
•vnért! A végén még kisütik GWrán-
ró l . . . A többi rendben van, menjen a 
kislány férjhez, bár mellékesen azt 
hiszem, a szüret után való házasság-
kötésnek is jelentősége van itt, mert 
Ilnidckker Andor gazdasági felügyelő 
nagy bortermést jósol s a gyermek-
nek hozományra is van kilátása. De 
n csikót a sárga csengőjével sehogy-
se tudom elhelyezni. Viszont a szü-
retről jövők rá a másik rokon-dalra 

Csipkés a szöllő levele, 
.Yartal&k rózsám az este... 

dallászik a jó lélek és kétségben hagy 
aíelül, vájjon varta volna az örök no) 
szokás szerint mindig elkésve érkező 
rozsát abban az esetoen is, ha a szoi-
lö levele nem csipkés, hanem korala-
ku, vagy egyszerűen hosszúkás? 

Nincsen ebben éber mamákat ki-
játszani akaró ravaszság, nem a szoi-
ftben tervezik a randevút? Énekelhet-
ne azt is, bogy »isten v«lod vén eper-
fás . . . s akkor a félrevezetett mama 
meg azt is hihetné, hogy tőle bú-
csúznak annyi hévvel. Szemtelenség 
ugyan, de érthető. A szöllőhöz igy 
nozzatehette volna a várható Maii-
ga ndh-f okokat 

Ha a rigó báromat rikkantott, mi-
csoda destrukció kisebbíti a falusi bi-
rót annyira, hogy meg kelljen tagad-
ni aneki kijáró engedelmességet? EJ 
képzelhetetlenül. árt a tekintélyeknek 
a/, ilyen felelőtlen dallászás. 

Keresve a népdalbeli értelmeket, 
égy másik okos asszonyra kell gon-
dolnom, aki egyszer azt mondta, mi-
kor jelen tárgyban mániákusan pa-
naszkodtam neki: 

— Nem szabad ezt olyan halálos 
komolyan venni. Nézzen csak szét a 
társasági életben, mennyi feleslege-
set hadarnak össze emberek, akik elő-
ször állanak egymással szóba. Csupa 
frázis és unalom, amíg a tárgyhoz 
jutnak. Meg vagyok győződve, hogy 
maga is mást szeretne nekem mon-
dani, mint az időjárást, de köntőrfa-
lazik és bizik az alkalmas szó vélet-
len megérkezésében. Igy van a nöta 
is. Szerző nem mer egyszerre előruk-
kolni a mondanivalójával. Csacsog va-
lamit, akármit, úgyis a vége lesz az 
érdekes. 

— Bizony Isten igaza van, feleltem 
akkor és rátértem a tárgyra. 

A1 m á s s y Endre társulatának 
volt egyszer egy széphangu kezdő te-
noristája. Jóindulatu, udvarias fiu, 
de a végletekig félszeg, akit még a 
diszletezők is ugrattak. 

Valamelyik jótékony hangverseny 
főpróbáján gyönyörűen harsogja: • 

Könnyű neked sólyommadár. 
Van párod, 
Kivel ezt a kerek erdőt, 
Si agy világot bejárod. 

F e r e n c z y Frici, aki nem járt t 
izotnszédba egy kis tréfáért, megállí-
totta. 

— Mondja ,kérem, rokona magának 
a sólyommadár? 

— Tessék? — bámul nagyot az éne. 
kes. 

— Azt kérdeztem, hogy rokona, 
vagy kebelbeli jóbarátja magának a 
sólyom? 

— Már hogy volna az. kérem szé-
pen! 

_ Akkor miért tegezi? A szegedi 
közönség nagyon kritizáló hajlamú és 
rossz néven veszi, ha egy fiatal kez 
dö — akármilyen tehetséges is — 
konfidenskedik. 

— Hát mit csináljak? 
— Szólítsa ugy, ahogy idegent szo 

fás, mintha ma találkoznának elő-
ször. 

Fz volt az előzménye annak, hogv 
este ifjú jelesünk igy énekelte a nó-
tát: 

Könnyű önnek, sólyommadár. 
Van pár ja . . . 

De hogv miért kacag a közönség, 
art már rem értette meg. Pedig hatá-
rozottan tehetséges volt 

H I R E K 
S z e g e d i u t m u t a t é 

A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Mossam egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak. Lein-
zinger örök. k. Tukats Sándorné 
Horváth M. u. 9, Pósa Balázs Kál-
vária-utca 17, Kocsis J . Endrénc 
Földműves n. 17, Sel.meczi Béla So-
mogvitelep IX. n. 489. 

