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Több" Vérkép állana rendelkezésükre tőlem, a
80 centiméteres nagyságtól a hát.om méteresig.
Ezen minden község, valamennyi
nemzetiségi
töredék lélekszáma
pöntosan
megtalálható.
Minthogy nem a nagyítás, Hanem a kisebbítés lett volna észszerűbb, e tudományosan
megszerkesztett, néprajzi térképeim bármelyikét nyomdatechnikai nehézség nélkül kisebbíthették volna. De ettől úgylátszik, idegenkedtek. Válaszom a „Curentul" újabb dicsekyésére nem is lehet más, minthogy bizonyítsák
hétféle nemzetiségi térképem
bármelyikével
azl, amit bizonyítani szeretnének. Bizonyítsák, *

A h á b o r ú ávn\éUa

ha tudják, de akkor a dolog fordítva sülne el,
mert

néprajzi térképeim mindegyike er»
ö állításaiknak
tudományos
Cáfolatai
Eddig tart Kogutowicz professzog nyilatkozata. A nyilatkozathoz csak annyit fűzünk,
hozzá, högy Kogutowicz Károly térképei annakidején azért készültek, hogy bizonyítsák a
magyarság örök jogát Erdély birtoklása fölött.
Sajnos, Trianonban nem sokat törődtek a m i
igazunkkal azok, akik Európa
sorsát akkor
bekötött szemmel irányították. A mostani újjáreudezés alkalmával másképp lesz s lehet,
hogy éppen a szegedi Ferenc József-tudományegyetem kiváló professzora által készített
Leprajzi térképek billentik majd a mérleget a
magyar igazság oldalára.
C-nyi)

TávolUeleien

Hong-Kong-tól Sanghai-ig
Vágó Klári, a Távolkeletre került szegedi zongoraművésznő beszámolója
(A Déhnagyarország
munkatársától)
Félév
előtt Távöl-Keletre indult egy fiatal szegedi
zongoraművésznő, Vágó Klári, akit a hoDgkongi kikötőben vőlegénye yárt. A kikötőben
megtartották az esküvőt és azóta a két fiatal
magyar muzsikus kint él a távolkeleti forró
nemzetközi világban ú j megbecsülést szerezve
a magyar munkának és művészetnek. Fél év
alatt sok minden történt a háborútól terhes
Európában és közben a háború — egyelőre
még távoli — forgószéle megjelent Hong-Kong
fölött is. Ez az érdekes világ, a forró levegő és
a nemzetközi atmoszféra elevenedik meg azokból a sorokból, amelyekben Vágó Klári beszámol a távolbeleti életről Hong-Kongtól Shanghai-ig, ahová mCsf — hat hét előtt — elindultak- A beszámoló mögött a háború qyomasztó
sirokkója érzik", amely megjelent a Távol-Kelet, az angol koronagyarmat fölött. Éppen
ezért különös érdekessége van ennek a most
Szegedre érkezett színes és eleven beszámolónak.

Két ha ne verseny Hong-Koneban
'A levél június 13-án és 14-én íródott a Sárga-tenger hullámai fölött, azokban a napokban. amikor Olaszország badhalépése m á r megtörtént és amikor a német Csapatok a párisi
Arc de Trinmphe alatt meneteltek. Közvetlen
a Shanghaiba való elindulás előtt Vágó Klári
két nagysikerű, hangversenyt, adott HongKongban, az első az ottani legnagyobb koncertteremben, a Peninsula Hotel Rőse Roomjában, Nura Kanis zongoraművésznő és Elvié
Yüen énekesnő társaságában, a fiatal magyar
zongoraművésznő Bachot, Beethovent,
Cezar
Frankot és Arenskyt játszott a Távol-Keleten.
Utána a hongkongi rádió stúdiójában koncertezett, a kétzongorás műsort így hirdette a rádióműsor!
8.03: Stü'díö-Two-Piano Recitál
bs
Nura Kanis and Klári
Vago.
£ SonCert után a „Hong-Kong Sünday He'*ald!" május 26-án „ M a i n l y abont Peoplef rovatában bosszú hasábos tudósításban ír „Clari
Vago''-r6). a színes tudősftás mellett közli a
magyar zongoraművésznő fényképét is. Ugyanígy nagy terjedelemben számol be a hongkongi kfnai újság is, amelynek ezervonalú rajzaiból Csak' a latin betűkkel írt nevek olvashatók aZ európai szem számáfa. Az érdekes beszámoló Shanghaiból több mint négy hétig volt
úton. Tme, ezeket írja Távol-Kelet-forró levegőjéből Vágó K l á r i ;

