg a természetvédelemről. Itt felsorolja 
•azokat a területeket, amelyeket kivánatos volna 
védetté tenni. Hiába keressük a felsorolt névsor-
ban 

a. szegedi Fehértavaf, 

nem találjuk. Elveszett, elfelejtett magyar érték 
cz, azaz mondjuk meg őszintén: inkább ma is 
gond, haszontalanság, amellyel nem érdemes so-
kat vesződni, miután gazdaságilag haszontalan, 
terméketlen terület. 

És még ma is igy gondolkodunk! Most Ítélték 
halálra a területet azzal, hogy a birkalegeltetés-
ből befolyó párszáz pengőért ebek harmadjára 
dobták oda a területet csak azért, mert a „gazdák 
érdeke" ert kivánja. Eddig még ki lehetett zavar-
ni a tó területén tojásokat szedő rablókat, ma 
már a szabad legeltetés cimén bentjárhat a pász-
tor bárhol és próbálja öt valaki a térdig érő víz-
ből kizavarni. Ahhoz jussa van, mintahogy a bir-
kának jussa van 

az ösvegctációt kiirtani. 

Az idén doktorátusra készülő egyetemisták tanul-

mányozzák a fészkclést, disszertációkra készülnek, 
sokezer pengős teleobjektivekkel fényképeznek, 
hogy nemcsak maguknak, dc dicsőséget szerezze-
nek Szegednek is. Sajnos, kutatásuk meddő fog 
maradni, mert a fészkelő madárnak tojása meg 
sem melegedhetik a fészekben. 

Ugyanakkor, amidőn indítványomra kimondot-
ta a közgyűlés, hogy kiveszi ezt a területet a köz-
ségi vadászterületkből, egy lépést tettünk a ccl 
felé, a másik intézkedésével a város hatósága 
azonban elsőbbre helyezte a „gazdacélt" a tudo-
mányos kutatás lehetőségeinél és halálra Jtélto 
a területet. 

Ila például Németországnak ilyen területe vol-
na, milyen hirnévre vergődött volna már az! A 
Keleti tengerben .van egy kis sziget a: Dcrgriine 
Inscl. E területen fészkel a gulipán, ez a kékiábu 
fehér-fekete felfelé hajló csőrü szép madár. A 
kezemben volt ez a könyv, hol a madár élete 
fényképsorozatokban van megörökítve és bámu-
latba ejti a világot ezzel a madárral. Az idén 

20—30 pár kezdett fészkelni itt a Fe« 
hértavon ezekből a madarakból. 

Már készttettük is a fészkekhez a leshelyeket, da 
vesztünkre, mert ezzel is felhívtuk a tojásrablök' 
figyelmét és másnap már üres volt a fészek, Igy 
nem lehet tudományosan működni. Így nem lehet 
a Fehértavat propagálni, igy nem lehet a magyar-
értékeket a világ szeme elé tárni. Arról nem ia 
beszélek, hogy a mostani korlátlan legeltetés a 
tónak minél előbbi kiszárítására törekedik. 

Nagy magyar értékek forognak kockán. Nem 
szabad ilyenkor garasosan anyagiaskodók'mk 
lennünk és semmiféle úgynevezett érdekekért nem 
szabad a tudományos kutatási lehetőségeket fel-

RícznaK uan szive! 
Ö n n e k p é n z é é r t s z é p é s j ó c i p ő t a d n i . 

Káprázatos férfi fehér cipőmodellekkel a város elegáns urait mind 
lázba hozta. 

Az exltluslv fazonok, lekopirozás veszélye mtalí csak az üzletben láthatók. 
A világhírű »Ibolya« crém cipőbalzsam egyedüli Ierakaía. 

Kölesei uca 7. 

Olcsó nyári áraiánlatunk! 
Férfi öltönyök P 21.-től 

Tvopieai ruhák P 18.-tól 
Trópus öltöny több szinben P 29.-

legnagyobb választék az összes ruházati cikkekben 
Női crepe de schin D^i i Sfifitáfy ruhaáruháza, 
esőköpenyek P 17.-től Didll g g l l c l l l Kelemen-u.5. 
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áldoznunk. Bizonyos nz, hogy minden intézkedés 

sért érdeket, hu azt tnásik szemszögből, a másik 

oldalról nézik. A német természetvédelmi törvény 

a szaporodási időben védi u rókát, amely állat 

egy cseppet sem mondható hasznosnak. Nálunk, 

ahol például uz Alföldön ina niár ritkaságszámba 

megy egy-egy rókacsalád, tii/.zrl-vasxal pusztít-

ják őket, kicsinyetket u kotorékba földéit gázpat-

tt uokkal fojtogutják lc slb., mert a róka nyulat 

is elvisz és hébe-hóba egy-egy tyúkot Is elkap. Dc 

vajon, mit szólnak a gyümölcstermelők ahhoz, 

hogy Németország még hernyókat is megvéd, Il-

letve uz abból származó ritkább lepkéket. Az er-

dőgazdaságra káros szarvasbogár is védelmet él-

vez. Ahol nemzeti értékek, nemzeti ügy forog a 

kockán, ott megalkuvásnak helye nincsen. A nc-

mrtek soha sem fognak inra gondolni, hogyan 

'„•sípolhatnák le n Fehértó tavát, mert tudják, 

hogy ebben páratlan értékek vannak, melyeket 

nemzeti szempontból nugyszerüen ki fognak hasz-

nálni a tudományos világ elölt. 

Eddigi meddő próbálgatásaim után mégis bi-

tóin abban, hogy 

a jövő évben sikerülni fog a Fehértn-

vat legalább a fészkelés idejének két 

hónapjára Védelem alá helyezni, 
% 

amely esak annyiban állana, hogy a legeltetést 

szorítsák viasza a régi korlátok közé és akadjon 

pár inségmunkás, akik május—junius hónapok-

ban u ló felügyeletével és őrzésével leszn.'k meg-

bízva. 

A magyar népet lehet cs kell a kultura szere-

tetére nevelni, dc Itt 

n hatóságoknak kel] clőljárni jó pél-

dával. 

Meg az ugynvezett gazdaérdekeket is össze lehel-

ne egyeztetni a tudományos kutatás érdekeivel, 

csak meg kell hallgatni mindkét felet, mielőtt egy 

'íven fontos kérdésben, mint amilyen a Fehértó 

— egyoldalú döntést hoznának. 

Az a párszáz pengős tétel igazán nem forgat-

bá fel a város költségvetését. Sőt — mint már 

egy cikkemben reámutattam —, a város egyene-

sen áldozatot hoz, amidőn az eddig halastó gátvé-

delml célokra felhasználható és most legeltethető 

sás helyett 1500 pengőért szalmát kénytelen vá-

sárolni. 

Btzom, bizonyosra veszem azt, hogy a "áros 

hntóságn kicsinyes érdekekor nem fog feláldozni 

tudományos értékeket és hn kell, még áldozato-

kat is tud hozni azokért a tudományos kutatá-

sokért, amelyek Szeged városára talán pénzben 

nem, dc erkölcsi tekintetben annál nagyobb ered-

ményt jelentenének. 

párisi nagy áruhoz rt. 
SZEGED, CSEKONICS é s KISS UCCA SAROK 

Befőzéshez 
Befőttes üveg felfehér: 

liter 025 01 

ar íf~drb 

0.5 

.08 1 drb —.08 3 drb—.02 

Befőttes üveg febér: 

liter 0.25 0.4 0.5 

~~úr öTrb -.78 4 drb - . Í8 3 drb -.68 

Lekváros üveg félfehér: 

liter 0.2 0.3 0.3 

ár 5 drb -.68 4 drb -.68 3 drb —.62 

Lekváros üveg fehér: 

liter 0 2 0.3 05 

ár 5 drb —.71 4 drb -.78 3 drb -.72 

Babos üveg félfebér: 

liter o:; 0.5 0.75 

ár 5 drb -.68 4 drb - . 6 8 3 drb -.1)2 

Búbos üveg fehér: 

liter 0.3 0.3 075 

ár 5 drb — 78 4 drb -.78 3 drb —.68 

Kongresszus 
a Mátrában 

Az elmúlt héten kongresszusra utaztak a Vi-

déki Lapok Országos Egyesületének tagjai. A 

Mátra hegyei között meghúzódó Pardcl-íürdöt je-

lölték ki értekezés hdycül és a vidéki lapok 

képviselői rövid 48 órára letették a tollat és 

/előkelő idege nekoké változtak át, hogy hatal-

mas autóbuszokon Induljanak Budapestről a Ké-

kesen keresztül Parádra. A kirándulásról tudo-

mást szerzett Cscpdny József gyöngyösi szőlőbir-

tokos, az egyik gyöngyösi lap tulajdonosa és el-

határozta, hogy ebben a kirándulásban ő is részt 

vesz, mint — szőlősgazda. Százholdas szőlője olt 

terül cl a gyöngyösi niüut mentén és a roskadásig 

telt gyümölcsfák messziről mutatják a gazda hoz-

záértését, amellyel széltől, esőtől, fagytól megvédte 

a gyenge hajtásokat. Ide állította kl az útra a 

tanyán dolgozó ügyes embereit, akik elébe álltak 

az autóbuszoknuk és arra kényszerltették a sofőrö-

ket, hogy bekanyarodjanak a barátságos tanya ud-

varába. A kocsiban ülő újságírók lelkes éljen-

zéssel fogadták gyöngyösi kartársuk müsoronkivüH 

ötletét és még nagyobb volt lelkesedésük, mikor 

kitárultak az autóbuszok ajtajai és a tanyába ren -

delt cigánybanda magyar nótákkal fogadta a 

nagy melegben kissé eltikkadt ches embereket. 

A déli harangszót bizonyára már régen elütötte 
a gyöngyösi barátok templomának toronyórája, 

mikor a kiránduló társaság a Csépány-család tag-

jainak szerető gondoskodása mellett elfoglalta 

helyét a nagydiófák alatt megterített asztalok 

mellett. A magyarosan készített gulyás párolgó 

illata csak fokozta az amúgy is meglehetős ét-

vágyat. A tejfeltől csöpögő turóscsusza töpörtői 

csak ugy ropogtak a fogak között. És mindennek 

tetejébe a jó gyöngyösi bor, amely szinte ra-

gyogott a poharakban, hamar emelkedetté tette a 

hangulatot. Csak a hölgyek szomorkodtak el egy 

kicsit, mikor eszükbe jutott, hogy péntek van 

és ilyenkor tilos a húsevés. Csépány József azért 

újságíró, hogy ki ne fogyjon a meglepetésekből. 

Mikor megtudta a szomorúság okát, fehér lapot 

húzott elő a zsebéből és már el is olvasta a 

gyöngyősi fclsöplébániahlvalultuk engedélyét a 

mai böjt napjának feloldásáról. 

Hatalmas éljenzés honorálta a házigazda ötle-

tességét és most már a tökéletes boldogsághoz 

csak az ivóvíz hiányzott. 

— Nem adhatok vizet — mondotta mosolyog-

va Csépány József szerkesztő ur — , mert az erre-

felé nagyon drága. 

Inkább mustot varázsolt elő a pincéből. 

Ebéd után az egyik kecskeméti ujságiró kivette 

a prijnás kezéből a hegedűjét és maga húzta a tár-

saság fülébe a szebbnél-szebb nótákat. Magyar 

nóták után operettrészletek következtek, utána pt>-

dig egy kis talpalávaló a — napon. 

— Kl bánja a napot, ha táncolni lehet! — 

adták ki a jelszót és a- házigazda szépséges szőke 

Pannika leánya kézröl-kézro járt a füves ud-

varon. 

Rövidesen kiderült ebben a tanyában az is, 

hogy a gazda egyetlen leánya nemcsak táncolni 

tud kitűnően, hanem meg is tudja különböztetni 

a kápoeztapaléntát a paprikapalántától. Közben 

egy kevés időt részontelt a tanulásra is, megtanult 

franciául és angolul. Ugy mellesleg tanárnői dip-

lomát is szerzett magának, de állása nincs. Azt 

meghagyja annak, aki abból akar élni. 

Ugy látszik, minden kongresszus szenvedélye a 

— tánc. A hires bécsi kongresszus is inkább tán-

colt, nitnt tanácskozott és ebben nem akart mö-

götte maradni ez az ujságirókongresszus se. Tüa-

I hetett a nap akármilyoii melegen. A táncnak csak 

akkor szakadt vége, mikor az autóbuszok dudái 

türelmetlenül Invitálták a társaságot a beszál-

lásra. Mindenki mosolygott, csak Csépány József 

volt szomorú. Azon busult, hogy mit csináljon a 

pincéjében uaaradt 10.000 hektoliter borral? Azt 

hitte, hogy ez a kongresszus majd segit meginni 

és most ebben a reményében is csalatkozott. Váj-

jon melyik kongresszust kellene vendégül látnia, 

hogy kiürüljenek boroshordói?... 

Párád vizére az 1900-as évek elején kezdtek 

felfigyelni, kitűnő hatású gyógyvíznek minősítet-

ték. Dc a század elején semmi sem volt jó, ami 

magyar és igy fordulhatolt elő az, hogy itt, az 

ország közepén jóformája felfedezetlenül állt egy 

fürdőhely, amelynek látogatására inkább külföl-

diek érkeztek oda gyógyulni. A háborúnak cs Ká-

rolyi Mihály rövidéletű uralmának kc'.lott jönnio, 

hogy Parádot felfedezzék. Amikor a biróság el-

kobozta Károlyi Mihálytól a birtokot és a kincs-

tár vette kezelésébe, megkezdődött Parád-fürt'ö 

renaissaneeja. Elsősorban modern szállodát épí-

tettek. Alig egy évvel ezelőtt készült cl ez nz 

európai nívójú gyönyörű szálloda, amelyet Kupái 

Gyula, a fürdőtelep szerelmese álmodott való-

sággá cs mindenfelé figyelemmel igyekszik az 

ott tartózkodók részérc otthonossá tenni. Mel-i 

lette dr. Nagy Béla főorvos segédkezik u bete-

geknek a gyógyulásban cs külön-külön szinte atyai 

és baráti szeretettel igyekszik tudományéval a 

forrásokadta lehetőségük mellett a betegek gyors 

gyógyulását elősegíteni. 

Párád-fürdőt nem akarjuk felfedezni, csak meg-

állapítjuk azokat a tényeket, amelyeket sajnos 

még kevesen tudnak az országban. Most, hogy a 

német—cseh határvillongások miatt Karlsbadot ki 

kell kapcsolni a magyar közönség programjából, 

itt Van helyette a magyar Karhsbad, Parád-fürdő 

minden kényelmével, világfürdöi nívójával, fe-

dezz® fel a magyar közönség ozl a magyar fürdő-

helyet, amelynek legmodernebb berendezésű für-

dői a karlsbadi hires fürdőkkel méltán veheti fel 

a versenyt. 

Uj villamossági és rádiószaküzlef. 

LAULY JÓZSEF 
v i l l e n y s s e r e l ő mes te r , 
(Zsólér-ház) tíaéchenyi-lér 9. 

Foglalkozik minden e szakmába vágó munkával. 
Javif, épít, szőrei, elad. 

" v i l l a m o i h a n g . s z e g e d 

Szegedi sakkélet 
Ma délután 2 órakor kezdődik a Szegedi 

Sakk-kör és a Békéscsabai Sakk-kör küzdel-
me a Pálfy-kupáért. A mérkőzés iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg, niert ez alkalom-
ma l a Szegedi Sakk-kör végérvéngcsen meg. 
szerezheti értékes dijat, A békéscsabaiak 
részéről Gruber mester, a szegediek részé-
ről Soóky László játéka teszi érdekessé a 

küzdelmet. A szegedi csapat tagjai: d r . Bur-
gor, Kmetykó, Konrád, Lőwinger, Mák; 
Nagy, Neumann, Ocskay, Ozsvár, l'aucr. Ro-
senberg B., Sandberg, Simon. Soókv. Tóbiás. 
A mérkőzés szinhotyo a Raffayba" 'évű kör-
liplylség lősz. 

erékpárosok! 
E lső rendű ke r ékpá roka t e ngedményes ár-
ban részletre a d o m . GtimikK' és alkatrészeket 

rZnfkaprhSa. S z á l l t Ó S £ fii O I * n 
S i e t e d . Mőiaa I). na'ota' Kiss u . 2. 

OlCSÓ ÓS jó 
szórahozás 

Délmagprorszáa 
hólesőnk Onptár! 
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MÁYERLING 
i g a z t ö r t é n e t e 

A nyolcvanhat napos szerelem regénye 
»A trónörökös lényének IovagiasságA, külső 

megjelenésének megnyerő varázsa tették rajon-

góvá Vetsera Mary baronosst olyan időben, ami-

kor közte és a trónörökös között semmiféle sze-

mélyes érintkezés uem állott még fenn...* 

Ezekkel a szavakkal kezdődik cl a nyolcvanhat 

napos szerelem regényének elbeszélése Vctsepa He-

léna memoárjaiban. A trónörökösnek ez a jellem-

zése olyan szivből fakad, amely maga is fogé-

kony volt Rudolf lényének lovagiasságával és kii-

ső megjelenésének megnyerő varázsával szemben... 