Városi Színház; V é n d i ó f a . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
0. P. ü . Korzó Mozi: A h a r -

m i n c a d i k , Széchenyi Mozi: Bé-
cs i vér . 
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ELSÖTÉTÍTÉS ESTE 9-KOR. 

—o()o— 
— Vitéz Horthy István-nt Makón. 

Makóról jelentik: Makó város képvise-
lőtestülete egyhangú lelkesedéssel el-
határozta, hogy a város legszebb ut-
cáját, a Vásárhelyi-utcát, a hősi ha-
lált halt Kormányzóhelyettes emléké-
nek megörökítésére Vitéz Horthy lst-
ván-utnak nevezik el. 

— Az üzleti záróra. Az u j özleti 

zárórától szóló törvény október 

17—áj lép életbe s hétfőn jelent meg 

a hivatalos lapban a törvény vég-

rehajtási utasítása. A törvény ren-

delkezéseivel kapcsolatban több 

vonatkozásban nem volt kellően 

jól informálva az érdekelt közön-

ség s éppen ezért ebben az ügyben 

a kereskedelmi és iparkamarához 

fordultunk felvilágosításért, ahol 

érdeklődésünkre a következőket 

közöl lék velünk a záróraügyben: 

»A törvény rendelkezése szerint a 

törvényhatósági városokban, ba a 

helyi viszonyok azt szükségessé 

lennék, felhatalmazása van a pol-

gármesternek, hogy a kamara ja-

vaslata alapján a törvénytől el-

térőleg szabályozza a zárórát. A 

kamara javaslala alapján Szeged 

polgármester már foglalkozott ez-

zel a kérdéssel s a szegedi üzletzá-

rásra vonatkozólag mindenben a 

polgármesteri rendelet az irányadó, 

a törvény csak azokban az esetek-

ben, a ha a polgármesteri rendelet 

külön intézkedéseket nem tartal-

maz.* 

— Ab Egyetem Barátai Egyesületé-
nek orvosi szakülése. Az Egyetem Ba-
rátai Egyesülete szaküléseit a most in-
duló tanévben szerdáról keddre tette 
át. Kedden este 6 órakor dr. Rávnay 
Tamás professzor elnöklésével rendki 
vül érdekes tárgysorozatu szakülés 
folyt le a bőrgyógyászati klinika tan-
termében. A terem zsúfolásig megtelt 
érdeklődőkkel, ugyanis Szent-Györgyi 
Albert, az egyetem Nóbel-dijas profesz-
szora tartott hatalmas érdeklődéssel 
kisért előadást az izomösszehuzódás-
sal kapcsolatos legújabb kísérletei-
ről. Igen érdekes volt Zárday Imre 
budapesti OTI-főorvos előadása is az 
EKG tengelyelniéleténck gyakorlati ta-
nulságairól. Greiner Káro'v szerepelt 
még egy példátlan méretű hydrocepha 
lus bemutatásával. 

— A TISZA VTZALLASA. A sze-
gcdi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
október 13-án reggel 7 órakor — 139 
cm, hőmérséklete 17 fok, a levegő 
hőmérséklete 5 tok Celzins volt. 
— Perzsaszőnyegek, valódi kele-

tiek minden méretben és gyönyörű ki-
vitelben a Városi Zálogház árverés 
csarnokában kiállítás keretében el-
adásra kerülnek. A kiállítás délelőtt 
9-től este 6-ig. díjtalanul megtekint 
hető. Igazgatóság. 

— Adományok a Vöröskereszt ja-
vára. A Magyar Vöröskereszt alsóta-
nyai iiókja utján a következő adomá-
nyok folytak be: Balogh János 5, özv. 
Fülöp Antalné 3, Szaniszló Mihály 2 

