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Az Olvasó irja 

Panaszos levéi 
a rádióőrület miatt 

Mélyen tisztelt ' Szerkesztő ur! 
Nagy, nagyon nagy cinber von az a 
Hertz, aki az elektromágneses hullá-
mokat felfedezte. Bár soha ne Icdez-
te volna feli Aztán jöttek a lobbi lei-
fedezők. Bár soha ne jöttek volna! 
De mégis jöttek és elhozták magukkal 
a huszadik század legnagyobb csodá-
ját: a rádiót. Bár ne hozták volna!. . . 

Mert szép találmány ám a ladió, 
gyönyörű. Az ember lábainái hever 
az egész földgolyó és — ordit. A tech-
nika valoságos áldása, ugy szegény-
nek, mint gazdagnak, de éppen ugy 
álka is. 

l iuba szeretnek nyugodton kikel-
ni, nem lehet, iliaha szw étnek nyu-
godtan lefesudui, sói aludni, neiu le-
ltet. Iliaba szeretnék nyugodtan >c-
Iami, nem lelte'. Hiába szeretnék o-t-
honomhan dolgozni, olvasni, vagy él-
vezni az édes senimiteves gyönyöreit, 
nem lehet. Semmit sem lehet. Ellen-
ben egyet lehel: megpukkadhatok! 

Heggel azt akartam mondani: 
• kezdetben leremté az Ur .« — bfd 
igen, reggel radiótorna. A házban, a 
szomszédban nyitott ablak meileii,fe-
lettem, alattam, mellettem, Kimegyek 
hazulról csendet keresni. Etö leni egy 
internátus, ablakaiból egy katonaban-
du harsogásával bömböl a _füleuit.e a 
rádió. Megyek tovább ő Verni. ha |e 
ezt 'udtad volna, talán soha nem kom-
ponáltad volria tneg a Celesta Aidá-t 
A gőzfürdőben sebesült togjaimat áz-
tatom, utána szeretnék csuk egy ne-
gyedórát pihenni. Nem teltet Magyar 
fülnek és' mentalitásnak teljesen is-
meretlen zenedarabokkal tömik a sze-
rencsétlen vendég fülét és mindent el-
követnek, hogv a háboiufco; megma-
radt néhány idegszála, mely valószí-
nűleg nem nagybögöhu J u l készüli, 
minc] tökéletesebben tönkre menjen... 
Aztán a hazamenetelem színén hason-
ló Kálvária. Minden ház ablakából, 
minden kocsma, büffé ajtajából zene 
hallik, vagy hitek harsognak, vala-
mennyi teljes gőzzel. Ebéd után elpi-
Iviwrék. nem lehet. Jó. Belenyugszom; 
majd este alszom. Este 10 óra után 
elhallgatnak végre a gépek. Egyszer 
csak, egy emelettel lejjebb szórakoz-
.a <k. • olvnn gőzerővel, hogv még a 
kujtjp szövegét is teljes tisztasággal 
m°g lehet érteni, Es ez igy megy éj-
felig, sőt sokszor éjfél után is. 

Mélyen tisztelt Szerkesztő ur, tisz-
telettel kérdezem, miért kell nekem 
mással együtt szórakoznom, akár tet-
szik nekem, akár nem. Miért kell ne-
kem akkor, amikor másnak ugy tef-
-/.ik a világ legkülönbözőbb reper-
toárjait hallgatnom, a földgoíyó ösz-
szes tájaitól beérkező hireket tudo-
másul venem. Miért nem ehetem, illa-
tom, alhatom és gvógykezelielhetcm 
magamat nyugodtan? Beszéljek ma-
gyarul? E n nagyon szeretnék teljesen 
műveletlen, teljesen todattan, teljesen 
tájékozatlan maradni. Egy nagyon ki-
csit értek a zenéhez, valami egész 
i-.ekélv fogalmam van az irodalomról 
m de most mind a kettőt meggyűlöl-
tem. Félek, nagyon félek, hogy vala-
melyik ellenségem rádiót fog szerel-
tetni — síromba! 

Kérdezem tehát mélyen tisztelt 
Szerkesztő urat, van mindezeknek a 
tyavalyéknak valami ellenszere' 

Legmélyebb tiszteletem kifejezése 
mellett, vagvok mélvon tisztolt Szer-
kesztő ur ő'zinte híve: dr. P. E. 

KESERŰVÍZ 

H I R E K 
Szegedi ú t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap é« 
ünnepnap kivételével könyvtarszol-
gálat-

A váJOéi muzeum tgéée évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zinger örök. k. dr. Tukat* SáJidorné 
Horváth Mihály-utca 9., Pósa Balázs 
Kálvária-utca 17, dr. Kocsis J. F.n-
dréné Földműves u. 17, Selmeczi Bé-
la Soniogyitelep IX. u. 489. 