»A baroness nem is titkolta rajongását, csa-

ládja azonban nem vette ezt komolyan, senki sem 

csinált gondot belőle, mert hiszen tizenhatesztendös 

bakfisok rajongása gyorsan el szokott nmlni. 1888 

nyarán — Vetsera Mária ekkor tizenhat éves 

volt — boldogan mesélte, hogy a lcversenytéren 

Rudolf hosszabb ideig rajta felejtette a szemét. 

A család a nyár több hónapját Angliában töltötte 

és a rajongás itt égett szerelemmé. Bizonyos, hogy 

családjával szemben Mary türtőztette magát, fa-

míliája nem vett észre mást, csak annyit, hogy 

a Burgtheaterban és a Hofoperban Mary csillogó 

szemekkel szerelmesen tekint a trónörökös páho-

lya felé...* 

Vetsera Máriának Larisch grófnőn kivül volt 

n i ég 

egy meghitt barátnője. 

A memoárok e barátnőt csak a keresztnevén em-

lítik: Hermine-nék hivták a Maryvel valószinüleg 

egyidős leányt és Mary szivét hosszú levelekben 

öntötte ki barátnője előtt. Az anya a maycrlingi 

tragédia után megszerezte c leveleket, főként etzek-

ból és a kivallatott komornától tudta meg ama 

részleteket, amelyekből pontosan, szinte napról-

napra rekonstruálni lehet a két szerelmes regé-

nyét. Súlyos szavakkal emlékezik meg a memoár 

Larisch grófnő szerepéről és ezeket Írja: 

/Sohasem ismerte volna meg Rudolf Vetsera 

Maryt és sohasem történtek volna meg a katasz-

trófális események, ha Larisch- WaUesree Mária 

grófnő nem követte volna el azt az átkos cseleke-

detet, hogy az anya háta mögött lehetővé tegye 

és előmozdítsa Rudolf találkozását a baronessel. 

Larisch-Wallcrsee grófnő volt az, aki ahelyett, 

hogy kiverte volna a rajongást egy bakfis fejéből, 

Tegernsaeben, egy nyári ünnepélyen, ahol a trón-

örökös és a grófné is jelen voltak, nem véljalta 

volna a közvetítő szerepét, ö figyelmeztette a 

trónörököst arra. hogy Vetsera Mary rajong érte. 

ő volt az, aki vállalkozott rá, hogy a baroness le-

velét eljuttatj|a a trónörökös kezeihez. A grófné 

volt az, aki huzugségokkal rávette a bárónét, hogy 

nyugodtan bizza rá a leányát és séták ürügyé-

vel Larisch grófné vezette fel a fiatal leányt a 

Burgba, a trónörököshöz...* 

/Nem egészen egy évvel a tragédia előtt, 1888 

t á v j á n ezt mondta a baroness a komernájának: 

»Ma láttam a trónörököst. Imádandóan gyönyörű 

ember. Ha látta volna, milyen szerelmesen nézett 

rám isteni szemeivel...* 

/Amikor ennek az évnek a nyarán Angliába 

utaztak, azt irta barátnőjének: szerelné, ha beteg 

lenne és nem kellene Angliába nteilni. Egy má-

másik levelében megesküdött, hogy soha az élet-

ben nem fog más embert szeretni. Amikor haza-

jött, igy irt: /Ne higyje, hogy elfelejtettem őt, 

jobban szeretem, mint valaha.* Boldognak érezte 

magát, ha a lóversenyen megpillanthatta Rudol-

fot és olyanokat mondott, hogy a trónörökös, aki 

azelőtt nem járt a versenyekre, csak azért megy el 

oda, hogy őt lássa. Mindig szerelmesen köszönti 

őt és amig azelőtt a Prateralleban csak egyszer 

tette meg a tourt, most háromszor lovagol végig, 

mindezt csak azért, hogy háromszor inthessen sze-

mével feléje. 

A rajongó bakfis 

szerelmével aggódott: /valahányszor ott lovagol 

el a kocsink mellett, én a fülem tövéig elvörösö-

döm és mindig remegnem kell, mit válaszolnék 

mamának, ha megkérdezné a zavarom okát.* 

A regényt egy levél indította el. Imigyen: 

/Ezernyolcszáznyolcvannyolc októben végén a 

trónörökös ajánlott levelet küldött Marynak. Amint 

a baroness bizalmasainak elmesélte, a trónörökös 

azt irta neki, hogy ő Is nagy vágyat érez arra, 

hogy megismerkedjenek. Szeretne Maryvel a Pra-

tertben találkozni. Mary kivihetetlennek tartotta 

ezt a tervet, mert hiszen egyedül nem hagyhatta 

el az anyai házat. Először irt, majd sürgönyzött 

Larisch grófnénak, akit arra kért, hogy jöjjön 

azonnal Bécsbe és kérje ki őt az anyjától. Ugyan-

ilyen értelemben irt a trónörökös is Larisch gróf-

nénak, mire a grófné Bécsbe jött, nyomban meg-

jelent a Vetsera-palotában és a bárónőt megkért? 

arra, engedje meg, hogy Mary komisslólra el-

kísérhesse őt.« 

/A trónörökössel való találkozást, annak mfnden 

részletét a baroness maga irta lc abban a levél-

ben, amelyet a barátnőjének irt. Mielőtt azonban 

e találkozás megtörtént volna, röviddel az Angliá-

ból való hazatérés után a barátnő kapott mér egy 

levelet, amelyben Mary már igy irt: r>Ncm élhetek 
tovább anélkül, hogy látnám Öt és beszélnek Vele. 
Nagyon kérem Magát, drága Hermine, ne próbál-

kozzék meg azzal, hogy engem letéritsen az utam-

ról. Nagyon jól tudom, hogy minden, amit maga 

tanácsol: jó és helyes, egyedül én vagyok az oka 

annak, hogy a tanácsalt nem tudom megfogad-

ni. Nekem két baránöm van: Maga és Larisch Má-

ria. Maga a lelki üdvösségemért dolgozik, Mária 

a lelki szerencsétlenségemért...* 

/A barátnő nyomban válaszolt a levéjre és kö-

nyörgött Marynek, ne tegyen semilyen meggondo* 

latlan lépést, mert amit tenni akar, az a romlásba 

dönti öt. De 

már kcsö volt. 

Larisch grófnő áldatlan munkája már megkezdő-

dött. A trónörökössel való első találkozásáról ezt 

a boldogságtól sugárzó levelet irta Vetscra Mária 

a barátnőjének:* 

Hz elismerten 
legjobb 

m-
szeKrenyeh 
6 vagy 12 havi 

részletre kaphatók 

Harsa öezsö 
vasarúitázatiRn 

F Z E G E D . 

/Ma egy boldogságteli levelet kap tőlem. Nála 

voltam. Larisch Mária elvitt hazulról konwssióz-

ni. Együtt mentünk /Adele«-hcz, hogy lefotogra-

fáltassuk magunkat. Természetesen az ö számára. 

Azután a Grand Hotel háta mögé mentünk, itt 

várt már 

Bratfisch kocsija 

ránk. Arcunkat boánkba takartuk és vad galopp-

ban vágtattunk a Burgba. Egy kicsinyke vaskapu 

mögött várt már ránk egy öreg szolf/a. Sok 

sötét lépcsőn és szobán vezetett keresztül. Egy 

ajtó előtt megállt és az ajtót kinyitva befelé tes-

sékelt. Amikor a szobába léptem, egy nagy fe-

kete madár, valamilyen varjú repült a fejemnek, 

de már felcsendült a szomszéd szobában egy hang, 

amely igy szólt: 

/Kérem hölgyeim jöj|jenck tovább, itt vagyok:* 

Bementünk. Mária bemutatott és nyomban wtnne* 

risch diskurzusba merültünk. Egyszerre csak ezt 

mondta Rudolf: »A grófnéval szeretnék egyedül 

maradni* és Máriával bement a másik szobába. 

Én közben körülnéztem. Az Íróasztalán revolver 

feküdt és egy halálfej. Kezembe vettem és meg-*! 

néztem minden oldaláról. Hirtelen bejött a szo-

bába és rémülten vette ki kezemből a koponyát. 

Amikor azt mondtam neki, hogy én egyáltalában 

nem félek, mosolygott. Távozáskor ő maga kisért 

ki egy sötét termen és még sötétebb lépcsőházon 

át és azt mondta Máriának: »Ho:d öt el máskor: 

is, nagyon kérlek...* A levél végén ezt irja Mary 

a barátnőjének: /Meg koll, hogy csküdj|ók ne-

kem, hogy erről a levélről sekinek, se Hanná-

nak, se Mannának nem tesz omlitcst. Mert ha 

kettejük közül valaki is megtudna valamit, akkor, 

az én számomra csak egyetlen ut marad cs cz' 

a halál.* i 

A memoárok szerint 

az első találkozás 

1888 november ötödikén történt. Az anya ezt onnan 

állapította meg pontosan, hogy Larisch grófné 

és Mary ezen a napon fotografáltatták magukat lo 

a Bécsben akkor annyira divatos » A dele* foto-

szalonban. A felvétel egyik kópiájára a baroness 

maga irta rá e szavakat: »A?8í nov, 5. Ekkor, 

voltam először a trónörökösnél.« 

Ama levél után, amelyben a trónörökösnél 

való látogatásáról számol be részletesen, rövid-

del ismét levelet irt barátnőjének és ebben ezeket 

irta: /Marié Larisch elutazott és igy nem látha-

tom őt. A viszontlátás vágya emészt s alig vá-

rom a napot, hogy Murié visszajöjjön. Megígérte 

nekem, hogy nemsokára újra Bécsben lesz és én 

az órákat számolom. Mióta megismerteim öt, .s 

miófe beszéltem vele, szerelmem sokkal nagyobb. 

Éjjel és nappal azon töröin a fejem, hogyan lát-

hatnám őt viszont, Marié nélkül azonban ez le-

hetetlen...* 

Larisch Mária nem hagyta sokáig váratni a 

szerelmes baronosst. Amin a kopiorna később el-

mesélte az anyának, néhány nappal az olső láto-

gatás után a grófné már ismét Bécsbe érkezőit. 

Első utja a Grand Hotelból — mindig Itt szo-

kott megszállni — a Vetsera-palotába vezetett. V 

baroness együtt ment el vele, az nem állapítható 

meg, hogy a grófné ezutal is clkisértc-e védencét 

Rudolf lakosztályába, csak annyi bizonyos, hógyi 

Larisch Mária hazavitte anyjához a bárótósáíz* 

szonyt. 
Padi Jób. 

Hat napi tartózkodás után íéliron | | n w « i a T Q f f 9 P á r á í l a a klímája uj életet 

utazik egész Csehszlovákiában I A |f! Cl í j Cl s i d 1 1 Cl ad mindenkinek I 

StrabskóPléso—Csorbái Tó: Hotel Hvieztfoslav, Hotel Kriván 
Tatranká-Lomnica—Tátralomnic: Grand Hotael Praha. -t TT„ r • 
iStary Smokorev—ötátrafüröd: Grand Hotel, Tátra-szanatorium, Iiopfnerhaz, ' 
Tatranská Polianka — Tálraszéplak; Dr. Gühr-féle szanatórium es depandanszai. 
Tatranské Matliary — Tátfamatlárháza Gyógyfürdő: Hotel Esplanade. 
Nővé Strbska PIcsó — Uj Csorbái tó: Móry 62 állók és penzió. 
Novy Sinikovcc — Ujtáirafüred: Parkhotel. 
Szepesi Otthon Tatranská Loninica-Tátralo mnic. 

Pcnsio-Hotel Bíela-Voda-Fcliérviz, Tátrálois nic mellélt. \ 
Horn-féle gyermekotthon Tatranská Lomnic a—Tátraloiünic 

tökéletes köríveimet, nagyszerű ellátást oiztositanak vendégeiknek. Felvilágosítással szolgál 
,Tátrai Fürdők vezérképviselete Budapest. V..Vigadó ueca 4. Pcngöbefizctés. 
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Interpelláció 
a városi községi biróság 

végrehajtásairól 
Dr. Vájta Je"ő a következő interpellációt 

adta bc a polgármesterhez: 
Ilajlandó-o Polgármester Ur azon törvény-

ellenes állapotot megszüntetni, mely szerint 
Szegeti szab. kir. város községi bírósága Íté-

leteiben megál lapított tartozásukat róizb cn 
saját közegehcl hajtatja végre és csak rész-
ben mu ta t j a ki azokat behajtásra a váro«i 
adóh ivata lok holott a l'c»nálló törvénye s 

rendelkezések értelmébe" a községi bírósá-
gok ifélete'be" megállapított tartozások köz-

adók módjára hajtandók be és e behajtásokat 

városokban csak a városi adóhivatal közegei 
teljesíthetik a hivatal főnökének felügyelete 
és o'lcnőrzése mellett? 

I>r. Vájta Je nó még egy interpellációt be-

adott. Ez igy szól: 

1. Hajlandó-e Polgármester Ur utasítani a 

város adóhivatalát, hogy a magánjogi jog-

jogi jogviszonyon alapuló tartozások beha|-

tandó tartozások m i a t t foganatosított zá]o-

golásokról a zár alá vett ingóságokat és azok 

becsértékét feltüntető zálogolási jegyzőköny-

vi másolaton, vagy legalább a zár alá vett 

ingóságok becsértékét feltüntető külön köz-

lésbe" végrehajtatót, illetve igazolt jogi kép-

viselőjét értesítse? 

2. Hajlandó-e Polgármester Ur utasítani 

a város adóhivatalát arra is, hogy a magán-

jogi jogviszonyon a'apuló t»trOzásök behaj-

tása során k i tűzöt t árverések határnapjáról 

árvcréei hirdetmény kézbesítése k apesá" 

vógrehajtatát, illetve igazolt jogi képviselő-

jót. értesítse? 

Bár a kisebb magánjogi követeléseket ille-
tően a behajtási eljárás a város adóhivata-
lánál huzamosabb ideig elhúzódik, o n nek 

dacára a végrehajtató, i'lclvo jogi képviselő-
je sem az eredményes íálogo]ásról, som a 
kitűzöt t árverés határnapjáró l értesitést 
nem kap. Pedig a fennálló örvénye* rendelke-
zésekre tekintettel Írásbeli értesítésnek aka-
dálya nincs. 

Egyes városokban, igy Budapesten is, az a 
gyakorlat, hogy a városi adóhivatalok az 
eredményes zálogolás megtörténtéről, ma jd 

azután a ki tűzöt t árverég határnapjáró l 
végrehajtatát, illetve jogi képviselőjét érte-
sitik. 

Ez a rendszer bevezetendő lenne Szeged 
város adóhivatalánál is, mert jogos magánér-
dek, hogy a végrehajtató a végrehajtási el-
járás egyes fázisairól jogai megóvása végett 
minden külön időmulasztást jelentő utánjá-
rás nélkül tájékozott legyen. De közérdek az 
is, hogy a szóbeli tudakozódások csökkentése 
által az intéző tisztviselő munkaideje minél 
kigebb mértékben legyen igénybevcve 

I 
Chevrolett gyártmányú 
Orosházán, 
Menház ucca 8 . 

junius 15-én 
délelőtt fél tizkor 

SZEGEDIEK BUDAPESTEN A 

METROPOLE-
BAN TALÁLKOZNAK. 

R A K Ó C Z I - U T 5 8. 
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője, 
gyönyörű télikertje a főváros látványossága. 
Olcsó, kényelmes szobák, előnyős penzió 
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz-

tánc: Virány swing-orchestra. 

Fehér-piros és kék cipők! Nyári szandálok és W3sckefld c i p i k ! 
O'csó Arak! ' ^ J - ü 
Nagy választék ! , « \ j X 3 c i C S 

cipőüzlef, 
Kárász-u. 3. I 

— Az Urnap-i körmenet. Az Urnap-i körme-
net csütörtökön az ünnepélyes püspöki szent 
mise után indul el a Dóm-térről. A menet a 
Goll ért-kapun át halad a Gizella-térre es a 
S( 'Oiogyi-uccán keresztül tér vissza a foga-
dalmi templomba. Oltárt állítanak fel a Szent-
háromság-ucca torkolatában, a Tisza Lajos-
körut és a Dugonics-tér sarkán, a Vaida-
házná j és a Fekete-háznál. A rendet a cser-
készek tartják fenn. A püspöki szentmise 8 
órakor kezdődik, negyed kilenckor pedig a ta-
nuló i f júság számára a téren tábori misét mon-
danak. 

— Híirangszentelcs. Dorozsma-Zsombóköz-
ponUjn vasárnap szentelik fel a katolikus tem-
plom u j harangját . A harangszentelési szer-
tártáét S z t r i c h a Kálmán esperes-plébános 
végzi, szentbeszédet mond P. S z a b ó József 
S. .1. A harangszentelési ünnepség délelőtt 9 
órakor kezdődik Délben társasebéd lesz. este 
fél 7-kor l itánia, ma jd utána műsoros ünne-
pély és táncmlilatság következik. 

MA ESTE 
7 órakor zárul a jubiláris 

Szenedi Ipari Vásár 
Nézze meg és vásároljon a magyar 

Kézműipar, háziipar, Iparművészei és 
népművészet látványos bemutatóján. 

