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éíórú vasúti igazolványok 
vizumigazolványok a 

j e g y i r o d á b a n . 
Kodály Zoltán Szegeden 

Már szombaton délben megkezdődött • az ide-
•enek érkezése vonalon és autóbuszokon. Az ösz-

szcs szállodai szobákat előre lefoglalták, több 
mint 500 magánszobát kellett rezerválni az érke-
zőknek, délután egynegyed 5 órakor megérkezett 
a debreceni filléres vonat, amelynek utasai két 
napot mar idnak Szegeden és hétfőn indulnak visz-
KZU. 

Szombaton délután 5 órakor Szegedre érkezett 
K o d á l y Zoltán, a világhírű magyar zeneszerző, 
akit a játékok vezetősége ünnepélyesen fogadott 
az állomáson. Kodály Zoltán szerdáig marad 
S/.egeden. vasárnap már próbát tart a filharmo-
nikusokkal, akiknek élén a keddi Dómvtéri íiang-
• ersenyt vezényli. 

Ugyancsak szombaton délután Szegedre érke-
zeit a külföldi újságírók 16 tagu csoportja is. 

Vásárnap délelőtt !) óra 19 perekor érkezik 
megerősített szerelvénnyel, mintegy • 1800 utassal 
a budipesti filléres ünnepi vonat, amely vissza-
indul a Bizánc előadása után éjfél után 1 óra 20 
perckor. Ezenkivül különvonat érkezik Rékésine-
gvéből és CsanádmecvébŐl. ahonnan két-két kü-
lön autóbusszal is érkeznek a vendégek. 

A szabadtéri játékok takáshivatala minden Sze-
gedre érkező részére a legnagyobb körültekintés-
sel biztosítja az elszállásolást, ez azonban csak 
akkor lehetséges, ha az előre felajánlott lakások 
tulajdonosat pontosan betartják az utasításokat 
és nem módosítják a felajánlásokat. Az előre be-

•lenlett lakásokat nein lehel visszavonni és 
nem lehet irtásnak kiadni, csak annak az utasnak, 
aki a szabadtéri iátókok lakáshivatalának ulnl- j 
r anyával jelentkezik. 

UJ K Ö N Y V E K 
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Gergely Gergely: Szabó Dezső stílusa. (Szeged, 
ifargltaváralja könyvtár, IV.) Szabó Dezsőről, 
lázadunk ez egyik legnagyobb hatású, legerősebb 

iruegyéniségérőt feltűnése óta annyi tanulmány, 
monográfia, disszertáció jelent meg, hogy az egy 
kisibb könyvespolcot bízvást megtöltené máris. 
Ezt, a különösen a húszas évek végén burjánzott 
vzabó Dezső-irodalmat most egy kitűnő kis füzet-
tel gazdagította egv fiatal szegcdi eszlcta; Ger-
gely Gergely. A 34 oldalas tanulmány meglepő 
higgadtsággal, eleven érzékkel és alapos felké-
ziiltséggel rendezi cl, teszi könnyen átlátható 

egésszé azt u forrongó, állandóan viharzó ton-
eert, amit Szabó Dezső stílusának nevezünk. Ger-
gely a nyelvesztétika közelről néző módszerével, 
— a j egyetlen helyes módszerrel — veszi vizs-
gálat alá Szabó Dezső írásait. Rövid, általános 
hővezetés és stílustörténeti áttekintés után ügye-
sen helyezi el az „Elsodort falu"4 íróját a század-
forduló kavargó irodalmi légkörében, majd stí-
lusának következő fösajátságait elemzi: az örö-
kös mozgalmasságot, az igekötők plasztikus és 
ujszerü alkalmazását, az igék vá-vés alakjának 
szokatlan használatát, a hatalmas fokozásokat. 
Érdekesen fejtegeti stílusának filmszerű elemeit, 
hasonlattechnikáját, amely utóbbiban a növényi 
és állatvilág éppúgy szerepel, mint az elvont fo-
galmakhoz való hasonlítás. Rámutat Szabó Dezső 
különleges kötőszavaira, sötét humorára, maró 
gunyjára, stb.; majd stílusának magyar gyöke-
reit Berzsenyiben és Kuihy Rajosban, a külföldit 
pedig a gongoriznausban látja. Fejtegetéseit a kö-
vetkező konklúzióval zárja: „Ady megoldotta a 
vers bilincseit. Szabó Dezső levetette a „szabad"-
próza börtönfalait". Gergely Gergely, ezzel a la-
puimmá nyávat, amelyben az egyik legrejtélyesebb 
magyar iró-égvéniség titkaihoz vitt közelebb ben-
nünket, igen nagy szolgálatot telt. nemcsak a ma-
gyar irodalomtudománynak, de a nagyközönség-
nek is. Meleg várakozással tekintünk a fiatal sze-
gedi e-rtét.i ujabb munkái elé. ín- 1.1 