' peugó, Dobo István 1 párna huzattal, 
Katona József 1 párna huzattal, ózv. 
Dicső istvánné 1 párna huzattal, 1 
kabát és 1 báránybélés, özv. Sárkány 
Antalné 2, Széipál József 5 pengő, Vass 
Antal 1 párna huzattal és 2 pengő, 
özv. Széli Jánosné 1 szappan és 5 pen-
gő, Farkas János 1 párna és 1 kabát, 
líusztig József 1 párna huzattal, Szel-
grád János 2 sál, Tanács Pál 1 pár-
na huzattal, Kirí Antalné 1 párna, Bor-
osok Antal 1 párna huzattal, 1 sál, 
Szabó Batancs Istvánné l párna huzat-
tal, özv. Dobó Istvánné 1 párna hu-
zattal, Rózsa Sándorné 1 párna huzat-
tal, Papdi Mihály 2 párna, 2 huzat, 
Katona Julianna 2 pengő, Módra Im-
re 1' párna huzattal, Gárgyán Pálné 1 
párna huzattal, Gárgyán Imre 1 párna 
huzattal, Pap József 1 párna huzattal 
Szűcs Simonné 1 sál, Wolford Illésné 
1 párna huzattal, ifj. Galgóczi József 
1 párna huzattal, Katona István 1 pár-
na huzattal, 4 mellény, Papp András 1 
párna huzattal, Deák András 1 párna. 
Szögi Illés 1 párna huzattal, Lázár 
Imre 2 párna 2 huzattal, Babarczi 
Antal 1 párna huzattal, Ilia István 1 
párna huzattal, Kószó Mihályné l pár-
fia huzattal, ifj. Lázár Imre 1 párna, 
i<L Lázár Imre 1 párna, Csiszár Fe-
renc fél kiló toll, Dobó Lajosné 1 
párna huzattal, 1 sál, ördög Jánosné 
1 párna huzattal, Csonka Lajos 1 pár-
na, Szécsi József 1 párna huzattal, 
Szécsi János 1 párna huzattal, Balogh 
Antal 1 párna huzattal, Szűcs Imréné 
1 párna huzattal és 10 pengő, özv 
Kiss Mihályné 1 párna huzattal, Gyiilai 
József 1 párna huzattal, özv. Csi-
hoczki Jánosné 1 párna huzattal. 

— Meghalt a szilaj ló áldozata 
Megírtuk, hogy Kracsun Miklós 15 
éves magyarkanizsai béresgyereket 
hétfőn reggel egy ló fejberugta és sú-
lyos fejsérülésekkel a mentők a sze-
gedi sebészeti klinikára szállították. 
Kedden reggel a klinika vezetősége 
értesítette a rendőrséget, hogy a béres-
gyerek keddre virradóra anélkül, hogy 
eszméletre tért volna, sérüléseibe be-
lehalt A szerencsétlenség ügyében a 
felelősség kiderítésére a magyarkani-
zsai rendőrség megindította a vizsgá-
latot. 

— Megjelent a Magyar Szárnyak. 
A Magyar Szárnyak októberi első szá-
ma már uj köntösben jelent meg. Za-
varótámadások Budapest ellen címmel 
a lap leleplezi a szovjet és az angol-
szászok középeurópai bombázási ter-
veit és ismerteti ezek lehetőségeit. Ér-
dekes térképet is hoz erről, ahol újsze-
rű ábrázolásmódban tisztán látjuk fő. 
városunk helyzetét a légiháboruban. A 
szöveget Nagy Ernő irta, a térkép Ij 
jász Szabó József munkája Bisits Ti-
bor alezredes légiháborus beszámolója 
ujabb három hét háborús repülőese-
ményeit adja. vitéz Szentóémedy F 
ezredes pedig a légierők eddigi hábo 
rus szerepét tárgyalja érdekes ada-
tokkal. Varga miniszter látogatásáréi 
dr. Raczkó Lajos ír A magyar repü-
iés állandóan fejlődő munkájának ta-
nújele az uj szám is, mert honvéd re-
pülőink hőstetteinek szines és érdekes 
leírásán kivül fezeket dr. Pados Pál 
küldte a frontról), a magyar repülő 
génépités két újdonságát Rubik első 
k'smotoros gépét, a 45 lóerős Pintv-e; 
és az uj nasyteliesitményü >Kevélv« 
vitorlázógépet ismerteti Marseille fő-
hadnagy életéből ismerünk meg né-
hány apróságot, maid Nagv Béla szá-
zados érdekes cikkét az emberi izom 
erővel hnitott repülőgépről találtuk a 
lapban lldvarv Jenő őrnagy repfi'ő-
hirei mellett Az uj magvar vitorlázó 
magassági rekord születésének körü'-
ménveiről is kapunk érdekes riportot. 
Számos érdekes képes oldal disz;,i még 
a szép kiállítású folyóiratot Jánosy 
Tstván szerkesztésében jelenik meg a 
Magyar Szárnyak legitiabb számának 
ára 50 fillér. Mutatványszámot a ki-
adóhivataltól (VII., Király-utca 93, 

MI.) kérjünk. 