— Kereskedelmi ösztöndijak. A kereskedelem-
ügyi miniszter középosztálybeli ifjaknak a keres-
kedelmi pályákon való elhelyezésének megkönnyí-
tése érdekében a magyar fiu-felsőkereskedclmi 
iskolák első évfolyamában az 1938—1939. 'anév-
ben 50 tandíjmentes helyet rendszeresít. A tandíj-
mentességen kivül az ösztöndíjban részesülők a 
beiralási díj fedezésére, valamint tankönyvek és 
Lőszerek beszerzésére évenkint 120 pengő tanul-
mányi segélyt is kapnak. E tandíjmentes helyek-
re olyan vagyontalan szülők gyermekei pályáz-
hatnak. akik a középiskola IV. osztályéi az 1937 
—38 évben jeles, illetőleg jó eredménnyel végez-
ték. A kérvények julius 31-ig a kercskedelem-
ügvi miniszter pályázatot lyrdet a Budapesti Ke-
reskedelmi Akadémia keléti kereskedelmi szaktan-
folyamának öt tandíjmentes helyére is. Ezekre a 
tandíjmentes helyekre olyan vagyontalan szülők 
gyermekei pálvázhalnak, aki valamelyik magyar 
füikcreskedelmi Iskolában az 1937—lOirS évben 
j"!es. illetőleg jó eredménnyel érettségi vizsgála-
tot tettek. A kérvények szintén julius 31 ig nyúj-
tandók he a kereskedelemügyi minisztériumban. 
A pályázati hirdetményekre részletes tájékozta-
tást nyújtanak a kereskedelmi és iparkamarák és 
a felsőkereskedelmi iskolák igazgatóságai. 

— Beérkeztek a legújabb nvári férfi ingek: 
rendkívül olcsó árakon Lainpel és Hegyi 
céghez, Püspökbazár. 

— P'-as-ág. Rőser Miklós bankigazgató leá-
nya, Teri és dr. Benedek Pál ügyvéd folyó hó 
16-án este 7 órakor tartiák esküvőjüket a foga-
dalmi templomban. 

— Bridge-szalon nyárilielyiségc Pálly-kcrthcn 
megnyílt. 

— Leendő anyák, akiknek különös gonddal 
kell ügyelniök, hogy bélmüködésük rendben 
legyen, ezen célt ugy érhetik el, lia időközön-
ként reggel éhgyomorra egy kis pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserüvizet isznak-
Kérdezze meg orvosát. 

* — Frontharcos összejövetel. A szegcdi front-
harcosok móravárosi csoportja közli, hogy nem 
19 én, hanem ma, vasárnap déli 12 órakor tarlia 
összejövetelét a Baráth-féle vendéglőben. 

— Felüdíti „Anna" ásványvizl 

Ha szalad a szeme 
Vácxi Mar i skához fusson vele! 
Meg is várhatja elkészítését. Mérey uces 1. 

Halszáz budapesti nyomdász 
Szegeden 

A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások 
Egyesülete szegedi kerülete meghívására ma 
bIH) szervezett nyomdai munkás és munkásnő 
jön különvonattal Szegedre, a jubiláris ipari 
vásár megtekintésére. Ismét tanújelét ad ják a 
nyomdai munkások — mint már annyiszor —, 
hogy pártolni és támogatni kell mindazt, ami 
szép és á közjót szolgálja. Nem sajnálva aa 
anyagiakat és a fáradságot, amivel az ilyen ki-
rándulás jár, ezzel a kirándulással kettős célt 
óhajtanak szolgálni, meglátogatják a szegedi 
szervezett nyomdai munkásokat is. Az egye-
sület kebelében alakult Kéziszedők Köre ve-
zetésével jönnek a buduapesti nyomdászok az 
ipari vásár megtekintésére — ami idegenfor-
galmi szempontból is nagyjelentőségű. 

SHusni József. 

Már 17 pengőin kaphat egy gyermekkocsi! 
vitéz )f á| i n i|"í íy e r m e ' í k o c s ' üzemben. Kálvária-ucoa 

I l d i i d f 4i. Telefon 15—38. J6 m u n k á é r t 
te l jes gara . cia. — Á l l a n d ó rak tá r s j o r t - é l 

g y e r m e k k o c s i k b a n , v a s b u t o r o k b a n . 

— A Hadastyánok jubileumi ünnepe. A szegedi 
Iladaslyán Egyesület vasárnao tartja fennállásá-
nak huszonötéves évfordulóját. Már szombaton 
este szép számmal érkeztek idegenek Szegődre, a 
vasárnapi filléres vonatokkal érkezik a vendégek 
zöme. A vendégeket a rendezőség ünnepélyesen 
fogadja. Vasárnap délelőtt fél 12 órakor ünne-
pélyes szentmisét hallgatnak a fogadalmi tem-
plomban, egy órakor ünnepi közgyűlés lesz a vá-
rosháza közgyűlési termében. A közgyűlésen az 
ünnepi beszédet dr. vitéz S h v o y Kálmán or-
szággyűlési képviselő mondja. 

A fogkö veszedelmes ellensége a fognak, az 
Ovenall fogkrém a fogkőnek. Becsülje meg tehát 
a fogkő elleni harcában a legmegbízhatóbb szö-
vetségest, az Ovenal fogkőoldó fogkrémet, mely x 
l'ogkövet oldja és eltávolítja anélkül, hogy a f"g 
zománcát sértene. Kis tubus üO, nagy tubus 90 fill. 

Kem remik el leánya 
h AztftrtAfiAUan aontraiíélo élulraiszor, lia FEKETÉNÉL 
vgrí rószéro egy jégszekrényt. Minimális jógfogy usztAa 
Kedvező fizelőal loltőlelok. Unió küuyveoskóre. , 
Állandó raktár KosautU Lajos korul 13, 

b 
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Takarékos háziasszony 

m m * * * o e t r o I g á z g é ppe i 

rartunafőz sut m 
óránkint kb. 6 fillérért 

Perfekt-főzőlapunk utolérhetetlen (szab. bpp 
Mindhárom lukon egyaránt lorral. 

— Kérje képes űrlapunkat — 

Föüzlet: Budapest, VI., Andrássy-ut 33. sz. 

Iskolai hirek 

A Szent Imre herceg polgári fiúiskolában az 
1938—39. tanévre a beiratásak junius 18-án és 
20-án 8—12 óráig lesznek. Az I. osztályba azok 
iratkozhatnak, akik az elemi iskola IV. osztályát 
sikerrel elvégezték, A beiralás alkalmával 0 peu-
gö 10 fillér fizetendő. 

A csanádi püspöki hivatal értesiti a papi pá-
lyára hivatást érző ifjakat, akik kellő tanulmá-
nyi végzettséggel rendelkeznek, hogy a szegedi sze-
mináriumban julius 1-én lesz a felvétel. Jelent-
kezni lehet ezen a napon délelőtt 9 órakor a sze-
mináriumban, ahol a jelentkezőket orvosi vizs-
gálatnak vetik alá. A jelentkezők hozzák maguk-
Kai: 1. törvényes származásukat igazoló egyházi 
keresztlevelüket, 2. évvégi osztály, illetve éivtt-
ségi bizonyítványukat, 3. hittanáruk, vagy ille-
tékes lelkészük ajánlási levelét. 

Az izraelita, elemi iskolában a hciratások jú-
nius 13-án, hétfőn és 14-én kedden délelőtt 9—12 
órakor lesznek a zsidó hitközség székházának he-
lyiségében (M irgit-ucca 20., I.). Csak a szülők 
kíséretében jelentkrző tanulókat Ir be az igazga-
tóság. — Évzáró istentisztelet a izraelita elemi is-
kolában junius 15-én délelőtt 9 órakor lesz az uj 
zsinagógában. 

Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főisko-
la gyakorló polgári fiu- és leányiskolájába (min-
ta polgári iskola) a beiralásoknt 17-én, 18-án, és 
20-án délelőtt 8—12 óráig tartják az Intézet igaz-
gató irodájában. Felvesznek az T. osztályba 25 
fiu és 2ö leánytanulót. Az I. osztályos tanulók a 
beiratáskor összesen 0 pengő 50 fillért fizetnek. 

P ö s t v é n f ü r d ő : 

„ L Í V I A " mm Gyógyház 
Főorvos: Dr . L ichtenste ln Géza , 

Elsőrangú ház Tökéletes konforf. L i f t . 

Méltányos pausálkurák. melyeknek össze-

gében minden költség benne foglaltatik. 

Mérsékelt penzióárak. Kérjen prospektust: 

DIAETKURHEIM , , L I V I A 4 ' P1ESTYAN <SW. 

— Dr. Inczc Klára merénylője nem volt a 
Jzcgcdi fclsőipariskola tanulója. A szegedi ál-
'ami fclsőipariskola igazgatósága közli, hogy 
L á s z l ó Lajos, aki dr. Inczo Klárát megölte, 
soha nem volt az intézet tanulója. 

— Réteslapok Kocsisnál. 

_ Felhívás a frontharcosokhoz. A Magyar 
Front Mozgalom megbízottai az országos központ 
meghatalmazása alapján Szegeden is megkezdték 
egy későbbi időpontban megjelenő frontharcos al-
bum részére a bajtársak személyi és harctéri 
adatait összeírni cs az albumra előfizetőket gyűj-
teni. A szegedi főcsoport intézőbizottsága ugy ha-
tározott, hogy a főcsoport vezetősége ezen akciót 
a maga részéről hivatalosan nem támogatja. 

DÓCZI FOTELÁGY 
K e t t ő s r e k a m i é 

F O T E L 
s z e g e d r u d o l f t é r 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 5 kovács, 
1 bádogos, 1 vasesztergályos, 1 lakatos, 1 bognár, 
2 kocsifényező, 3 szabó, 1 magyar szűcs, 1 kosár-
fonó, 1 napszámos, 5 kifutó, 5 ügynök, 2 nőtlen 
gazdasági mindenes, 2 gyermektelen házaspár. 
Nők: 2 hölgyfodrásznő, 1 vasalónő, 1 kiszolgáló-
nő, 1 kifutóleány kerékpárral. Foglalkozást ke-
resnek: kertészek, textilgyári festömunkás, csa-
posok, gép- és gyorsirónők, kiszolgálólcányok, 
kcrcskcdősgcdck, házmesterek, 1 szakács-tanonc, 
1 kéményseprősegéd. 

— Országos vásár Dorozsmán. Dorozsma köz-
ségben az országos vásár ezentúl nem vasárnap, 
liotiem szombaton Jcsz. A legközelebbi országos 
vásár junius 25-én lesz, amelyre vészmentes hely-
ről mindenfele állat felhajtható. 

Elcserélném v. eladnám 
Budán, főútvonalon, Belvárostól tiz percnyire 

1x3—Tx~2—1X1 szobás beköltözhető, összkom-

fortos lakásos adómentes, emeletes, kertes villá-

mat — autóbusz, villamos mentén — szegedi ház-

zal vagy birtokkal. Értékkülönibözet készpénzben. 

Kö/.vetitőt díjazok. Bővebbet Petőfi Sándor sugárut 

7.. CZÉKUS cukrásznál. 

— Clőfoglalkozásu egyenek, akik idült szék-* 
rekedésben cs aranyeres bántalinakban szen-
vednek, vegyék a természetes „Ferenc József" 
keserüvizet egy pohá inv i napi adagokban, eset-
leg kissé felmelegítve, dc mindig reggel éh-
gyomorra. Kérdezze meg orvosát. 

Családi ügyek 
L 

.tó nagyapám, ha tudta volna, 

Megőrizte vón' az iratot, 

Sőt, mint gondos ős, ij-atott volna 

Unokáknak harminchatot! 

.Szegény apám, ha tudta volna, 

Eltette volna adókönyvét, 

Szinte látom ma is rajta, 

Verejtékét cs sok könnyet t 

Szegény anyám ! . . , Pc itt aztán 

Megtorpan az iró tolla, 

Mert, ha innen tovább irnám, 

Az már tiszta plágium volnaJ 

it. 
Kislányom az iskolában 

Megirt egy szép verse(, zengőt, 

S nyert vele a pályázaton 

Egy összegben ép nyolc pengőt! 

Amikor a feleségem 

Az örömhírt büszkén hallja, 

Rám néz, kissé szemrehányón: 

„Többet keres, mint az apja!'4 

— Kánikulai bőségben enyhülést nyújt a ti-
szai Erzsébet-fürdő, a szemklinika elölt. A ké-
nyelemmel berendzett fürdöházban a családok 
kedvett nyári szórakozást találnak, a modernül 
felszereli csónakházban a csónakok a legjobb ke-
zelésben részesülnek. 

Diszzászlószenlelési 
ünnepségek 

A Belvárosi Katolikus Legényegylet vasár-

nap rendezi diszzászlójának felszcntelési ün-

nepségét és tagavatását. Iteggel 6 órakor ax 

egylet tagjai közös szentáldozáson vesznek 

részt a fogadalmi templomban, 10 órakor ün-

nepélyes szentmise a székesegyházban, u tána 

diszgyülés és zászlószegek Leverése a Kato-

likus ház nagytermében. 

Délután fél 6 órakor a rókusi Dolgozó Lcá-

nyok Jézus Szive csoportja tartja a rókusi 

templomban lagavaló és zászlószentelési ün-

nepélyét, amelyet a rókusi katolikus népház-

ban diszgyülés követ. Este fél 9 órakor társas-

vacsora a katolikus ház nagytermében. 

A rókusi elemi iskola vasárnap délután t 
órakor tanévzáró ünnepélye alkalmával tartja 
diszzászlószenlelési ünnepélyét. Fél 5 órakor 
van a zászló megáldása a rókusi templomban, 
végzi dr. I I e n n y Ferenc fflcspercs-plébános, 
szenitbeszédet mond Szenthcáyi-Molnár Isl-
ván, az iskola hitoktatója. Ezután az iskola 
tornacsarnokában ünnepség következik, nme-
Íven beszédet mond Szabó János igazgató, dr. 
T ó t h Béláné „Szent István" c imü költemé-
nyét szavalja T ó t h József tanuló és közre-
működik az iskola énekkara. 

—.ti 

—oOo— 
— Gvári kishibás női harisnyák —.88, 

P 1.18, P 1.28. P 2.20 egységárakon Lampel 
és Hegyinél, Püspökbazár. 

— Van-c lakásínség Szegeden? E körül a kér-
dés körül állandó a vita. A háztulajdonosok azt 
hangoztatják, hogy olv in sok a lakás, hogy üres 
is kapható bármikor. Ezzel szemben, aki lakást 
keres, oz ellenkezőjét panaszolja. A valóságban 
mindkét félnek igaza van. Van lakás bőven, csak 
akinek kell, nem tud róla. Ezen is lehet azonban 
segíteni. Mindössze 10 fillér egy apróhirdetés a 
Rólmagyarországbiin annak, aki lakást vagy bú-
torozott szobát akar kiadni és 5 fillért fizet az 
érdeklődő a kiadó lakás vagv szobi elméért. 

J é g s z e k r é n y e k 
legolcsóbban részletre is. 

K o v á c s M i h á l y f a á r u g y á r , 
Csongrádi sugérut 3. sz. 

— Ilires szépasszonyok megcsodált arcbőrüket 
a régen bevált nagvenyedi Kovács-krém haszná-
latával érték cl. Eltüntet minden szépséghibát, sz 
arc feltűnően üde, bársouysinia, tiszta lesz. El-
ismerő levelek a világ minden részéből. Iijjcti 
használatra kék csomagolás (zsiros). Nappali 
használatra sárga csomagolás (száraz). Figyeljen 
a védjegyre. 

— Havas Klára (Sándor György tanítványa) 
sikerrel végezte el a zenemüvészti főiskola zongo-
ra tanszakának negyedik akadémiai osztályát. 
Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál. Kálvária-n. 46 

Mátrai Gyermeküdülő 
400 m mages MátrafUreden. Dr. P. Moser Ilona és 
Dr. Porges E. orvosok vezetésében, 3—16 éves gyer-
mekek részére. 3 h o l d a s p a r k , s t r a n d f ü r d ő , 
tennisz , gyógytorna , n y e ' v e k . Felvilágosítás, 
prospektus: Polkák Nándor, Kelemen ucca 3. és P. 
Reich Erzsi divatszalon. 

— Ki tervezte a kfályhalmi templomot. S z o j-
k a Jenő építészmérnök, iparostanonciskolai tarán 
a Délmagyarország szombati számában megjotent 
közleménnyel kapcsolatban annak a mcgállapitá-j 
sát kéri, hogy a királybaimi templomot ö ter-
vezte abbau az időben, amikor havidijas mérnök-
ként dolgozott n város mérnöki hivatalában. A' 
templom az ö tervei és költségvetése szerint 
épült fel. 

— Nem kell angol szövet. Alihoz, bogy kifogás-
talan legyen a ruha, ma már nem kell angol szö-
vetet vásárolni. A Trunkhahn Posztógyár gyárt-

1 mányai felveszik a versenyt a világhirü a n g n l 

szövetekkel, hiszen szintén sztngyapjuból készül-
nek. Kcrje a mintakollekció bérmentes beküldé-
sét. Üzlet: Prohászka Ottokár-u. 8 és Tercz-kör-
ut 8. 

„RözsaW u nlodr ász-szalon 
MEGNYÍLT Dugonics tér I. ?zám alatt. (Központi 
Egyetemmel szemben). Higiénikus kiszolgálás/ 
Ir. tartós- és vizondolAlás. T ö r ö k R ó z s a 

^ T é í l é t tflVÜf I I f É M « Í M S W A NYÁR jas v r i m h i ^ í í í í k f üemegéji 
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Legújabb, legmodernebb 

P E L M A C. Y A R O R S Z Á G Vasárnap. 1Q38. iunius 12. 