MAKÓ vii. 3i. 
A naakói kórház működése. A csanádmegyci 

Szent István-közkórház igazgatósága most ké-
szítette el a kórház niult évi működéséről szóló 
jelentését a kórházi bizottság és az alispán szá-
mára. A részletes és terjedelmes jelentés minde-
nekelölt a tnakói kózkórház nagyarányú fejlődé-
séről ad képet. A kórház betegforgalma nemcsak 
az elnault cvben emelkedett lényegesen, de hét cv 
óta, hogy a kórház modernizálása megindult, ál-
landó emelkedést mutat. A legutóbbi hét esztendő 
alatt 3197 betegről 4666-ra emelkedett a makói 
kórházban a betegforgalom, atni 46 százalékos be-
tegszaporulatot jelent. Érdekes jelenség, hogy ez-
zel szemben az ápolási napok szánta hét év alatt 
még egy százalékos emelkedést se mutat, amit a 
jelentés azzal magyaráz, hogy a kórház orvosi 
igazgatása igyekezett minél jobb munkával, mi-
nél rövidebb idő alatt visszaadni 'a beteget a csa-
ládiak és a társadaloiainak. E dicséretes törek-
vés mellett azonban közrejátszott az eredményben 
az a sajnálatos körülmény is, hogy a makói kór-
ház évek óla helyhiánnyal küzködlk és igy ele-
gendő férőhely hiányában a régi betegek kényte-
lenek a sokszor sürgősebb ápolást igénylő ujabb 
betegeknek helyüket átengedniök. A sebészeti 
Osztályon az elmúlt évben 3188 műtétet végeztek. 
A kórház gazdálkodását illetőleg közli a jelentés, 
hogy az elmúlt évre a bevételi •előírás 300 000 
pengő volt. amelyhez az előző évekről 90000 pen-
gő hátralékos követelést tartottak nyilván. Egy 
év alatt befolyt 313000 pengő, igy a hátralék is 
csökkent. A kórház dologi kiadásai egy év alatt 
237.000 pengő volt. Az élelmezési kiadásoknál a 
jelenlés több mint 10.000 pengős megtakarításról, 
összesen pedig 33.000 pengős megtakarításról szá-
mol be. 

A honvédség részére 15 lovat vásároltak teg-
nap Makón. A budapesti honvéd lóavitó bizottság 
tegnap délután az állatvásftrtéren lóvásárt ren-
dezett. A bizottság a makói gazdák által felhai-
tott állatokhói 10 hátas és 5 hámos lovat vásárolt 
720, illetve 650 pengős átlagáron. A megvásárolt 
lovakat augusztus 6-án reggel fél 8 órakor a Sze-
ged-Csanádi Vasút állomáson veszi át a bizott-
ság az eladóktól. Mint értesülünk, augusztus kö-
zelién a honvéd lóavaJó bizottság ujabb lövásáriás 
céljából ismét Makóra jön. 

Kettévágta a tenyerét. S/elibán János' 42 éves 
ambrózfalvii níaszámos, aki az egyik cséplő-
gépnél mint etető dolgozott, munka közben bele-
kapott az élesre fent kévevágó késbe, amelv bal-
tenyerét valósággal kettészelte. Súlyos sérülésével 
a kórházba szállították. 

Csanádniegyo népe a szabadtéri előadásokon 
A szabadtéri játékek iránti érdeklődés Makón és 
Csanádmegyében állandóan növekszik. A szom-
bati Turandot előadására Makóról. Tótkomlósról 
autóbuszokon. Kcletesanádból autókon mintegy 
kétszázan érkeztek Szegedre. Vasárnap Makóról 
ugyancsak autóbuszjárat indul, mig a legközeleb-
bi filléres vonat 7-én jön Szegedre Battonyáró! ki-
indulva. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek": 
Riró Sándor József Bakos Gizellával, Röngyik 
Pál Nagy Etelkával, Zubcsics Géza Faludi Hona 
Annával és Böde Károlv Kiss Máriával. Házassá-
got kötöttek- Biró Sándor Rácz Lídiával. F.llial-
t ik: Bodor József 8 éves .Tárandó 92, Báló András 
73 éves Hajnal-ucca 18. Benke Piroska 14 éves 
Batlhvánv.-ueca 23. (szegényház). 