Városi Színház: délután: M á r i a 
f ő h a d n a g y , este: Ma r i c a g r ó I-
n ö. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
K ü l v á r o s i ö r s z o b a . Korzó 
Mozi: K é s ő . . . Széchenyi Mozi: Ti-
l o s a s z e r e l e m . 
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A7, ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE KILENC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 
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_ Református lap válasza egy 
svájci támadásra. Budapestről jeíen-
"ik: B a r l h Károly, a hires svájci 
(hcológus legutóbbi támadására, 
amelyben a magyar államot a külön-
böző keresztény felekezetek, főleg a re-
formátus egyház elnyomásával vádol-
la, érdekes cikkben válaszol most a 

Református Jövő cimü hetilap. Megál-
lapítja, hogy a magyar állani minilen 
tekintetben szabadteret enged az egy-
háznak az igehirdetésre, minden ma-
gyar iskolában kötelező a vallástaní-
tás, amely nagyrészt az állam költ-
ségén, de az egyház tantervei szeriül, 
ennek oktetóival folyik s egyetlen 
elvan ese: sem fordult elő, hogy az ál-
lam akarta volna előírni az egyháznak 
mlf tanítson a vallásórákon. Az ál-
lam tartja fenn az egyetlen reformá 
tus theológiai fakultást, amelynek ké| 
tanszékét éppen a háború alatt töltöt-
ték be s a magyar állami rádió az 
egyetlen a kontinensen, amely ma ts 
évente több mint 60 protestáns isten-
tiszteletet közvetit Budapest templo-
maiból minden előzetes cenzúra nél-
kül. Az egyházi sajtószolgálat nálunk 
éppen olvan szabad, mint Svájcban. Az 
egyházak részére juttatott áílamsegé 
Ivek ellenében az állam néni követeli 
az egyház lényegével ellenkező felada-
tok vállalását sem. Éppen ezért a ma-
gvar református egyház a mostani há-
borúban is a népegvház engedelmessé-
gével áll az állam mellett, amely meg-
őrizte népképviselet parlamentáris 
nlkotmánváf s a háborút a bolseviz-
mus ellen vállalta. 

_ Szabadegyetemi előadás. A Hor-
thy Miklós-tudományegyetem Bará'ai-
nck Egyesülete ma! csütörtökön dél-
után fél 7 órakor, az egvefem aulájá-
ban szabadegyetemi előadást fart. 
Előad: dr. K l e m m Antal egyetemi 
tanár: »A magyar nvelv alkata* cím-
mel. Üléselnök: dr. Kolfay-Kas'ner 
Jenő egyetemi fanár. Belépés díjtalan 

_ Megint elfogtak két fiatalkorú 
kerékpártolvnjt. A Kossu'h Lajos-su-
gárul végén szolgálatot teljesítő őrsze-
mes rendőrnek kedden délben feltűnt, 
hogy az usrvnevezett Buvártönál egy 
fiatal suhanc egy kerékpárról nagy 
buzgalommal szereli le a gumikat. El-
csípte és bekisérte a kapitányságra, 
ahol a fiatalember bevallotta, hogy 
alig egv órával előbb lop|a a kerék-
párt a Bruckner-cég üzlete elöl. Ezen-
kívül még több kerékpárlopást is be-
ismert. Ugyancsak a keddi nap ro-
lyamán egv másik fiatalkorú kerék-
pártolvaj is rendőrkézre került. F.z| a 
fiuf a fia'alkoruak bírósága kél hétlei 
ez.előtf hasonló cselekményért megdor-
gálta és pióbára bocsátotta, azonban 
még két hét sem telt el és máris iijhól 
a rendőrségre került. Az eljárás mind-
két fiatalkorú tolvaj e]]e„ megindult 
és mindkettejük ügyét átteszik a fia-
talkorúak bíróságéihoz, 

Fricsay Foronc esolo 
a külső zajjal 

A budapesti fővárosi zenekart Fri 
csav Ferenc karnagy vezényelte va 
sárnap délután. A hangversenyről igen 
érdekes cikkben számol be a Magyar 
Nemzet, kitűnő zenekritikusának, Gaai 
Endrének tollából: 

• A szegedi filharmónia országosan 
ismert, törekvő dirigense — aki sem-
leges megfigyelők szerint a tiszapari: 
városban olyan zenekultúrát tereinlei 
mely nemcsak felveszi a versenyt o 
kolozsvári állami operaház teljesi'mé-
nyével, hanem ezt bizonyos vonások-
ban még feliil is múlja _ érdekes mű-
sor előadását ambicionálja. Csupa ze-
nei tejszínhab, indiáner és más ritkán 
talált nyalánkság, a Komor Vilmos 
által másfél éviizeddel ezelőtt bemu-
tatott, de azóta sem játszott Lullv ba-
lett-szvit, Mozart G-dur hegedükonceri-
je és Brahms Haydn-témájára irt ké-
nyes és igényes s hozzá meg mütyür-
keként beállított variációi szerepel es 
a program főszámaként. Fricsay szé-
pet tervezett, azonban ezesetben a 
hangosfilm végzett*... — irja a Ma 