Jégszekrények Permetezőgép I Zománcedény |ve sen ábaDBRUCKNER 
Sodronyfonat | , w i . b b p e t r ó l e u m f ő z ö VASUDVARBAN 

V^Légvédelmi Lfga 

A társadalom legkülönbözőbb rétegei siet-

nek, bogy életet adjanak a Légoltalmi ligá-

nak. Az alapító tagok száma ismét szaporo-

dott eggyel, Szegcdi Kende rfonógyár rt. 500 

pengővel lépett azok sorába. Pártoló tagok 

Lévai Henrik posztókereskedö 21 pengővel, 

Kardos Mihály kereskedő, Kardos György ke-

reskedő, Központi villamossági és Gáz rt. dr. 

KonczwaJd Endre Ítélőtáblai elnök, Gaál Zsig-

mond igazgató, Kurucsev Sándor textilkeres-

kedő, Faragó Lajos gyárigazgató, dr. Kovács 

Ká lmán kórházi főorvos, dr. Weisz Mihály 

földbirtokos, dr. Széchenyi István közjegyző, 

üottlieb Dávid utóda rt. ecetgyár, Singer Jenő 

billiárdasiztalos, Vértes szénkereskedelmi rt., 

Moldván Lajos gyógyszerész évi 20 pengővel. 

Ilcndes tagok Várnay Dezső igazgató, Grune-

sily Milán görög-keleti szerb lelkész. Lévai 

Ferenc kereskedő, Engel János igazgató, Son-

nenwirth József. Szeged városi nyomda és 

könyvkiadó rt., Robicsek Pál utazó tisztvise-

lő, SZÍVÓS Elemér vegyészmérnök évi 12 pen-

gővel, Sós Manó cégvezető, Austerweil Miksa 

cégvezető, Pongrácz Aliiért igazgató, dr. Sze-

pesi Aladár évi 10 pengővel. Pintér Ferenc 

tábornok, dr. Cserő Ede ügyvéd, dr- Cserő 

Edéné, Weis Sándor magántisztviselő, Ordögh 

György kercskedősegéd, Pálfy Gábor kereske-

dősegéd évi 6 pengővel vesznek részt a Liga 

munkájában-

C I A N-szavafosság ClaörandU 
szakmunka 
Lakástertfltlenifő Vállalat «='«"<>«ú 

Szeged, Somogyi-ucca 10. 

l i o d A l e , 
Telefon 31—77. 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten 
született 18 fiu, 13 leány. Elhaltak: ózv. Csányi 
Yinoéné 77, Sánta József 39, Rácz István 48, Susi 
S indor 58, Kenyeres Izsóné 08, Szabó Andrásné 
50, Szügyi Károly 46, Kriszta Kristóf 55, özv. Ró-
zsik Mártonná 63, özv. Tóth I.uikácsné 81. dr. In 
cze Klára 37, Csikós József 63, Faragó István 63, 
Magyarka Lajos 49, Papdi Jánosné 52, László 
Lajos 18, Koméndy János 39, özv. Maszart Jáuos-
né 87, Heiner Istvánné 53 éves korában. Házassá-
got kötöttek: Laczi István és Sipos Piroska, dr. 
lvoch Imre és Múrer Rózsa, Szónoky János és 
Bacsy Magdolna, Fekete László és Nagy Hona, 
1 sonka István és Vörös Balog Mária, Kiss Fe-
renc és Szemerédi Erzsébet, Csiszár Antal és 
Csonka Ilona, Sashegyi Antal és Kiss Erzsébet, 
Kaposvári István és Kocsis Mária, Fábián Mihály 
és Barna Margit, Kovács József és Bczdán Rózsa, 
Komlódi István és Bnllás Erzsébet, Tóth Jenő és 
Magyari Margit, Palotás János és Kálló Tolán. 
Báló József és Nyári Viktória, Feltör István és 
Mayer Etelka, Jenei József és Mirkov Gizella, 
Németh András és Fodor Mária. Kádár Emit és 
Németh Julianna, Tarnni Béla és Weisz Margit, 
C/imer Lajos és Biró Anna, Molnár János és 
Adók Mária. 

Manvédő 
szemüvegek 

—.24, —.50. 1 é% 2 p e n f f ő s á r a k o n . 
Illatszerek, kozmetikai- é « ház-
tartást cikkek, vegvi s z e r e k leg-
olcsóbb beszerzési forrása: 

Vénusz Drogéria 
Mikszáth Kálmán ucca 5 . sz. 
{Itsxa C. kttrui és a húspiac között) 

Unió könyvre is készplnz&ron vásárolhat. 

F ü r d ő r u h á k 
n y A r l k H I U I I A . u k . 

Z W I C K L L. 

MAKÓ vi. íz. 

n o n a i n r i . t i . i o . 

Személyi változások a makói pénzügy igazga-
tóságnál. A pénzügyminiszter S a h i n Tóth Mi-
hály pénzügyi felügyelőt a szegedi pénzügyigiz-
gatósághoz helyezte át, J a b l á n c z y Róbert 
pénzügyőri felügyelőt a makói pénzügyőri előadói 
leendők ellátásával bizta meg, Z u b á n Rezső 
számvevőségi főnököt junius elsejével nyugdíjaz-
ta, S z a b ó József budapesti lakost a makói 
pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőségi 
dijnoknnk alkalmazta, végül Fényi Gyula újpesti 
állampénztárt tanácsost a mezőkovácsházi adóhi-
vatalhoz áthelyezte. 

Vármegyei ösztöndíjak. Csazádmegye köz-
igazgatási bizottsága mai ülésében a következő 
tanulmányi ösztöndijakat itélte oda: A Návay 
Tamás ösztöndijat Strausz Gyula bölcscszetliuil-
gatónak, a Návay Lajos ösztöndijat Balku Dénes 
és Mozol József egyetemi hallgatók és vitéz 
Ipacs Lajos gimnáziumi tanulónak, a gróf Tif.a 
István ösztöndijat (342 pengő) 13 pályázó közül 
Schlögl Győző jogszigorló, Tamás Elemér orvos-
tanhallgató és Palicska Mihály joghallgató kap-
ták. A Lonovics József ösztöndijat (118 pengő) 14 
pályázó közül Káplány Géza gimnáziumi II. o. t., 
a Beke Gyula jutalomdijat (28 pengő) 15 pályázó 
közül Farkas András gimnáziumi III. o. t„ a Iler-
vny István ösztöndíjat (120 pengő) Földeáki Fe-
renc VII o. t„ a Kayser Lajos ösztöndijat (117 
pengő) Herczeg Géza, a Hollósy Kornélia ösz-
töndijat (122 pengő) Bánáthv László VIII. o. t . 
a Miklós János ösztöndijat (127 pengő) Barna Pál 
önkéntes, a Kiss Pál-féle jutalonidijat Bárdos 
Zoltán és Barta Emil polgári iskolai tanulók., a 
Madzsar Gusztáv ösztöndijat Komáromi János 
gimnáziumi V. o. t„ az Arany János jutalomdiiat 
Könyves Kolónics László és Ratkai Gábor VIII. 
o t. kapták. 

Halálra taposta a csordásfiut a bika. Tragikus 
szerencsétlenség történt az apátfalvai, bekapusz-
tai csordalegelőn. Djnnyés András a csordás fia, 
•az itatást végezte, amikor az egyik bika hirtelen 
megvadult s nekirontott a fiúnak. A szerencsét-
len fiúnak védekezésre, vagy menekülésre sem 
volt ideje a felbőszült állat földrevágta s össze-
taposta. ugy, hogv sérüléseibe a fiu a helyszínen 
belehalt A vizsgálat megindult. 

A felemelt vagyon- és jövedelemadókivetések 
ügye a Közigazgatási bizottság előtt. Csanádme-
gve közigazgatási bizottsága szombaton délelőtt 
dr. Kászonyi Richárd főispán elnöklésével ülést 
tartott, amelyben Nagy Ernő gazdasági tanácsos 
szóvátette a most elkészült vagyon- és jövedelem-
adókivetések kérdését. Felszólalásában megálla-
pította, hogy a pénzügyigazgatóság a makói gaz-
dák vagyonadóját a mult évivel szemben 40-00 
százalékkal, jövedelmi adóját pedig 10—20 száza-
lékkal magasabban rótta ki. A mezőgazdaság 
nagy lerongyoltságát még egyáltalán nem heverte 
ki s ezek a magas adóemelések a vagyonadónál, 
valamint a tavalyi nagvobbarányu jövedelemadó-
emelést az idén is folytató eljárás szinte elvisel-
hetetlen terhet róna a mezőgazdaságra. Kérte a 
pénzügyigazgatót, hogy a felszólamlásokat ez 
adóemelésekkel szemben méltányossággal kezel-
jék A pénzügyigazgató válaszában hangoztatta, 
hogv nz adóemelés a terményárak emelkedésének 
következménye, a kivetéseket egyéni és alapos bí-
rálat után eszközölték s a maga részéről minden-
kor a legnagyobb gonddal őrködik azon. hogy 
igazságtalan adóztatás ne történjék. A pénzűJV-
igazgnló megnyugtató kijelentései karcsún vitéz 
P u r g l y Fmil utalt arra. hogv a mezőgazdaság 
adóztatása különösen ma a legnagyobb figyelmet 
és óvatosságot kívánja. Az adózók végső teherbí-
rásáig menő beruházási adóztatás és vagvonvátt-
ság a most készülő adókivetéseken fog alamilni 
s éopen ezért vigvázni kell arra bogy a mező-
gazdaság katasztrofális megrázkódtatás nélkül vi-
selhesse el a tőle kívánt sulvos áldozatokat. 
Annvival inkább gondolni kell ezzel, mert az in-
gatlana-igyon az ingó tőkével szemben teljesen 
nvilt nlar> az adóztatás számára. 

Ingatlanforgalom Makón. Kiss János megvette 
Horváth József és neje Sz.öllő-ucca 2. számú há-
zát 3500 pengőért, Balázs Antal és neje özv. Nagy 
Imréné 434 négyszögöl ardicsi földjét 000 pengő-
ért. Horváth József és neje Sárkány István Zri-
nyi-uoca 27. szánni .házát 3500 pengőért, Liezi 
István és neje F. Kiss Imre Oszegedi ut 2. számú 
házát I ezer pengőért, F. Kiss Imre és neje Ilencz 
Imréné Újhegy 4. számú házát ezer pengőért, 

Oláh János és neje özvegy Horváth Józsefné So-
vány-ucca 1. számú házát 2600 pengőért. Erdei 
Ferenc és neje Takács Józsefné. egy hold 589 négy-
szögöl mikocsai járaudóját 4050 pengőért és vé-
gül Bencze Sándor és neje megvették Tóth Imré-
né 1 hold 1497 négyszögöl hatrongyosi földjét 3600 
pengőért. 

Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek-: Bód) 
András Tamási Ilona Juliannával. Elhaltak: Sztü 
Ida 21 éves korában alberti lakos, meghitt a Kór-
házban, özv. Tóth Pálné Sarkadi Klára 82 éves 
Megyeház-ucca 7. 

Szent Istvánhoz 
A piaristagimnázium pályadíjjal tün-

tette ki D e u t s c h József VII. osztá-
lyos tanuló alábbi versét 

Kilencszáz évre felsir jajszavunk, 

Kilencszáz évre rongyban ballagunk 

István király! 

Szent bölcsödben éhes farkasok, 

Mcgcrjük-e még a holnapot 

Magyar hazám? 

Mily messze járhat ntast a „Gondolat", 

hogy ezer magyar átok és bu alatt 

görnyedünk, 

István király! Gyújts fényt a szivekben 

Kilencszáz év s még sok a hitetlen, 

sok a pogány! 

Nézd a parasztnak nedves gunyhaját, 

Reped a fal, mert más itatja át, 

nem a szent neved! 

Roskad a mennyezet, futnak a családok, 

károg a holló, dul a magyar átok! 

de messze vagy tőlünk, 

Uj „szenti9tvánok" léptek a hazába, 

Uj magyar élet szívódott falába 

Trianon utjain ! . . . 

Előtted Koppányok borultak a földre. 

Jaj, Koppányok voltak és lesznek őrökre, 

ez a mi végzetünk t 

Kilencszáz éve onnan fentről nézed, 

hogyan vergődik, milyenné lett néped, 

mert erőtlen a „jobb" . . . 

Csak nem hullt ki kezedből a kard és a kereszt, 

mert akkor ml marad? — hisz minden elveszett 

talán csak »z emlék? 

Gloriaövezte dicső homlokod 

gondol-e még arra, hogy mért vannak e romok 

megszentelt földeden? 

Vérzenck a sebek, ostorvágta sebek. 

Felzokog a lélek, niert most emlékezek 

István király! 

Hol vannak a várak, a völgyek, a begyek, 

melyről büszkén, bátran letekinthetek: 

ez az én hazám! 

E kis elhagyott rónán ül n magyar átok 

s már vássák fogukat más sasok, sirályok 

az árva, magyar löldrct 

Jer, Szent István király, lépj elő kereszttel 

népedet utadra mégegyszer vezesd el 

Uj honfoglalásra . . . 

Augusztusi éjben erős lesz a karunk, 

kopogtass a szivbe: mi élni akarunk, 

dobogja: a k a r u n k . . . 

Kilencszáz évre felsír jajszavunk, 

Kilencszáz évre rongyban ballagunk 

István király! 

Szent bölcsödben éhes farkasok. 

Megérjük-e még a holnapot? 

Segits a házán! 
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. Budapesti értéktőzsde zárlat. Barátságos 
hangulatban élénkebb forgalommal nyitott a hét-
végi tőzsde. Az első kötések egyenetlen áron ala-
kullak, az eltérések azonban tegnaphoz viszo-
nyítva jelentéktelenek voltak. A tőzsdeidő későb-
bi folyamán a malomipari részvények piacáról ki-
indulva a kereslet a tőzsde egész területén meg-
erősödött. Az érdeklődés középpontjában tovább-
ra is a malomértékek állottak és a részvények a 
nagy liszlkonjunkíura hatása alatt jelentékeny ár-
nyereséggel zártak. A tőzsde gyengén tartott 
irányzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank 10.1, Kő-
szén 350, Ganz 25. Izzó 112. Szegedi kenderfonó-
gyár 43. » 

Zürichi devizazárlat. Páris 12.17 háromnyolcad, 
London 21.71' egynegyed, Newyork 437.37, Brüsz-
szel 7120, Milánó 23.05, Amszterdam 242.25, Ber-
lin 176.05, Schilling 50.50, Prága 15.195, Varsó 
82.10, Belgrád 10, Athén 3.95, Bukarest 3 25. 

Magyar Nemzeti Bank hivatalos vatntaárfolva-
n.ai. Angol font 16.70—16.90, belga fr. 57.10—57.70, 
cseh korona 7.50—10.50. dán korona 74.60-75.10, 
dinár 7.15—7.70, dollár 337.10-341.10, svéd korona 
80.05-86.95. kanadai dollár 332.00-337 00. francia 
frank- 910—9 60. hollondi forint 186.20-1S8 20, 
lengyel zloty 00.00-61 40. leu 2.50-2 80. leva 3.60 
—4 00, lira 16 90-17.90, (500 és 1000 lirás bank-
jegyek kivételével) német márka —.—, norvég Ko-
rona 8150—85 40. osztrák schilling —.—, svájci 
frank 76.90—77.80-

Budapesti terménytőzsde zárlat. A' készáru pia-
cún az irányzat barátságos és a buza á r i 15 fil-
lérrel tovább emelkedett. A rozs üzletiden, tar-
lóit. A határidős rozsban egyáltalában nem fejlő-
dött ki üzlet. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése: 
Buza tiszavidéki, felsőtiszai, fejérmegyei, dunán-
túli, dunatiszai 77 kg-os 25.70—20.05, 78 kg os 
26.00-26.35, 79 kg-os 26.25-26.55, 80 kg-os 26 40— 
26.65. Rozs pestvidéki 18.30-18.50, tak. árpa I. r. 
17.00-17.30, zab 1. 17.10-17.50, tengeri tiszán-
túli 1725-1740. 

Csikágói terménytőzsde zártat. Buza szilárd. 
Jul. 79.25—egynyolcad, szept. 80 háromnyolcad— 
fel, dec. 81.5—ötnyolcad. Tengeri szilárd. Jul. 58 
háromnyolcad, szept. 59 ötnyolcad, dec. 57 hét-
nyolcad. Rozs szilárd. Jul. 55 egynyolcad, szept. 
53.5, dec 55 háromnyolcad. 

R H E L M A , 

köszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmait 

gyógyíttassa Budapesten a 

HUNGÁRIA FÜRDŐ 
alkoholos l ö r R ö l y f l í r d ő J é b e n . 

VII. , Dohány u. 44. Orvosi felügyelet 

Olcsó pausáló árak. El lá tás és szobákról 

gondoskodunk az épületben ievö 

C o n t i n e n t á l s z á l l ó b a n . 

Ismertetőt kü ldünk . 

a k a r ? 
állaudóan jó könyveket olvasni • 

á t k o z z é k b e a 

üélmagyarország 
kölcsönkönyvtárba 

PUCH 350 ccm. t e r e p j á r ó motor 1 
PUCH 250 ccm. iura motorkerékpár I 
PUCH Slyr ie i le k i s n é p m o í o r f 
MÉRAY-PUCH 200 ccm. motorkerékpár 

K ö r z e t i képv i se ld : 

Róna Miklós Alföldi Gépkereskedelmi Váll. 
Szecied, Feketesas u. 22. 