Portueal terület...
5f „Sutyang"
fedélzetén, úton
Shanghai
felé .. . Utolsó hónapunk története olyan mozgalmas cs izgalmas volt, mint egy valóságos
j£egény,. Május 31-cn lejárt szerződésünk és el-

határoztuk, hogy a 'Jáva melletti Timof szigetére utazunk, annak is Dili nevű fővárosába,
amelyről nemcsak igen jó hírek vannak, de
ezenfelül portugál gyarmat.
Tervünk ugyanis az volt, Hogy
kijövünk
angol területtől, mert előttünk volt az internálások szomorú példája.
Szemünk előtt játszódtak le az utóbbi idők izgalmas eseményei.
Az olaszokat szinte percek alatt összefogdosták, a németeket szintén, tudtuk tehát, mi vár
ránk, ha úgy fordul a dolog. I t t érezhető a
nagy németellenes gyűlölet. Elhatározásunk
előtt azonban férjemnek újabb
négyhónapos
kitűnő szerződést ajánlottak föl azzal a hozzáadással, hogy további hat hónappal
meghoszszabbítják, Csak maradjunk. Egyelőre hát fölfüggesztettük indulásunkat és maradtunk annál Is inkább", mert a szerződés remek föltételekkel járt- De továbbra is körülöttünk éreztük
az internálás lehetőségét. Néhány Hétig tartott
ez a Helyzet, amikof egy szép napon minden
német levelet kapott, Jiogy június 11-ig el kell
hagynia Hóng-Kongot, még azoknak is, akik
szeptemberben nagy garanciákkal szabadultak
az internálástól, vagy a kiutasítástól. Számos
sok évtizede ittlakó gazdag német kénytelen
volt szinte napok alatt mindent likvidálni, eladtak mindenüket és indulhattak
szegények
tovább, ismeretlen jövőbe.

Orvosok ezrei ajánlják a Toga!-t
\rheumatikus és köszvényes fájdalmak ellen,
idegfájdalmaknál, fejfájásnál, tag- és izületi
fájdalmaknál, valamint meghűléses betegségek ellen. Tegyen még ma egy kísérletet:
Kérje kifejezetten a kiváló hatású Togal-t.
Teljesen ártalmatlan. Minden wógyszertárban. P 1.6Q.
nem^ váltottuk át, meghagytuk hongkongi és
amerikai dollárban. Most pedig hat hónap
Után megint a végtelen
vizén úszunlt, most
megyünk nászútra a Sárga-tengeren .. . Hangversenyem napja egybeesett az izgalmas készülődéssel. Elég sokat dolgoztam, de megérteBüszkévé tett, hogy a legszebb hangversenyteremben játszhattam, Hogy szerte a távölkeleti város forgatagában nagy plakátokon virít a nevem és Hogy tiszteletünkre (egy itteni
igen ismert orösz zongoraművésznővel játszottam együtt igazán imponálóan szép műsőrt)
Csupa estélyiruliás
'és szmokingos
közönség
gyűlt össze. "Abszolúte nyugodt voltam az idegen nemzetközi miliőben, nem izgultam és azt
hiszem, nagyon rendesen játszottam, nagy sikerünk" volt. A lapok nagy beszámolókat írtaki
de az igaz, Hogy itt Keleten senki sem ért Hozzá úgy, mint Tóth Aladár . . . Elutazásunk
előtt két nappal pedig este 8-kur a rádióban
játszottam, nem Volt mikrofoDlázam, számos
gratulációt "és meghívást kaptam. Utána pedig
a búcsú, az indulás következett. Nehéz volt ittHagyni kedves baráti körünket, akik igazán
meghatóan kedvesek voltak Hozzánk. Egy kínai festőbarátunk portrét festett rólam búcsúzóul, egy orosz-francia származású barátunk
nyaklánCemléket küldött, egy pbrt.ilgál örvosnő
ugyancsak meglepett bennünket, férjem kínai
növendéke eredeti kínai fülbevalót, asztalkendőt és speciális fából készült kínai legyezőt
adott búcsúzóul. Ez a fa természettől fogva
szagos, valami különös tömjénszerű illata varf
s Ha legyezed magad vele, állandóan ezt a?
illatot érzed . . •