A kötörő szerencsétlensége. Viah Pál 35 éves 
makói Türr-uecai napszámos a pitvaros—csanád-
palotai útépítésnél kötöresi munkát végez. Munka 
közben egv kőszilánk nagv erővel a szemébe vá-
gódott s olyan sulvos sérülést okozott, hogy kór-
házba kellett szállít ím. 

Kisgyűlés n vármegvén Hétfőn, augusztus el-
serén tartia Csatiádmegve kis<rviHése rendes havi 
ülését, amelyen a szabadságon W ő főispán be-
Ivett R i n ű Béla alispán elnököl 

Az elmúlt hét ingatlanforgalma Makón. Szál* 
kai József megvette Fodor Imre és neje Bercsé-
nyi-ucca 32. szánni házát 950 pengőért, Fecske Je-
nő és neje megvették ifj. Balog Imre és társai 
SzegiMÜ-ucca 7b. szánni házukat 4800 pengőért, 
Kardos Antal cs neje Fazekas Lajos és neje ge-
rizdesi házukat 1100 pengőért, Szabó István és 
neje Kardos Antal Verebes-ucca 21. szánni házát 
2800 pengőért. Nagy G'y. János és neje Boros Im-
re két hold rákosi tanyaföldjét 4460 pengőért, Szé« 
nási Imre és neje Bírta János és társai Csillag-
ucca 33. szánra házát 3250 pengőért, végül Sza-
bó József és neje megvették Boros Imréné két 
hold rákosi tanyaföldjét 4100 pengőért. 

Makón: 
Jóhelyrn levő üzlettel rendelkező KERESKEDŐT 
KERES szegedi cipőgyár cipőinek árusítására —1 

bizományi alapon, magas jutalék mellett. Ajánla-
tokat e lap kiadóhivatalába „B1ZOMANY" jeligén 

Ziirirlii revizazárlat. Páris 12 015, London 21 16, 
Newyork 436 háromnyolcad, Brüsszel 73.775, Mi-
lánó' 22.975, Amszterdam 239.625, Berlin 175.35, 
Prága 15.07. Varsó 82 10, Belgrád 10.00. Athéu 3.95, 
Bukarest 3.25. 

Uj villamossági és rádiészaküzlet. 

L A U L Y J Ó Z S E F 
villa nyszere lömester , 
(Zsólér-báz) Széchenyi-tér 9. 

Foglalkozik minden e szakmába vágó munkával. 
Javit, épít, szerel, elad. 

»VILLAMOSHANCx. SZEGED 
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készárupia-

con igen csendes üzletmenet mellett kcnycrinag-
vakban az irányzat tartott volt. A tegnapi hivata-
los buza- cs rozszárlati árfolyamok változatlanok 
maradtak. A határidős üzletben egyenetlen irány-
zat melleit a rozs 3—4 fillérrel drágult, a tengeri 
12 fillérrel olcsóbbodott. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. 
Ujbuza: tiszavidéki 77 kg-os 19 95—20.10, 78 kg-os 
20 15—20.30, 79 kg-os 20.35-20.50. 80 kg-os 20.45— 
20.60, fejéi-megyei, dunántúli, dunatiszai 77 kg-os 
19.85- 20.05, 78 kg-os 20.05-20.25, 79 kg-os 20.25— 
20 15. 80 kg-os 20.35—,20.55. Ujrozs pestvidéki 15.7o 
—15.85, takarmányárpa 15.5o—iő.oo. zab I. 18.00— 
18.20, tengeri tiszántúli 18 50—18 70. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tar-
tott. Jul. 67 ötnyolcad—háromnegyed, szept. 695 
—ötnyolcad, dec. 72 háromnyolcad—egvnegyed. 
Tengeri alig tartolt. Jul. 56 ötnyolcad, szept. 53.75, 
dec. 55.5. Rozs alig tartott. Jul. 46 háromnyolcad, 
szept. 47.75, dec. 50.5. 

nyári viselet a hernyóselyemből 
készült ruha.—Elegáns, tartós, 
tehát olcsó. Készíti: 
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