A Szegedi 
I p a r i 

Vásáron 
bemutat juk: 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 

27.372—1938. VI. sz. 

A m. kir. belügyminiszter ur 500—1938. B. M. 

sz. rendeletében elrendelte, hogy az országgyű-

lési képviselőváiasztók névjegyzékének uj össze-

állithatása céljából a város lakossága összeiragsék. 

A rendeletben foglaltakat kihirdetem, egyben 

a lakosság összeírására vonatkozólag városunk 

közönségét az alábbiakban tájékoztatom: 

A város belterületén, beleértve Újszegedet és 

az összes városkörüli telepeket, az összeírás a 

város hatósága részéről rendelkezésre bocsájtott 

összeirólapokon fog történni. Az összeirólapokat 

a háztulajdonosok, vagy helyetteseik részére az az-

zal megbízott hatósági közegek utján kézbesitte-

tem ki s ugyancsak ezek a> hatósági közegek 

fogják a már kitöltött összeirólapokat összeszedni. 

A város külterületén az összeírást részben ház-

ról-házra járva, részben pedig a tanyai esküdtek 

lakásain működő hatósági közegek utján, ezek 

részére rendelkezésre bocsátott összeirólapok fel-

használásával foganatosíttatom. 

A rendelet kivonatos tartalma a kővetkező: 

5. §. A választók névjegyzékének összeállítása a 

lakosság vailomásszojgáltatása alapján történik. 

Vallomásszolgáltatásra köteles minden 19 élet-

évét betöltött férfi é5 nő. 

A vallomást a fél állandó lakóhelyén, az 1938. 

évi junius 19-én fentállott állapotnak megfelelően 

egyéni számlálólapon kejl szolgáltatni. 

6. §. Városokban a számlálólapokat junius hó 

21-ig bezárólag kézbesíteni kell a vallomásszolgál. 

tatásra kötelezetteknek. 

A számlálólapok kézbesítését városokban a pol-

gármester által kiküldött hatósági közegek vég-

zik. Evégből a hatósági közegek megjelennek az 

egyes házak gondozóinál (tulajdonos, haszonélve-

ző, házkezelö, házmester, stb.) és nekik annyi 

számlálólapot adnak át, ahány számlálólap — a 

ház gondozójától nyert felvilágosítás szerint — 

a házban lakó valiomásszolgáltatásra kötelezettek 

vallomásszolgáltatására elegendő. 

A ház gondozója köteles a házban lakó és 19 

életévüket betöltött férfiaknak egy-egy A) min-

tájú, a nőknek pedig egy-egy B) mintájú számláló-

lapot haladéktalanul kiosztani. 

Az előző bekezdés értelmében kapott számláló-

lapot a valiomásszolgáltatásra kötelezett köteles 

legkésőbb junius hó 27-ig kitölteni. 

A kitöltött számlálólapokat a polgármester ál-

tal kiküldött hatósági közegek lakásról-lakásra 

járva junius hó 27-e és julius hó 6-ika között sze-

dik össze. 

8. §. A polgármester a kiküldött hatósági kö-

zegeket hivatalos igazoló irattal látja el. Az igazol-

ványt a hatósági közegek kívánatra felmutatni kö-

telesek. 

9. §. Az ideiglenesen távollevőkről is kell szám-

lálólapot kiájlitani. 

A hatósági közegek kötelesek megállapítani1, 

hogy kiállitotta-e minden vallomásszolgáltatásra 

kötelezett a számlálólapot és azokkal, akik szám-

lálólapot bármejy oknál fogva nem állítottak ki, 

azt haladéktalanul ki kell állíttatni. 

A számlálólapok felülvizsgálatánál, iljetőieg ki-

töltésénél különös gondot kejl fordítani arra, 

hogy a számlálólap pontosan és világosan tün-

tesse fel a választójogosultság elbírálásához szük-

séges összes adatokat. Az egyes adatok között 

mutatkozó esetleges ellentmondásokat nyomban 

tisztázni kell és az erre vonatkozó megállapítá-

sokat a számlálólapra fej kell jegyezni, Kletcfeg 

a számlálólapot e megállapításoknak megfelelően 

kell kitölteni. A kitöltött számlálólapon esetlég 

észlelt hiányokat azonnal pótoltatni kell. 

A számláiólapok felülvizsgálata, iuetfteg ki-

töltése során a hatósági közegnek meggyőződést 

kell szereznie a számlálólapon feltüntetett, ille-

tőleg a bemondott adatok valóságáról. 

A számlálólapon feltüntetett, illető'cg a be-

mondott adatok igazolására alkalmas okiratok-

nak, vagy más bizonyítékoknak beszerzé-e az ér-

dekelt félnek a kötelessége. 

A hatósági közeg azok részé.e, akik a kívánt 

igazoló iratokat felmutatni nem tudják, irataik 

beszerzésére legfeljebb 5 napi határidőt tüz kl. 

Az ilyen egyének lakásán a hatósági közeg az 

általa kitűzött időben köteles újból megjelenni'. 

A ház gondozója köteles a hatósági közeget el-

járásában tö'.e telhetően támogatni és neki a 

kívánt, előtte ismert adatokat és felvhégoMtásokat 

megadni. 

10. §. A névjegyzék készítése hivatalból törté-

nik, azonban választó jogosul tsdgdnak igazolása vé-

gett julius liö 12-ig bárki személyesen megjeleli-

hetik a polgármester, illetve a: általa megbízott 

tisztviselő előtt. 

12. §. A polgármester a választójogosults-ág 

kérdésében legkésőbb augusztus 20-ig dönteni kö-

teles és ugyanezen időpontig a névjegyzck-teivoze. 

tet is köteles összeállítani. 

14. §. A névjegyzék-tervezetet augusztus hó 21-

töl augusztus 31-ig a Városházán közszemlére kell 

kitenni. 

Az itt megállapított határidők irányadók a név-

jegyzék-tervezetnek városokban házankint való ki-

függesztésére is. 

15. §. A névjegyzék-tervezet közszemlére téte-

léről a lakosságot legkésőbb augusztus hó 21-ig 

hirdetmény utján tájékoztatni kell. 

28. §1 Ez a rendelet kihirdetése papján lépett 

hatályba. 

Szeged, 1938 junius hó 10-én. 

Dr. Tóth Béla h. polgármester. 

„Egy uidim hét a Balatonon" 
jegyfüzet gondnélküli pihenést nyújt az 
elő- és utóidényben. A jegyfüzet gyors 
I I I . osztályon való utazásra és 1 heti 
lakás és teljes ellátásra jogosít. — Ára 
P 59.— Kapható az Ibusz, Máv. I l iv. Mc-
nctjegyirodáiban. 

MAGÁNNYOMOZÓ 
Kamarás Lajos ny. ren-
dörtanácsos magánku-
tató irodája, Szilicri su 
gárút 3a. 1 em. Nyomoz 
megfigyel, informál! — 
Életmód és előéletmcg-
állapilás! Leszárma-
zásra állampolgárság-
ra és illetőségre vo-
natkozó adatok nyomo-
zása. Fogad délután 3 
-6-ig. Telefon 27-88 

ÜZLETEMET 
ÁTHELYEZTEM 

Gróf Apponyi A. u. 14 
sz. alól Mcrey u. 2t sz. 

alá Ugyanitt veszek 
iasznált bútorokat és 
dísztárgyakat és min-
dennemű ócskaholmi kai 
zálogcédulát, hivSsra 
házhoz megyek, Pappál 
István zsibárus. 

VIRÁGÜZLETEM 

Bagolyvárban 8 hónap-
ja megszűnt, most Szé-
chenyi-tér 8. szám alatt 
van. Csokrokat, koszo-
rúkat legolcsóbban ké-
szítek- C'sonkáné Zsu/-:» 
néni. Telefon 31-76, 

KETTER éttermei* 
B u d a , X I , k e r.. Horthy Miklós-ut 48 szám. 

Szép és kellemes kerlhelyiségében esténként és ünnepnapokon 

érábkan Lakatos Flóris kara muzsikál. 
Elismert jó konyha. Tájborok. Dreher sörök 
S z e q c d i e k á l l a n d ó t a l á l k o z ó L c l v c 
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flmepíhai citromos i f t z u t t i * , 
fezeplő elleni ténwédő szerek 

leiier oszharne kozmetikai intézete 
Szeged Dugonics-tér II.. f. em. Te-
lefon 26—02. Arcápolás. Szénséeté 
bák. szemölcsök, szőrszálak végié 
sres eltávolítása. Fénykezelés. 

atétvánvik k'kénz*<-e. Olcsó bériét--

A szappanokról 
A nők nagyon kcvcs fontosságot tulajdoní-

tanak a szappan használatának, pedjg a bőr 
ápolásánál ig c n nagy szerepet játszik annak 
eldöntése, hogy használjunk-o és milyen szap-
pant a bőr ápolására. A szépségápolásban a 
szappan helyes használata épp olvan fontos-
sággá! bir, nunt bármely má s kozmetikumé. 
A nök össze-vivjsza vásárolnak mindenféle 
szappant, anélkül, hogy tudnák mi ly en felel 
meg bőrük természetének. Számtalan eset-
be" ezzel a cselekedettel ó r iási hibákat követ-
nek el arcbőrük rovására. 

A jó szappan föltétele — azonkívül, hogy 
a bőr természetének megfeleljen —, hogy 
langyos vjzben jól oldódjon, süj-ü, hosszan-
tartó habot képezzen, kellemes, de nem erős 
i l lafu legyen s bőrizgató anyagokat ne tar-
talmazzon. 

A legideálisabb, ha egv nő kétféle szappant 
használ: külön az arc és kéznek és külön a 
testnek. Ezt minden jól ápolt nőnek be kel-
lene tartania. Aki szappannal mossa az ar-
cát, annak különösen vigyáznia kell, hogy 
milyen anyagokat tartalmaz a szappan. Kü-
lönösön vonatkozik ez a száraz arcbőrü nőkre. 

Ezoknok legtanácsosabb a szappant arcmo-
sásnál kerülni, mert a szappan az érzéke"v, 
szjáraz arcbőrt, még jobban zsírtalanítja, 
mind szárazabb és szárazabb lesz, mig végre 
Visflketö os égető sömör keletkezik raji a. Aki 
azonban nem tud lemondani a szappan hasz-
nálatáról, dacár® annak, hogy száraz az arca, 
az használjon tulzsirozott szappant, de azt is 
csak egyszer napijában, mégpedig reggelen-

ként, a nap többi részében és esto lefekvés 
riótt egy a bő r természetének megfelelő arc-
vjzet, vagy ha betegesen száraz, egy lemosó 
arckrémet, vagv arcolajat. Ez teljesen pótol-
ja a szappan használatát és jobban tisztit 
bármely szappannál. Akár szappannal, akár 
arcvizzel mossuk az arcot, utána minden 
•séfbe" könnyön felszívódó, a bőm ck megfe-
jelő krémmel konjük -be könnyedén az arc-
bőrt. 

Zsíros arcbőrüeknél más a helyzet, mert 

itt elengedhetetlenül szükséges a szappan 
használata, de ezeknél is fontos a megfelelő 
szappan kiválasztása. 

Ak'nek hivatásából kifolyólag sokat kell 
mosdania, sohase felejtse el kezeit rögtön 
mosdás után; amikor a bőr még kissé nedve?; 
jól bekrémezni. Szappannál és parfümnél 
nem szabad spórolni. itt, "e feleltjük el, 
hogy vagy jót , vagy semmit. 

R°tter Ostkdrné. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK 
Fiafal leány. Ne nyomkodja mitesszereit, ezt 

blz/.a szakemberre, mert csak árthat arcbőrének 
pancsolása. 

Vidéki előfizető. Szeplők ellen használjon meg-
bízható — higany vagy bismutot nem tartalmazó 
— fényvédő krémet és púdert. Igen fontos, hogy 
az az arcbőr természetének megfelelő legyen. 

Csúnya börii. Miután zsiros a bőre, púder alá 
seniilyen krémet nc használjon, — legyen az akár-
milyen száraz krém —, hanem zsiradékot nem tar-
talmazó krémpótlót. 

Makói asszony. írja meg, hogy száraz-e vagy 
zsiros-e a haja, mióta hullik és miből állt eddigi 
hajápolás. 

Beteg. Forduljon szakemberhez. 
S. O. S. A púder neiu megfele'ő. Gvógypuderre 

van szük:éec. 

A u e i m a g y a r o v s x á g r e g é n y e 

Mv. B U K D R S U 
M a K á l m á n J e n ő 

— Da, da, dtf, da — bólintgat a tábornok, 
akinek a fülét a gróf és herceg szavak kel-
lemesen csiklandozzák. 

A családi becsület ilyenformán helyre 
van áliltva, de a helyzet mindamellett kinos. 
Letelt a statsvizit szokásos tizperce s a láto-
gató, aki a társadalmi illemet még köny-
vekből sem ismeri, nem tudja, hogy most 
mennie kell. 

Szerencsére Verának minden eszébe jut. 
— Most búcsúzzon el szépen... Reggel 

lemegyek magához. Kíváncsi vagyok, mit 
végzett, bár látom, hogy minden a legna-
gyobb rendben van. 

A hasbeszélő felkel és búcsúzik, 

— Doszvidanje — mondja barátságosan a 
tábornok. — A viszontlátásra. 

Fölveszi a petroleumlámpást és világit 
neki egy darabig. Perotti kesernyésen mo-
solyog. Ma már másodszor nézték nagysá-
gos urnák — a ruháját. 

* . 

Mr, Bundash nem minden ellenkezés nél-
kül fogadta el az uj házirendet. A gazdag-
ság nem hódította el teljesen. Bár bordáza-
ténak szőrrongyokkal takart horpadásai a 
rendszeres táplálkozás következtében roha-
mosan telni kezdtek, nem mondott le telje-
sen arról a szenvedéllyé nemesedett, régi 
szokásáról, amely éjszakánként idegen csir-
keólak tájékára vezette.'Azonkívül növekvő 
testi ereje eddig nem tapasztalt harci eré-
nyekkel ruházta föl a pulit. Embert ugyan 
nem támadott meg, de annál inkább vadá-
szott a környékbeli macskákra. Nem egyszer 
megtörtént, hogy egyik-másik ilyen kaland-
járól véres orral érkezett hnza, sőt egyszer 
oz egyik szeme is majdnem áldozatul esett 
egy mérges kandúr önvédelmi harcának. 

Különösen szivesen elcsavarog hazulról, 
amióta gazdája ésszel egyáltalán föl nem ért-
hető szolgálatokat követel tőle. Az érthetet-
len dolog rendszerint azzal kezdődik, hogy 
a hasbeszélő valami hosszú, vinnyogó han-
got hallat. Ugyanakkor neki, vagyis Bun-
dásnak, ki kell tátania a száját. Mihelyt 
megkezdődik a vinnyogás, a gazda a két 
kezével nekiesik a puli szájának. Szétfeszíti 
a makacsul gymásra csukódó pompás, tö-
mör fogsort. Ezt megcsinálja egyszer, két-
szer, tízszer, százszor. Bundás már görcsöt 
érez az állkapcsában és szinte kedve támad, 
hogy egyszer, a lecke kedvéért, alaposan 
rákapcsolja elülső fogainak acélpántját a 
gazda akaratos kezefejére. Vájjon mit néz-
hetnek a torkában? Csak nem a tegnapi csir-
kepecsenyét keresik? 

Ezt különben még csak értené valahogy. 
Ő oz okosabb enged elve alapján áll és ha 
a gazdának effajta bolondságban telik ked-
ve, hát legyen. Mihelyt a vinnyogás megkez-
dődik, érzékeny füle pillanatnyi pontosság-
gal közli vele, hogy most jön a tátogás. 
Olyan szelesre nyitja a kóctenger közepét, 
hogy aki akarja, a gyomrába láthat. Min-
denesetre megnézheti azt a bonyolult szer- j 
ke/.etet, amit a kutyánál fogsornak nevez- j 
nek. Egy ilyen puíiszájpadlás ugy ncz ki, 
mint nz evőeszközökkel jól felszerelt ünnepi 
asztal. Vannak benne vágó, szúró, tépő és 
törő műszerek. Ez a fogazat ősidőktől kezd-
ve arra rendezkedett be, hogy szövetséges-
társa, az ember által elfogyaszthatatlannak 
minősített ételeket, feltörje elrágja és meg-
őrölje. Mr. Rundash, minden ellenséges 
szándék nélkül mutogatja gazdájának a foga 
fehérjét és ha csak ebből állna a produkció, 

már kitüntetéssel meg ís kaphatná a diplo-
mát. 