Sanehaiban

Vágó K l á r i H beszámolót június 20-án
Slvanghaiban fejezte Ke. ahová többnapos tengeri utazás után megérkeztek a „ Suiyang"
fedélzetén. ShangHaiban, ebben a lüktető életű
különös nemzetközi világvárosban a két magyar muzsikus azonnal szerződést kapott, —»
„Csak az a b"aj — írja —, hogy a Shanghai->
dóllát nagyon rosszul áll és az átváltásnál
sokkal kevesebbet kapunk, mint a Hong-Kongdollárért" . . . De így is boldogok vagyunk".
július 15 én kezdünk dolgozni, addig urasan
— Mi, magyarok továbHfa Ts nyugodtan élünk és ismerkedünk ezzel az érdekes és kümaradhattunk volna, de férjem most már lönös világvárossal. Rengeteg magyarral "tanem hagyta magát rábeszélni, a kitűnő szer- lálkoztunk, de a németek száma egyenesen'
ződés és a meleg invitálás ellenére is elhatá- Csillagászati. A z óriási lüktető világváros tele
roztuk, hogy elhagyjuk Hóng-Kongot. Megkez- van felhőkarcolóval, több" millió
emberrel,
dődött a rohanás a különböző hajóstársasá- minden náció képviselve van, külön arab negokhoz, az utolsó percben elejiettük a timori | gyed 5s van. A fél város japán kézen van (mi
utazás tervét és elhatároztuk, Hogy Shanghai I is itt lakunk), egy nagy darab' a városból
felé hajózunk.
Elhatározásunkat az érlelte francia terület, aztán itt' van még a nemzetközi
meg, hogy a japánok nagyon 'és érthetően ka- negyed, angol és amerikai tulajdon és a negyeCsalognak Hölland-India felé (Timof is bele- dik rész a r'égi ktnai város. Mindez azonban
tartozik), hiszen most ezek a szigetek árván teljesen együtt van 'és a franciából úgy memaradtak, nekem pedig nem volt kedves eset- gyünk át a nemzetközi részbe, mint az Erzséleg egy japán bomba által kimúlni • . . I t t bet-kőrútról a József-körútra . . . Talán megKeleten is sok izgalom van, az európai háború nyílnak' megint a légijáfatok és akkor beszámár itt nagyon 'érezteti hatását, az egyetlen — molhatok az Ctthoniaknak" itteni életünkről, —•
pillanatnyilag
— nyugodt helynek Shanghai
sürgönyözni nehéz, hiszen 5 dollár 18 Cent egy
látszik — írta Vágó K l á r i júniűs 13-án, de az- szd . . . Elég annyi. Hogy Távol-Keleten vatán még Hozzátette! — bár a japánok sokat gyunk, boldogok vagyunk "és alighogy ideérkellemetlenkednek .. • Y
tünk" a Hongkongi főrró levegőből, m á f szerződóst' is kaptunk, boldogan és megelégedettet!
A Sárga-tenger dolgozunk . . *
— Előfordulhat
i f j a tovább beszámolójában", — hogy egyidőre egészen megszakad a
levelezés, az olasz háború miatt nincs hajó, se
repülőgépposta. Azt hiszem, a Trans-szibériai
vasutat, lehet majd igénybe venni talán. M i
nyugodtan és biztonságban vagyunk, SHanghai-pénzben 8 ezer dollárunk van. ami szép
pénz, Ka elgondoljuk, Hogy 300 dollárból ki lehet jönni egy hónapban. Pénzünket azonban
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