Felmentette a torvényszék 

a Bajai-nti gyilkosság tettesét 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Augusztus 20-án az esti órák-

ban a bajai müuton két szembejövő 

társaság összeszólalkozott. A szó-

váltás verekedéssé fajult, amelynek 

az lett az eredménye, hogy 11 j a 

József 20 éves mórahalmi fiatalem-

ber késével leszúrta T a n d a r i 

Ferenc alsóközponti fiatalembert, 

aki a helyszínen kiszenvedett é» 

megsebesítette annak társát, F a r -

k a s Vincét is. Szándékos ember-

ölés bűntettével és súlyos testisér-

tés bűntettével vádolva állót ked-

den Il ja József a szegedi törvény-

szék R ó n a y-tanácsa előtt, amely 

délelőtt és.délután folytatta a ter-

jedelmes bizonyítási efjárást. 

A kihallgatot tanuk egyértelmű-' 

leg azt vallották, hogy a verekedést 

Tandari Ferenc kezdeményezte, 

aki belekötött a békésen beszélgető 

társaságba és kerékpárpumpájával 

ok nélkül szétverte őket I l ja Jó-

zsefet is megütötték, ugy, hogy ke-

rékpárjával együtt az árokba esett. 

Ugy Tandari, mint Farkas Vince 

többször bántalmazták és Il ja ön-

védelemből húzta elő a bicskáját^ 

Másfél óránál továhb. tartó ta-

nácskozás után este háromnegyed 

7-kor hirdette ki Rónay Dezső ta-

rácselnök az ítéletet, amelyben I l ja 

Józsefet a tanács felmentette a 

szándékos emberölés és súlyos 

testi sértés bűntettének vádja alóL 
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— Szerdán tárgyalja a törvényszék 
Debre kórházigazgató kormányzósér-
tési perét, ismeretes, hogy a városi 
törvényhatóság egyik legutóbbi közi 
gyűlésén interpelláció formájában szó, 
ba került a szegedi közkórház igazga-
tó-főorvosának, dr. D e l i r e Péternek 
kormányzósértési pere. A kórházigaz-
gatót azóta állásától ügyének jogerős 
hefejezéséig felfüggesztették. Az elle-
ne emelt vádak alapján az ügyészség 
dr. Debre Pétert vád alá helyezte é« 
ügyében szerdán délelőtt 11 órára tŰB-i 
ték ki a főtárgyalást. A városszerte' 
nagy feltűnést keltett ügyet az Ungvá-
ry-tanács tárgyalja. 

Harmadszor virágzott Kecske-
méten az orgona. Ritka jelenségnek*' 
járnak csodálatára Kecskeméten,) 
Nagy Ferenc kiadóhivatali altiszti 
kertjében harmadszor virágzik a* 
idén az orgona. Nagy Ferenc orgo-j 
nái augusztus eleién hoztak másod-j 
szor virágot és az ügyes, ötletes' 
kertész akkor az elhervadt kocsányi 
leszedte, mert azt tapasztalta, hogv 
ha orgonavirágzás után a kocsánvt 
leszedi s nem engedi a maghozam 
beérését, ismét virágot hoz az or-
gona. Valóban, tekintettel a rend-
kivül száraz és hosszú őszre, Nagy 
Ferenc orgonái most, október ele-
jén ismét kinviltnk. A harmadvirág, 
zásu orgonák színben, illatban sem-
mivel sem maradnak alul a má-
jusi orgonák mellett. 
— Tiltott határátlépésért egyhónapi 

fogház. B á l i n t Genovéva bánáti 
leánvt. aki Battonvánál átszökött * 
határon, tiltott határátlépésért jogerő-
sen egyhónapi fogházra ítélte kedden 
a szegedi törvényszék Rónav-tarácsa. 

— »Jehova tanúi* a rendőrségen, 
A hatóságok — mint ismeretes — szi-
gorúan járnak el a tanyavilágban erő-
szakosan terjesztett »Jehová tanúi* ne-
vű szektárius mozgalom ellen, mert a 
szekta hivei által hirdetett tanok ál-
tamel'enesek cs a nemzet egységének 
megbontását célozzák. A keddi nap fo-
lyamán Gyepért József alsóközponti 
cipész szemelvében ennek a szektának 
egyik propagandistáját fogta el » 
rendőrség többedmagával együtt és 
vette őrizetbe Az eljárás ugy ellene, 
mint társai ellen megindult. 