De a bonyolultabb feladat csak ezután 
következik. Az üvöltő hang, ami a gazda 
torkából jön, nem egyenletes. Egyszer föl-
szalad egészen a magasba, ugy, hogy Bun-
dás nem győz utánanézni, máskor lehalkul, 
elcsöndesedik, elhal, majd újra fönt csattog 
valahol a barlang tetején. Bundásnak követ-
nie kell a szájával ezt a bosszantó hangjáté-
kot. Annyit már megjegyzett magának, hogy 
olyankor kell legjobban megkinlódnia a szá-
jával, amikor a hang borotvaélesen belekap 
a dobhártyájába. Utána rendszerint egy kis 
csuklás jön, de csak egész rövid időre. Ele-
inte persze ezt sem tudta magától, a gazdá-
nak kellett összemarkolnia a szétágazó áll-
kapcsot. Bundás azonban sokkal ravaszabb, 
semhogy a maga esze után végre merne 
hajtani egy ilyen felelős müveletet. Egyszer-
kétszer megpróbálta ugyan, hogy a gazda 
esze előtt járjon, de a hasbeszélő olyan ha-
ragosan nézett rája, hogy Bundás kénytelen 
volt hasoncsuszva bocsánatot kérni és sürü 
farkcsóválással ismételt hüségesküt tenni a 
gazdának. 

Gyors és simulékony értelmével parancsot 
vagy legalább is jelet várt. Minden érzését 
a végsőkig feszítve szinte már eljutott a 
gondolatolvasás sztratoszférájába. Előbb a 
gazda remegő alsó ajkán, majd szemén ke-
reste a titok megoldását, mig végre soknapi 
kimerítő megfigyelés után megoldotta a rej-
télyt. A jel, amire várt, a gazda jobbkezé-
nek második ujjútól jött. Az ujjnak szemmel 
szinte nem is látható rezdülései mutatták a 
puli teendőit. 

(Folyt, kőv.) 

HallonkabátoK 
Vlhark abáfok 
Esőkabátok készen. 

Tavaszi felöltők és öltönvök 
méret szerint legelőnyösebben 
Nemzeti Takarék és Unió 
könyvecskékre is beszerezhe-
tők. 

kpier , Klauzál-tér 3 

Hefluezmanu oluasQinhnaK 
Kiadóhivatalunk megállapodott 

B u d a p e s t e n a polgári vezetésű 

R I O 
szállodával 
VII., Kört ucca 6. szám 
(Pá t r i a kávéház m ögöt t ) 

hogy 

20% engedményt nyull 
előfizetőinknek és olvasóinknak. 

Igénylésnél e lap bemutatása s z f lkséges . 
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Valódi M e r k ú r kerékpárok 
smét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely 

Varrógépek, gramofonok, llnrv Rónárilhá? 
Rádiók, gyermekkocsik UG I y UC j J í l l Ul l í lő . 

SzUE-MAC 
az ujszegedi versenyuszodában 

A közönség érdeklődése a vasárnapi SzUE— 
MAC mérkőzés iránt talán még ngayohb, mint 
volt az UTE játéka iránt. Köztudomásu 
ugyanis, hogy a többszörös bajnokcsapatnál 
pillanatnyilag jobb formában van a MAC, az 
UTE örök riválisa. Ez a mérkőzés is 4x7 per-
cig fog tartani. Nem kétséges, hogy a játékot 
végeredményben a budapesti csapat fog ja meg-
nyerni, csak arra kíváncsiak Szegeden, liogy 

Vasárnap kerülnek eldöntésre az amatőr-
bajnokság döntő meccsének rlsö találkozói, 
négy csapat kap fontos szerepel; a SzAK, a 
MAFC, az UTC cs a K. Máv. A programból 
kiemelkedik a 

SzAK—MAFC 

mérkőzés, amely Mezőtúron kerül eldöntésre 
vasárnap. A kerületi hegemóniáért tavaly 
ugyancsak cz a két csapat mérte össze ere-
jét, akkor a piros-feketék kerültek ki győzte-
sen a küzdelemből. Szegeden volt, — mint is-
meretes — az első mérkőzés, amely 1:1 arány-
ban eldöntetlcnül végződött. A SzAK Mezőtú-
ron szerezte meg a kerületi bajnokságot; 5:1 
arányban győzte Ic a MAFC-ot. Ma annyiban 
láltoznll a helyzet, hogy az első mérkőzés Me-
zőtúron lesz a felerősödött MAFC és a tavaly 
óla négy futballistáját elvesztő SzAK közölt. 
A mezőtúriak fúzió révén jelentősen megerő-
södtek és bajnokságukat a csabai alosztályban 
sokkal könnyebben szerezték meg, mint a sze-
gediben a SzAK. Nem akarjuk lebecsülni a 
mezőtúriak képességeit, de a csabai alosztály 
nem képvisel olyan játékerőt, mint a szegedi, 
tehát könnyebben lehet ott valaki bajnok, 
mint ilt. Akárhogyan is áll a helyzet most, az 
az érzésünk, hogy a döntőknek, még a mező-
túri mérkőzésnek is a SzAK a favoritja. Ott-
hon mégis igen veszélyes ellenfél a MAFC; 
gyorsak a futballistái, rsalárai eredményesek. 
\ más stílust játszó mezőtúriakkal szemben a 
SzAK-nak különlegesen kell berendezkedni a 
játékra Elsősorban az a fontos, hogy ne kap-
jon gólt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a 
támadásokat el kell hanyagolni, hiszen a tá-
madás a leegjobb védekezés. Mindent egybe-
vetve, remélni lehet, hogy a lelkes és jól fut-
ballozó piros-fekete csapat már Mezőtúron be-
biztosítja magának a déli kerületi bajnoksá-
got, illetve jogosult lesz az országos küzdel-
mekben résztvenni. 

a rendes játékidőt czullal is a zöld-íeketék 
nyerik-e meg . . . 

A mérkőzésre, amely délután 5 órakor kez-
dődik az ujszegedi versenyuszodában, a két 
csapat igy áll ki: 

SzUE: Pintér—dr. Herendi, Herendi I.— 
Plcplár—Bcrdc, Szaniszló, Búthy. 

MAC: Mezei—Gyulai. Tolnai—Kánássy— 
Tarics, Kislégi, Somóczy. 

Kccskcmétcn kerül eldöntésre a 
/ 

K, Máv!—UTC 

találkozó, amelyik az elsőosztályba való jutá-
sért folyik. Egy pillanatig sem kéiscges, hogy 
az ujszegedi csapat jobban futballozik, mint 
a kecskeméti, győznie mégis nehéz lesz az 
idegen környezet miatt. Bízunk az UTC kecs-
keméti győzelmében is és ba mégis bajok 
lennének, arra kell törekednie a fekete-fehér 
csapatnak, hogy ezek a bajok nc legyenek 
olyan sulyosnk, hogy azokat Szegeden ne le-
hessen kikorrigálni. Minden szegedi sportember 
az UTC mellett áll nehéz harcában és reméli, 
hogy liosszu évek ulán ismét az clsőoszlály-
ban üdvözölheti. 

Szegeden, a SzAK-pálván délután C órakor 
rendezik ineg a 

Sylvánia- KTK 

mérkőzést, amely első találkozója lesz a déli 
és az északi csoport győztesének. A két csapat 
mái' elsőoszlályunak mondhatja inugát, éppen 
ezért ugv ennek, mint a második találkozó-
nak, csak prcszlizs jellege van. A KTK-ról jó 

hirek vannak forgalomban, nem hisszük azon-
ban, hogy Szegeden boldoguljon a Sylvániá-
val. A Sylvániának ugy kell győznie, hogy 
jövő vasárnap Kiskunfélegyházán ne lehessen 
behozni az előnyét. 

A játék előtt rendezik meg délután 2 órakor 
az ASE—Sylvánia II. találkozót, fél 4 órai 
kezdettel pedig a Vasutas—UTC ifjúsági mér-
kőzést, amely a biróvizsga érdekeit szolgálja. 

Vasárnap játszák le a szegedi alosztály 
utolsó bajnoki mérkőzését, az SzTE—Sz. Máv. 
meccset, amely most már csak szentesi jelle-
gűvé zsugorodott össze. A két csapat már ösz-
szemérte erejét az idén. a játékot 1:1 arányai 
állásnál félbe kellett szakitani az óriási zá-
por miatt. 

—oOo—• 

Jani András-emlékverseny 
a Hunyadi-téren 

Hosszú szünet után, vasárnap végre ismét 
lesz atlétikai verseny Szegeden, aminek az at-
létika hivei igen örülnek. A küzdelem a ha-
gyományos Jani András-vándordijcvt folyik 
és a jelek szerint hagyományos izgalma!- il 
igéri, mert a küzdelemben a szegedieken ki-
vül a vidék, sőt a főváros is részlvcsz. Bár az 
utóbbi időben nemigen állott módjukban az 
atlétáknak a komolyabb küzdelmekben részl-
venni, a verseny izgalmasnak ígérkezik és a 
benfentesek már rekordjavitásokat is várnak. 
A verseny az atlétika legérdekesebb tizennégy 
számát öleli fel. A küzdelem győztes csapata 
egv cvig védi a vándordijat. A vándordijai az 
SzTK alapította elhunyt szakosztályvezetője 
emlékére. 

A nagy érdeklődéssel várt verseny délután 

3 órakor kezdődik az SzTK Hunyadi-téri 

sporttelepén. 

—oOo— 

Magyarország-Svájc Lilieben 
A világbajnokságért folyó küzdelmek so-

rán, a magyar csapat vasárnap igen nehéz 
feladat elölt áll; a jóképességü svájci legény-
séggel kell megküzdjön a továbbjutásért, il-
letve a középdöntőbe való szereplésért. A' 
svájciak jó formáját nemcsak az bizonyítja, 
liogy a világbajnoki torna előtt legyőzték az 
angolokat, hanem a németek felelt aratott 
győzelmük is emellett szól. Kétségtelen, hogy 
második mérkőzésükre való kiállásra nehe-
zebben jutottak, mint a magyarok, ez azon-
ban nem jelenti azt, liogy most már ók a küz-
delem favoritjai. A magyar csapatnak sport-
nyelven szólva, „fekszenek" a svájciak, akik-
lói évekkel ezelöll mindössze egyszer szenve-
dcll vereséget. Ez a körülmény természete-
sen nem leszi elbizakodottá a magyar csapa-
tó!, amely tisztában van a svájciak tavuló 
formájával és azzal a nehéz atmoszférával, 
amelyre Lilieben feltétlenül számítani kell. 
Technikailag és taklikailag is felette áll a 
magyar csapat a svájciaknak, akiknek inagy 
erényük a határtalan lelkesedés és a gyorsa-
ság. Ha a magyar csapat legyőzi a svájciakat, 
amiben feltétleeniil bizni lehet, ebben az eset-
ben a középdöntőben van cs mindössze egy 
mérkőzés fogja elválasztani a győzelemtől. 

A mérkőzésre, amelyet a rádió is közvetít. 

Páratlan neduezmánii a Oéimattyarorszán oiuasiiah 
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű 

ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA 
V I , P O D M A N K Z K Y U C C A 8. S Z . 

igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 2 0 százalékos 
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, köz-
ponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos ked-
vezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatal* 

díjmentesen bocsáit olvasói rendelkezésére. 

elsőrendű kivitelben, 
olcsó árban készit Szobafestést mázolást 

Kálv in iér 

palota . Festéküzlet Szabó István festömesterKálvn ,ér 2 sz m R m é us 

Vasárnap: SzAK-MAFC Mezőtúron 
Sylvánia—KIK a SzAK-pályán, UTC—K. Már. Kecskeméten 
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a magyar csapat igy áll ki: 

Szabó—Korányi, Biró—Szalay, Turay, Lá-

zár—Sas, Vincze, dr. Sárosi, Zsengellér, Kö-

lnit. 

A Magyarország—Svájc találkozón kivül a 

Következő mérkőzéseket rendezik meg vasár-

nap a világbajnokság keretében: Antibes: 

Svédország- Kuba, Bordeaux: Csehszlovákia— 

Brazília, Paris- Franciaország—Olaszország. 

/ —oOo— 

t 
Mégjegy levél a bikozó-iigyröl 

Kaptuk a kővetkező sorokat: 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Harmath István 
KEAC szakosztályvezető urnuk május 22 én, a 
birkozókerület vezetősége ellen megjelent Írására 
•idoli válaszomban tárgyilagosan felsoroltam azo-
kat az okokat, amelyek akadályozták a kerületet 
abban, hogy a Szegedi Vasutasok kiváló birkó-
zóit igénybevegyiik a nyíregyházai válogatott 
versenyen. Ibarmalh ur — ahelyett, hogy az álta-
lam vilúgosujn s hiien közölt körülményeket figye-
lembe véve nevezte volna meg sikerültebb össze-
állítását — junius 5-én megjelenő Írásában sze-
mélyes támadásim csapott át, amit a tények el-
ferdítésével akart elérni. 

Az Írásra — amely nagy részének semmi köze 
a tárgyhoz — nem is tartom fontosnak a választ, 
búr azt könnyen megdönthetném; az általa felso-
rolt válogatásra azonban, közérdekről lévén szó, 
felelpem kell. 

Harmath ur légsulyban azt az egész évben pe-
helysúlyú Mátét (Cegléd) állítja be, aki még min-
dig kikapott Zsámbókitól; pehelysúlyban Hollót 
(Cegléd), akit azért nem vihettünk tartaléknak 
(akartuk 1), mert egyesülete közlése szerint a 
könnyűsúly felső határáról képtelen volt lefogy-
ni; Vass József, Szűcs és Mucsi —'most is hang-
súlyozom — mint Uy Sándor Máv. főtanácsos, 
SzVSE társelnök ur is — Kiss István szakosz-
tályvezető úrral történt telcfonbeszéd után — 
megállapította, a már közölt okok miatt nem jö-
hetett szóba. 

Ilarmath ur azonban ezt nem értette meg, pe-
dig nein szokásom s nincs is szükségem orra, 
hogy handabandázzak. Harmath ur nem csak en-
gem, de Uy Sándor főtanácsost is meghazudtolja. 

Félnehézbe azt a ceglédi nagyközépsúlyú Nagy 
Károlyt jelöli, akit Vörösmarti, Dobó, Cuczi, stb. 
sőt talán még Harmath is megver; nehézben vi-
szont Vörösmartit tenné, akit pedig kisnehczsuly-
han is gyengének tart. 

Vájjon hol itt a logika s a „nem könyvből ta-
nult'1 nagy hozzáértés. Ilarmath ur önmagával ke-
rül cllentétbee. (Ilárom ceglédit jelöl meg ő is!) 

A fentieket látva azon sem csodálkozom, hogy 
a válogatásnál jelentkező akadályokat, amit fel-
soroltam, nem tudta megérteni, a három akkor 
számításba nem jöhető embert is beállított és csak 
azon lovagolt, hogy másoknak kell a kerületet 
vezetni. (Ismerve Harmath urnák „nein könyvből 
tanult'1 veztői s válogatói tudását beszédes nagv 
birkózó múltját s remélve jövőjét, ajánlanám őt 
n vezető szerepre, dc félek, hogy ugy fenn, mint 
lenn más lenne a vélemény.) 

Nem félek attól, hogy Ilarmath ur a Vasutas 
és köztem gátat emel, mert ezt éppen együttmű-
ködésre irányuló ténykedésemmel hidalom át s 
• ölem — Ilarmath ur jeienjkező irói ambíciója 
kielégítésére — csnk írjon, aniit s amennyit akar, 
ín azt ezek után figyelembe nem veszem. 

Gaál Sándor MBSz ker. üv. alelnök. 

—oOo— • 

Klnuzál-gimnázium — Eötvös-gimnázium csapatai 

között vasárnap Budapest országos KISOK-ko-

lárlabdndöntö lesz. A döntő második mérkőzését 

jövő vasárnap Szegeden rendezik meg. A két 

hérközés eredménye alapján kikerülő győztes lesz 

i KISOK országos kosárlabdabajnoka. 

•Vasutas—Ceglédi MOVE barátságos tekemér-
ftözés lesz asárnap délután 3 órai kezdettel a 
Vasutas-stadionban lévő kuglipályán. 

A szegedi állami Árpádház! Szent Erzsébet 
leánygimnázium vasárnap délután 5 órakor az in-
tézet udvarán larlia tornaünneoélvét. 

17 UJ KÖNYV! 
Tamás István: Almában is hazudik 

Szántó György: Meléte 

Laczkó Géza: Királyhágó 

Erdős Re.iée: A Timóthy-ház 

Berend Miklósné: Hadiárvák 

Aszlányi Károly: A gazdag ember 

Bihó Lajos: A gyerek 

Vuszari Gábor: Hárman egymás ellen 

Charles Plisnier: Három házasság 
Szirmai Rezső: Egy asszony élete 
Balla Borisz: A megsebzett 
Agatha Christie: Poirot kéjutazáson 
Latimer: A végzet előszobája 
Földi Mihály: A miniszter 
Roberts: A bosszú utja 
Latimer: Rejtély a halottasházban 
L. Arand: Süllyed a ha jó 

Fillérekért a Délmagyarország kölcsön-
könyvtárában előfizetői rendelkezésére 

Zrin? i-KAC—SzTK old boy lutbahmérkózés 
lesz vasárnap délután 6 órakor az üTU-pályán. A 
tél. egy hordó sör. Előtte 4 órai kezdettel rende-
zik meg a Vasutas—SzAK barátságos ifjúsági 
mérkőzést a gyakorlati futballbiróvizsga ke-eté-
ben. 

Szeged 9Z kir. város szakirányú községi 
Tpnrostanoneiskolájának feliigyelőbizottsága 

181-1938. »szám. 

Pályázati Irrdetmeny 
Tárgy: Pályázati hirdetmény az ipa-

rostanonciskolai föhivatali állásra. 
Szeged sz. kir. város szakirányú községi ipa-

rostanonc-iskolájának felügyelő bizottsága pályá-
zatot hirdet egy — az iskolafenntartó Szeged sz. 
kir város törvényhatósági bizottsága áltat 49— 
1938. kgy. sz. határozattal átszervezett és 44.161— 
V 2. ü. o. sz. VKM rendelettel jóváhagyott ipa-
róstanonciskolai férfi állásra. 

Az. állásra pályázhatnak — olyan polgári isko-
lai tanári — elemi iskolai tanitói oklevéllel biró 
férfi tanerők, kik ezen a'npképesftésükön kivül 
rajztanári, rajztanitói képesítést és iparostanone-
iskolai tanitói továbbképző tanfolyam elvégzését, 
valamint legalább egy évi iparostaninciskolai ta-
nítói gyakorlatot tudnak igazolni. 

A szabályszerű felbélyegzett. Szeged sz. kir 
város szakirányú községi iparost anonciskoláia 
felügyelő bizottságához chrizett. az iskola igazga-
tójánál (Szeged. Eölvös-ueea 2.) beadott pályá-
zati kérelmekhez csatolni kell: 

t. Születési anyakönyvi kivonatot, 
2. Magyar állampolgárságot igazoló okmányo-

kat, 
3 AlaDoklcvclct és az előirt képesítést igazoló 

okmányokat. 
4. Működési bizonyítványt, közte az iparostn-

nonciskolai egy évi tanitási gyakorlatot igazoló 
bizonyítványt, 

5 Katonai szolgálatra vonathozó okmányokat, 
0. Nősöknél: házassági anyakönyvi kivonatot 

és- n gvermekek születési anvaknnvvi kivonatát, 
7. Uikclotü erkölcsi bizonyítványt. 
Az állásra megválasztott tanerő képesítéséhez 

megfelelően a nem állami polgári, illetve elemi 
iskolai tanitói állásra megállapított illetményben 
részesül, választása ideiglenes s egy évi megfe-
lelő szolgálat után fog a felügyelő bizottság által 
véglegcsitle.lni és esak kormányhatósági jóváha-
gyás után válik jogerőssé. 

Pályázati határidő: 1938. junius hó 30 án déli 
12 óra 
Antnl Dénes sk. Csízmazia. Kálmán sk., 

igazgató elnök. 

UD KÖNYVEK 
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Földi Mihály: A miniszter. A „házaspár", 
„A század asszonya", „A viszony" cimü 
nagy ePikai munkái után Föidi Mihály most 

' egy drámain tömör regényt irt. Uj müvének 
cime: A miniszter. Hősei: a miniszter, a pre-
látus j a professzor, akik névtelenül, de hiva* 
tásuk te'jes 6ulyával és diszével vivják meg 
e 300 oldalas regényben gondolataik és ér-

j zelme"k harcát, amely szinte korunk világ-
néZeti harca. E ha rc hátterében finoman, 
gyöngéden húzódik meg a regény negyedik 
főszereplőjének, az özvegy grófnőnek az alak* 
ja: rajta át a szerelem síkjára vetődik a fér-
fiak elvi küzdelme. A ma sorsdöntő kérdé-
sei vonulnak fel ebben a drámaian feszti't re-
gényben, amely érdekességével, tiszla hang-
jával, nyilt bátorságával joggal fordul min-
denkinek az érdeklődése felé. aki a mai életi 
problémáin gondolkodik. Földi Mihály u j 
kötete az Athenaeum Regény tárban jelent 

meg. 

.Eladási hirdetmény. 
Ilartenstein Ignác volt terménykereskedő, gyo-

mai lakos a Ilartenstein Ilerm. és Fia gyomai bej. 
cég tulajdonosa kényszeregyezségi ügyben eiren-
öelt likvidáció során nyilvános tárgyaláson el-
adásra kerülnek az adós Gyoma községben fekvő 
ingatlanai és pedig téglagyár, magtárak, lakóhá-
zak, sertéshizlalótelcp, szántóföldek. 

A nyilvános eladást Gyomán, Kossuth Lajos-
ucca 9. szám alatti cég irodájában 1938 junius lő. 
napján délelőtt 10 órakor tartjuk meg. 

Az eladásra kerülő ingatlanok a helyszínen 
bármikor, az eladási feltételek az O. II. E. sze-
gedi kamarakerületi szervénél (Szeged, Vörös-
marty-ucca 3) délelőtt 10 órától 1 óráig és Loh-
rer Vilmos vagyonkezelőnél, G'yoma (Kossuth" 
Lajos-ueca 9.) bármikor megtekinthetők. Az aján-
latok 10 százalékos bánatpénz letétele mellet aa 
O H. E. szegedi kamarakerületi szervénél nujt-
hatók be. 

Országos Hitelvédfí Egylet 
Szegedi Kamarakeriileti Szerve. 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
Megjelenik hélfő kivételével n a p o n t a reggsf. 

Fele lős szerkesz tő P í«7TOR TÓ7SEF 
Szeged: Szerkesztőség RudoH tér 9., I. emelel 

Telefon 23-33. 
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegy-
iroda: Aradi-ucca 8., telefon 13-06. 
Nyomda: Lőw Lipót-u. 9.. telefon 13r0ő. 

Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Városi bérpalota (Tejpiac.) Telefon 215. 

Budapest: Szerkesztőség és kiadóhivatal: .VIII* 
Práter-ucca 29b. 

Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged. 
Felelős nyomdavezető: KLEIN SANDOB-

Felkéreínek azok, 
akiknek az 1933., 1934., vagy 1935-dik évi 

szabadtéri. 
játékokról 

vagy a velük kapcsolatos eseménj'ekről fény-
képeik, illetve negativjaik vannak, szivesked 
jenek a Délmagyarország szerkesztőségét ér-

tesíteni. 
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RÁDIÓ 
V á s á r n a p , f u n l m 1 2 

BUDAPEST I. 

8.45: Hirek. 9: .Görög kat. magyar mise, 10: Re-
formátus istentisztelet. 11: Egyházi ének és szent-
beszéd. 12.20: Időjelzés, időjárás. 12.30: Operahá-
zi zenekar. 13: Mi a magyar jelleg a zenénkben? 
Kodály Zoltán előadása. 14: Hanglemezek. 15: Lá-
togatás a putnoki gazdasági felső leánynevelő 
Intézetben. 16.30: Az élet iskolája. Felolvasás. 17: 
A rádió szalonzenekara. 17.80: A labdarugó világ-
bajnokság keretében Magyarország—Svájc mér-
kőzésének második félideje. 18.50: Nagvné Varjú 
Irma zongorázik. 19.10: l.ehet-c magyar faluban 
nyaralni? Felolvasás. 19.30: A Debreceni Városi 
Dalegylet ünnepi hangversenye. 20.30: Kiss Fe-
renc előadóestje. Hajnaltól napestig a pusztán. 
Megzenésített monológ. 21.15: Hirek, sportered-
mények. 21.10: Budapesti Hangverseny Zenekar. 
22.20: Időjárásiclentés. 22.10: JazZ-zonekar 23.15: > 
Cigányzene, 

BUDAPEST II. 

11.30: Zenekar. 15: Cigányzene. 17.50: A rádió 
ízalonzenkara. 18.30: Nagyné Varjú Irma zongo-
rázik. 19: A budai fürdők története. 21.10: Hirek. 
időjárás, lóversenyeredmények. 

KÜLFÖLD. 

Bécs. 19.19: Stájer dalos est Nürnbergből 
Berlin. 18: Kedvelt zenedarabok. 1925: Vi-
dám lemezek. Bukarest. 28.15: Tánclemezek. 
Deutschlandscnder. 20: Tánczenek ír. 22.30: 
Dobrinti zenekar, zongorakettőssel és mozi-
orgonával. Droitwich. 21.35: Könnyű orgona. 
Hamburg. 20.15: Hires énekesek operaleme-
zei. Kalundborg. 20.30: Strauss János-zene. 
Luxemburg. 18.30: Angol tánczene. 21: Köny-
nyü zene. München. 20: Opera, Milánó 17: 
Cetra-zenekar, dalcgyvcleg. Pozsony. 18: Ma-
gyar niüsor. Prága. 18.30: Balettzene. 20.45: 
A nép szerelmi dalai. Radio Paris. 20.30: 
Szimfonikus hangerseny. Riga. 18.45: Nyári 
idill dalókbin cs zenében. S'lullgurt. 19: Tánc-
Icmuzek. 20: Strauss János :A cigánybáró, 
operett Toulose. 18.40: OfpereHrészletek. 19 
óra 15: Filmrészletek Varsó. 20.05: Mendels-
sohn-lemezek. 

H é t f f f . t u n l u á 1 3 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
Í.45: Torna- 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha-
rangszó, idöjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Idő-
jelzés, időjárásjelenlés 14.40: Hirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, idöjárásjelentés. 

BUDAPEST L 

12.05: Korponal-Korpás Vali énekel, Gombás 
Ferenc gordonkázik. 13.30: Cigányzene. 16.15: A 
rádió dlákfélórájn. 17: A Balkán-kérdés és a ber-
lini kongresszus. Felolvasás. 17.30: Beszkárt-ze-
erkar. 18.30: Legyes horgászat. Sportelöadás. 19: 
Cigányzene. 30: Tnrpuato Tasso. Szinuiü. Irta 
Goethe. 21.20: llirek, idöjárásjelentés. 21.45: Jn/fe-
zenrkar. 28,30: Hanglemezek. Operettrészlefek. 

BUDAPEST II. 

30: Hirek. 20 25: Népszerű müvészlemezek és 
talettzene. 

KÜLFÖLD 

Bécs. 8: Modern japán filmzene. 19.25: Puc-
cini: Tosca, opera. Berlin. 19.10: Fltoowés Ros-
sini lemezek. Bukarest. 18.36: Szórakoztató 
zene. Deutsdhlandsendcr. 21.30: Filmlcmezck. 
Droitwich. 23.15: Tánczene dalokkal. 23.30: 
'Amerikai lemezek. Hamburg. 1910: Kerin-
gfík. Königsberg. 19.30: Vidáni zene. London 
Reg. 18.30: Tánczene. Róma. 23.15: Tánczene. 
Prága. 18.20: Könnyű müvek. Riga. 2115: 
Smetana és Dvorzsák-lemezek. Strasboupg- 19 
óra 30: Kivánságlemezek. Stuttgart. 18: Tánc-
lemezck. 21.15: Kedvelt lemezek. Svájci Ale-
man adó. 19.45: Jódlidalok harmonikával. 

Toulose. 18.40: Parasztbecsüiet és Aida rész-
letek. Varsó. 21.10: Zenés egybeállítás. 22: 

1 Toscnnini-lemezek. 

3 p r ó h i r d « í < n < z k 

Cím nélküli hirdetéseket 
k i a d ó l a k á s o k v agy b ú t o r o z o t t s z o b á k r ó l 

10 f i l l é r é r t k ö z l ü n k . 
A címet a hirdetési számra való hivatkozással 5 (illcres szelvényen adja 

meg a kiadóhivatal. 

41. Kétszobás komfortos lakás augusztusra. 
56. Emeleti, földszinti modern uccai lakás azon-

nalra is. 
57. Bútorozott szoba fürdővel cs kapukulccsal, 

t—2 személynek. 
59. Kétszobás., komforlos lakás augusztusra. 

esetleg előbbre is. 
65. Emeleti szoba, konyhás lakás VII. l-re. 

i 

Földs /.inti. lépcsöhá zi 
bejáratú bútorozott szo 
ba juliusra kiadó. Ka-
zinczi ucca 15. 

Újszegeden kél kis szo 
bá kiadó, lehet kerttel 
is. Középfasor 53. 

Különbejáratu szép bú-
torozott szoba fürdő-
szoba használattal ki-
adó. Korona u. 4 sz, 
földszint jobb. 

Keresek a Kálvária kö-
zelében egyszerűen bú-
torozott különbejáratu 
diszkrét szobát: iehet 
üres is. „Diszkrét" jel. 
a kiadóba. 

Bútorozott szoba a Hun-
gária szálló közelében 
azonnalra kiadó, rövi-
debb időre is. Arany 
János u, 5, II. 6. 

Különbejáratu csinosan 
bútorozott szobát ke-
resek. Jelige „Julius 
l-re". 

Elegánsan bútorozott 
különbejára szoba für-
dőszobával kiadó. Szilá-
gyi u. 1. I. 6. 

Elegáns különbejáratu 
bútorozott szoba fürdő-
szobával. Kigyó ucca 2, 
I. 6. Megtekinthető 17 
—19 óra között. 

Elsöemeleti különbejá-
ratu uccai bútorozott 
szoba magányos urnák 
kiadó. Liehteuslcin, Mé-
rey u. 6c. I. 

Ellátás 
Idős nö v. férfi gondo-
zását elvállalnám. Jel-
ige: .Szeretettel gon-
doznám. 

Középiskolás kislányt 
szeptembertől teljes el-
látásra, zongora^yakor 
lássál, korrepetálással, 
nyelvtanítással felvesz 
tanári család. Nádor u. 
10 sz. 

Elsőrendű HÁZIKOSZT 
ért forduljon bizalom-
mal Deáknéhoz bentét-
kezésre és kihordásra 
Kicsi babáknak külön-
főzés. Olcsó árak. Fe-
ketesas u. 11. 

LAKASOK 
bérbeadása vagy bérbe-
vétele ügyében fordul-
jon a legteljesebb bi-
zalommal, gyors ered-
mén nyes elintézés. Bel-
városi Lakásügy nők-
Heghez. Dugonics tér 11. 
Tel. 25-47. 

Kiadó: aug. l-re kétszo-
bás komfortos lakás — 
Gycrtvámos u. 6. szám. 
Ürd. Tisza L. körút 51. 
Első Magyar Biztosító. 

Udvari szoba, konyha 
azonnal kiadó. Szaty-
rai a zi ucca 6. 

Kettőszobás összkom-
fortos modern lakás — 
Petőfi S. sugárut 33 sz. 
alatt átadó, esetleg ju-
lius l-re is átvehető. 

Szép kétszobás lakás 
fürdőszobával, nagy — 
zárt folyosóval augusz-
tusra kiadó. Jakab La-
jos u. 13. 

Négyszobás uccai eme-
leti összkomfortos na-
gyon szép lakás azonnal 
kiadó. Jókai ucca 3. 

Emeleti kétszobás (viz, 
villany) augusztusra 
420. kiadó. Wimmer u. 
28. Tud: üzletben. 

Uri lakás. 4 szobás a 
Petőfi Sándor sujjár-
utoti -augusztus elsetérc 
kiadó. Bővebbet Stumpf 
föpénztárosnál város-
háza. 

Egyszerűbb magánhá-
zat bérelnék, nagy ud-
var, vagy kertié). Jel-
ige „Pontos fizető 2". 

Bérbeadom 2 szobás — 
fürdőszobás lakásomat 
aug. l-re Tisza Lajos 
kőrútnál, déli fekvésű, 
kertes családi házam-
ban. Mézerné iroda — 
Ilorthy M. u. 2. (Kul-
túrpalotánál). 

Dorozsmai fürdő mel-
lett kétszoba, konyha 
bútorozva nyaralásra 
kiadó. Autóbusz meg-
állónál. Érd.: Czéikus 
cukrászda Petőfi - Sán-
dor sugárut 7. 

Sarok üzlethelyiség ol-
csón augusztusra vagy 
azonnalra kiadó. Kcs-
suth u. 19. 

67. Bútorozott, szép tiszta szoba ki uló ellá-
tással is. 

68. Kiadó 1 és 2 szobás emeleti és földszinti la-
kások julius és augusztusra. 

69. Újszegeden bútorozott szoba fürdőszobával. 

76. Kertes magánházban üres szoba. 

71. Szép uccai szoba 1—2 uriemberbernek. 

3 szobás modern lakás 
augusztusra Újszegeden 
kiadó. Köröndi u. 5. 

3 szobás modern lakás 
aug. l-re kiadó. Vásár-
helyi sugárut 13. 

Újonnan festett kétszo-
bás, komforlos uri bé-
kás azonnal, esetleg — 
augusztusra kiadó. Mar-
git ucca 10, háztulajdo-
nos; 

UátálAMSi 
aíkaürtazott 

Jómcgjelenésü 33 éves 
asszony magányos úr-
hoz vagy házaspárhoz 

házvezetőnőnek ajánl-
kozik. „Házvezetőnő" 

jeligérc. 

Rendes, tiszta fiatal 
leány koszttal és fize-
téssel felvétetik. Kál-
vária tér 1. 

Bejárónő délelőttre — 
gyermeknékülli házas-

párhoz felvétetik. Fo-
dor u. 31 II. em. 

Tanulók korrepetálá-
sát, felügyeletét elvál-
lalná okleveles * közép-
iskolai tanárnő „Gya-
korlott" jelige. 

Otthoni munka 
viszonylag csekély be-
fektetéssel havi 120 P 
kereseti lehetőség bár-
kinek. Állandó foglal-
koztatás garantálva. — 
Anyagot szállítjuk, kész 
árut élvesszük. Kérjen 
prospektust. Phoeuix 
Körkötőüzem Kft Buda-
pest VIII., Kislaludy-
köz 3—5. sz. (Válaszbő 

lyeg-) 

Felsőruha és fehérnemű 
varráshoz tanulólányok 
felvétetnek. Dávid í'ál-
né, Báró Jósika u. 21. 

IGAZOLVÁNY KÉPET 
sürgős estben 10 perc 
alatt készit Koió fotó, 
Kölcsey ucca 8. 3 drb. 
gyorsfénykép 70 fillér. 
Felvételek este is 

FÉRF1RUBÁK 
javítását, vasalását ju-
tányos áron vállalom — 
Weinberger s/abó, Köl-
csey ticca 10. II- emelet. 

Ügyes Varró vagy jól 
gépelni tudó leányt fel-
veszek. Dobó Ignáezné. 
Deák Ferenc u. 21. 

Egy kifutó fiút vagy 
lányt azonnal felveszek 
Liebnaann, Kelemen u. 
12. sz. 

Házmestert kizárólag 
kőművest felveszek. —« 
Ugyanitt bejárónőt nl© 
kalmazok. líáró Jósika 
ucca 43. 

lílsőosztályu cipészse-
gód férfimunkára fel-
vétetik. Békési, Feke-

tés as u. 21. 

Fióküzlet vezetését 100 
150 P óvadékkal válla-
lom. „Pontos 2" jeligéro 
kiadóhivatalba. 

Elsőrendű varrólányok 
felvétetnek Tonncn-
baum szalonba, Arany 
.1. u. 11. 

Kiszolgálóm) (rövidáru 
vagy kézimunkasz ik-
mából) felvétetik. Aján-
latok „Fizetési igénv 
megjelölendő" jeligére 
kéretnek. 

ké-
szülnek. 

Ügyes gyakorlott kifu-
tóleányl felveszek, P. 
Reich Erzsi. 

Kifutóleány azonnal fel. 
vétetik Oroszlán u. 3. 
emelet, özv. Irlcz De-
zsöné kalapüzlet. 

Szabó tanonc felvétetik 
Suták István Attila u. 
5. szám. 

Tanuló lányok felvé-
telnek. Nöi szabóság: 

Makó Desscffy tér 7. 

Ügyes kiszolgálóiáu;, t 
azonnalra felvesz Hor-
váth, Széchenyi tér 2, 
I'etö mellett. 

GYÖGYSZERÉSZNÖT 
vagy férfit, okleveleset 
augusztus 1-töl akcep-
lok. „Állandó kondi-
ció" jeligére a kiadóhi-
vatalba. 250 

Erősebb fiu állandó 
gyári kisegítőnek — 
azonnalra felvétetik. 

Hungária Szikvizgyár, 
Báró Jósika u. 27. 

Varrónők vasaláshoz 
felvétetnek Lucza fó-
zsef kelmefestő iparte-
lepén, Rákóczi tér. 



D É L M A G Y A R O R S Z Á G Vasárnap, 1938. funius 12. 

Egy jó házból való 
KIFUTÓFIÚ 

felvétetik. Tisza Lajos-
körut G9. 

Cipész segéd javításra 
IV Ivólé fik. Szabadkai 
István cipész, Vár uc-
cu 1. szám. 

1000 P-vel szerény, de 
biztos üzlethez társul-
nék, közreműködve, bi-
zalmi áJlást is elfogad-
nék, hosszti bizonyit-
vannvut „A töke több 
is lehet" jeligére. 

Tanulóleányok fizetés-
sel, ügyes varróleányok 
állandó munkára felvé-
tetnek. Dijt-alan szabás-
tinitás. Nőidivatszalon, 
gyermek ruiha, fehérne-

müvarroda, Polgár u. 3. 

Németül beszélő kisasz-
szonv kerestetik felvált-
va délelőtt és délutáni 
©rákra. .Vadász, Attila-
u. 11. 
öönálló és kézi 

VAJtRó LEÁNYT 
állandó munkára fel-
vesz Steiivrné, Dugo-
nics tér 11, I. cm. 

Ügyes varróleány, ki 
mint segéd már dolgo-
zott. felvétetik. Szécne-
>iyi tér 7. I. 18. 

Tanulóleány felvétetik 
Zsulánné női ruha var-
rodájába, Kelemen u. 
Ül, I 5. 

Ügyes varróleány és 
tanulóleány felvétetik. 
Horváth Anna, Horthy 
M. u. 2. I. 

Gyakorlott varró és ta-
nulóleányok felvétetnek 
Ferenczy Lilly. Tisza 
L. körút 83. 

Ápolónő beteghez ki-
tűnő bizonyítvánnyal 
ajánlkozik. Cim Szabó 
Mária, Pulc u. 17. 

Megbízható ügyes kí-
szolgálónő felvétetik 
Csikós fűszrűzletbe — 
Tisza Lajos körút 53. 

IPARVÁLLALAT 
keres kezdő tisztviselőt. 
Ajánlatok „Megbízható" 
jeligére a kiadóba. 

Tanoncokat fizetéssel 
felvesz fémipari üzem 
Kossuth Lajos sugárut 
34. szám. 

TARSAT 
"(MX) pengővel volt arany 
bánya üzlethez, melyet 
tökével ismét jól jöve-
delmező üzletté tehet 
tenni. írni kiadóba tel-
jes eimmel „Társ" ci-
men. 

Hölgy fodrász segéd el-
sőrendű munkaerő — 
azonnal felvételik. Fe-
kete szalon, Somogyi 
u. 23, tel. 24-74. 

Tamilóleány fizetéssel 
és egv ügyes kézileány 
lehetetik. Polgár u 21. 
11 emelet bul. 

KIFUTÓFIUT 
felvfsz füszerüzlet, Kí-
gyó u. 1. 

Qm~vaa 
k ö z p o n t i 
h u s c s a r n o k 

uj téli 
szalámija 
kaphat ó. 
Rud vételnél 

> 4 . -

125-ös Kőnig 
CSÓNAKMOTOR 

csónakkal, 300-as BMW 
motorkerékpár, alig 
használt 550-es Ariel ol-
dalkocsival, kitűnő kar-
ban 1 dr. Ballonos ke-
rékpár uj állapotban, 
eladók. Tudakozódni 
Tóth József Szeged, Ti-
sza Lajos-körut 69. 

Izzadás ellen 
egy biztos szer van. a 

P E R P E D E S 
Évek óta bevált szer 
hónalj ,kéz és lábizza-
dás ellen. Kapható a 
készítőnél 

GERGELY 
gyógyszerésznél, 

Kossuth Lajos sugárait 
és nagykörút sarok. 

Egy jókarban levő elő-
szobaszekrény, 1 kerek 
asztal jutányos áron el-
adó. Dugonics u. 3, II. 
í l 

HOREX 
motorkerékpárok ma-
gyarországi vezérképvi 
seletc Slarkovics Szi-
lárd, Szeged, Tisza La-
jos körút 44. 

Eladó hófehér valódi 
orosz spitz Veresács uc-
ca 32 sz. 

Jókarban levő 

motor-
kerékpár 

(350 kem szóló, 750 
kem oldalkocsis) 

olcsón eladó. 
VEZEIÍDl motorszere-
lőnél, Feketesas ucca. 

FÜSZERÜZLET 
jómenetelü, italmérés-
scl, lakással minden el-
fogadható árért azonnal 
eladó. Csongrádi su-
gárul 15. Elköltözés 
miatt. 

KERÉKPÁROK 
a legujabb duplamuffos 
erősített kivitelben, 
kedvező részletfizetésre 
is. Sáti műszerésznél, 
Szent István-tér 6. (Bú-
zapiac,) 

Eladó egy uj Aster Sli-
ria férfi kerékpár — 
Földmives u. 29. 

ÜZLETPULTOKRA" 
Íróasztalra, üzleti köny-
vespolcokra árajánlatot 
kérek „Tartós" jeligére. 

MOTORKERÉKPÁROK 
bemutatására és ráadá-
sára intelligens fiatal-
embert felveszek. 

Szabó gyorsvarrógép, 
keveset használt, nagy-
asztallal, előre-hátra 
továbbitóval, térdeme-
lővel, golyóscsapágya-

kon szalad, eladó. Ró-
mai körút 18. emelet. 

Szenzációs 
a r u g a l m a s kötés i ) 

férfi g y a p j ú 
f ü r d ő r u h a 

P 8.80-8PI 
a fehércégtáb lás 

Borosnál 
Eladó egy gyermek — 
sportkocsi, szürke, — 
ugyanott 1 nagy szét-
szedhető 2x2 méteres 
nyulkctrec, nyulakkal 

együtt és ajtók, veran-
da ablak, ördögh Fe-
renc Puskás u. 14. 

D U G A S Z 
FEST, TISZTIT, Sze-
ged, TÁPÉI UCCA 7. 
Üzlet Károlyi u. 3. Gal-
lértisztitás 8 fillér. — 
Telefon 33-40. 60 

Bcrgmann villanymo-
tor, száztizes, másfél-
lovas, komplett indító-
val, ellenállással — 
ugyanott kitűnő modern 
hálózati rádió olcsón 
eladó. Bartók, Viola u. 
2, hétköznap 1—4 kö-
zött. 

Kertibutart vennék jó 
állapotban. Kárász u. 
9. könyvkereskedés. 

Uj, kétágyas ágyteritő, 
kézimunka, gyönyörű 
kiállítású darab, jutá-
nyosán eladó. Ilorthv 
Miklós u. 4. Érdeklődni 
a házmesternél. 

ISKOLÁ-
KON Y VEKET, 
szótárakat, zongora és 
hegedű iskolát veszek a 
legmagasabb árban — 

GRÜNWALD 
könyvkereskedés, Hor-
thy M. u. 2. 

Olcsóbb lapos kocsi és 
féderes parasztkocsi ri-
adó. Kossuth Lajos su-
gárut 68 sz. 

3 dpU használt, jókarban 
levő kerékpár olcsóért 
el idó. Ugvanott erős 
kifutó felvételik. Kál-
vária u. 33. 1 

Sütők figyelmébe! 
Kifli osztó és daráló 
olcsón bérbe adó. U.-
ott egy jó takaréktűz-
hely és egy angol és 
egy sport gyermek ko-
csi eladó. Dáni u. 3, I. 
emelet. 

Szép fiuingek, nyári ru-
ha 12 évesnek eladók. 
Kossuth u. 9. Solti. 

Csónak, egypárevezős, 
kétpalánkos eladó. Er-
dő u. 12 sz. 

Egy gyermek autó és 
30-as gyermek félcipő 
eladó, takaréktár u. 8, 
I. 7. sz. 

AUTÓ 
XX. Steycr újonnan ge-
neráljavitva, jó gumik-
kal Í150 P megvehető. 
Horthy Miklós ucca 18 
szám. 236 

Egy gáztűzhely olcsón 
eladó. Feketcsas u. 22, 
házmesternél. 

Vitorláscsónak, alig-
használ tölgyfa, megve-
hető Tokaji csónaképí-
tőnél, vasúti hídnál. — 
Tanonc fizetéssel fel-
vétetik. 

Drótszőrü "íöxTTolyfot 
fajtiszták, ealdók. Cim: 
Széchenyi tor 3. Ház-
mester. 

Párevezős csónak ol-
csón eladó. Oltványi u. 
8. Alsóváros. 

Motorcsónak mahagóni-
ból, kifogástalan, John-
son farmotorral meg-
vehető Tokaji hajóépí-
tőnél, vasúti hidnál. 

Egyárevezös szandolin 
jó állapotban eladó. — 
Feketesas ucca 22, ház-
fel ügyelőnek^ 

1 drb SzUE kabinbérlet 
egész szezonra átadó. 
Átvehető Ligeti rőfös-
üzletben Gróf Apponyi 
Albert u. 25. 

Kenyér és élelmiszer-
üzlet családi okok mi-
att eladó. Kálvária uc-
ca 16 sz. Gajdaes Mi-
hály. 

Angol gyermekkocsi jó-
karban eladó. Hunyadi 
tér 3, I. em. 5. 

Egy Fejős féle kisebb 
tűzhely eladó. Szélt u. 
31 szám. 

Csónak jókarban levő, 
párevezős, 3 palánkos 
futüóléssel olcsón eladó 
Kossut u. 21. 

Egypárevezős konnyü 
csónak eladó Dr. Ileich, 
Kelemen u. 3, délután 
3—5-ig. 

Gáztűzhely 
fehér zománcos 3 lán-
gú, kifogástalan állaT 

pótban jutányosán el-
adó. Somogyi u. 13. 

Sportcsonak 3 palánkos 
eladó. Fészek Klub ti-
szai uszóházában. a ha-
lászbárkák mellett 

Faszén 
retorta és bohsa legol-
csóbb BACH fatelep, 
Szent István tér 12 és 
Párisi körút 35. 

Egy s i n g é r-léle bit 
liárd jó dákókkal és 
jó golyókkal a játéko-
soknak örömet, a tu-
lajdonosnak örömön 
kivül jövedelmet is je-
lent. 
SINGER ANTAL*E'S FIA 

8ILIÁRDGYÁRA SZEGED 
ALAPÍTTATOTT 1110. 

Kossuth Lajos s.-ut 34. 

Eladó füszerüzitít-beren-
dezés, mérleg, mák- cs 
kávédaráló, 10 kg-os 

Hungária mérleg, 
fehér, 2 pult, 2 
darab 600 literes boros 
hordó, prima. Újszeged 
Csanádi-ucca 22. 

0bböm10s 
BALATONLELLÉN 
Univrrs Leány-Urinü-
otthonokban (családok-
nak is) heti pensiódij 22 
P, főszezonban 28 P-
Tanulóknak kedvez-
mény. Prospektus Bu-
dapest, Teréz-körut 18, 

iii. 1. 

Kőszeg 
legszebb helyén gyö-
nyörű villában, uri el-
látásra vagy csak la-
kásra fürdőszoba hasz-
nálattal, árnyas kerttel 
nagyon jutányosán — 

nyaraló vendégeket el-
fogad. „Uri ellátás" 
jeligére. 256 

H á i J n g a t l a A 

Egy ház Újszegeden el-
adó, a gyermekmen-
hely mellett, érdeklődni 
Vidra u. 1. 

Somogyi telepen jó kar-
ban levő ház mellék-
helyiséggel eladó. 24 
ucca 919 sz. 

1000—1200 P bank teher-
rel kis magánházat ke-
resek megvételre „Hu-
nyadi tér közelében" — 
jeligére. 

ELADÓ UCCAFRON-
TOS 3 szobás családi 
ház pincés kerttel, Bq-
csi kőrútnál 6800 P. — 
Emeletes bérház, 3 szo-
bás komfortos lakások-
kal, igen szép kerttel 
26.000 P. fele törlesz-
sére. Uj, adómentes 
emeletes bérház 3 és 

4 szobás komfortos 
lakásokkal 45000 P. Uj 
adómentes két eme-
letes bérház 2 és 
3 szobás komfortos la-
kásokkal belvárosi pi-
acnál 90.000 P. Szőlő és 
gyümölcsösök, szántó, 

tanyás birtokok. Alkal-
mi vételek. MÉ/KBNÉ 
FM országos ingatlan-
iroda állal Horthy M. 
ii. 2. (Kultúrpalotánál). 

Kétlakásos magántláz 
eladó Csongrádi sugár-
ut mellett Gyevi sor 20a 
sz. alatt. Érd. u.-ott. 

Ház Újszegeden eladó, 
gyermekmenhely mel-
lett. Érdeklődni Vidra 
u. 1. 

Fiatal özvegyasszony 
séta, mozi partnert ke-
res „Megértjük egy-
mást" jeligén. 

Disztingvált úriember 
független úriasszony is 
meretségét keresi szó-
rakozás céljából. Teljes 
cimü levelet „Ró«na" 
jeligére. 

Szerényigényü fiatal 
nő idősebb ur ismeret-
séget keresi. Jelige: 
Várom. 

31 éves csinos. szőke 
asszony 40—50 körüli 
úriember ismeretségéi 
keresi „Független" jel-
igérc. 

Fiatal 
URI LEÁNY 

keresi úriember isme-
retségét, kivel szabad 
óráit eltöltené. Jelige: 
„Valakire várok". 

Vidéki jobb iparos ez-
úton szeretne megis-
merkedni hozzáillő fess 
szorgalmas hajadonnal. 
Kalandkeresők kímélje-
nek, teljes cimü levele-
ket „Nyári alkonyat" 
jelige alatt e lap kiadó-
hivatala szigorú disz-
kréció mellett továbbit. 

Független asszonyka —• 
komoly ur ismeretségét 

keresi. Jelige: Ko-
moly. 

„Jópajtás" levelét későn 
kaptam meg. Kérek uj 
randevút. „Jól szituált". 

Májtíxrragt 
Helybeli kereskedő, 45 
éves, házasság céljából 
megismerkednék hozzá-
illő jobb növel „Érdek-
nélkül jeligére. 

Nősülne iómödu, jónevfl 
egyedülálló, képzett 
földbirtokos jó közép-
korú hasonlóval közve-
titömenlesMi. Bizalom-
tel ies választ, „ősugar" 
jeligére a kiadóba. 

LJLÖNFÉLÉK 
Uílevelekie 
tzerb, román, cseh stb. 
vizumot 2P50 f-ért. 24 
óra alatt garancia mel-
ett megszerzem vidékit 
is vállalok. L A Z A R 
roda* Attila n. 5. II 

Frdő és rendes 
VÍZUMOK 

elismerten, legmegbíz-
hatóbban vidékről is 
vállai. Belvárosi La-
kásügynökség, Dugonics 
tér l l Telefon 25-17. 