15 évi fegyházbüntetést 
szabott ki a statáriális bíró-

ság a tompái gyilkosra 
Baja, május 12. K o r b e r Mihály 

gazdalegény egy fiatalkorú társával 
lonipa községben rálőtt T a m á s i Mi-
bályné szállására. T a m á s i - Mihály-
nél és \V e I k e r Lajost agyonlőtték, 
nug Tamásiné 16 éves leányát,"T a m t-
• i Franciskát oly súlyosan inegsebeki-
:ették, hogy sérüléseibe a kóibazbatt 
belehalt, 

Korbcr tetfét azérf követte el, merf 
Tamási Franciskát nem akarták hoz-
záadni feleségül, 

A hajai lögtünilélő bíróság szer-
dán tárgyalta az ügyükéi és tekintetleJ 
arra, hogy a vádlottak nem töltötték 
be a 20. eleiévüket, Korbert 15 évi 
fegyházra, mig fiatalkorú társát IC 
évi fegyhazra ítélték. (MTI) 
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— Lopások, betörések. Gyula Ki 
loJy Szeged-ul 22. szám aial| lakó so-

gyar Nemzet zeneesztetája, majd be-"'" bejelentette a rendőrségén, üogy 
számol arról a sajnálatos incidensről,!keddtu ese 9 orakor ismeretlen lelten 
ami a Fricsay Ferenc által vezényelt ellopta a Zsólér-haz előtt allo auioja-
népmüvelési hangversenyt többször , o 1 ! iZ P*»fiöt erő hosszú szürke 
félbeszakította. A hangversenv ugyan- felöltőjét. - A MAV állouiasfőnökség 
is a Vigadóban folyt le s ennek nagv- i jelentette a rendőrségnek, hogy a ret-
tenne mellett, a csupán üvegfallal el idezöpályaudvari vonatkísérői városzo-

válasa'ott kisteremben a rendkívül 
nagy látogatottságnak őrvendő •Hadi-
tudósító kiállítás* harctéri filmfelvé-
teleit vetítettek. Az átszűrődő zaj és 
a kísérő zene valósággal agyonütötte 

búból ismeretlen let es ellopta a Födi 
Kálmán kisegítő fekezünek használatra 
kiadott és a MAV tulajdonát képező 
irhasubát. A kár 2ÜO pengő — Marki 
Kálmán Feketeszél 33. szám alatti la-

a finom Lullv-muzsikát 8 a " koncét i i k ü s kocsijáról szerdán reggel a Pal-
ugy hatott, mintha egy bájos pásztor ' 'avicmi-utcai Páva-udvarban ismeret-
játék közepébe berobogott volna egv; l e t ' l e , l e s lelopott egy másfélinéler 
tank, vagv egv traktor... Fricsay Fe í s z é l e s é s h á r o m m < t , e r hosszú vizmen-
rencet természetesen rendkívül zavar- , e s ponyvát. A kár 60 pengő. - Kazi 
ta a nemvárt incidens és már az első , s , v » r ' n é Kitályhalom-kapitáuyság 98*. 
tételnél többször abbahagyta a riiri-jRzám lakostól szeidán délelőtt 

gálást, majd felfüggesztette karmos-!a' szegedi piacon a kosarában vitt 4 
téri munkáját és kisietett a teremből.Iméter berchetkelmét ismereten lettea 
Frtcsav a szomszédos teremben hosz ellopta. A kár 56 pengő. 
szas tárgyalásokat folytatott, amelyek 
eredményeként ha nem is szűnt meg 
teljesen a zavaró külső zaj. mégis a 
koncertet folytatni leftelett * 

Ugyancsak a Magyar Nemzet szá-
mol be arról, hogy az előző este Ba-
silides Mária lépett fel a Vigadó 
nagytermében a >MoIiére és korfár-
sai* cimü irodalmi este s két áhíta-
tot és csendet igénvlő számába bele-
siivöltfi't a szomszéd teremből áfhang-
ző zene s alig lehetett hallani Basi-
lides hangját. 
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— Letartóztattak egy jegyüzért. A 
Széchenyi Moziban szolgálatot teljesítő 
órszemes rendőrnek kedden este fel-
tűnt, hogv az előcsarnokban egy fia-
talember jegyeket Kinál eladásra. Ki-
derült, hogy az illető, akit Kazi Fe-
rencnek hivnak és a Feketesas utca 
29. szám alatt lakó papucsossegéd, 
rendszeresen foglalkozik jegyüzérke-
déssel. A zártszéket 1 pengő 20 fil-
lérért, a középülést pedig 1 pengő 60 
fillérért árulta zugban. Megmotozása-
kor még tizenhét eladatlan jegyet ta-
láltak nála. A jegyeket és a jegyek el-
adásából beszedett pénzt a rendőrség 
lefoglalta. Kazi Ferencet pedig átkí-
sértette az ügyészségre, ahol letartóz-
tatták. 

_ Elnapolták Újvári Erzsébet or-
gazdájának büntető tárgyalásét. Szer-
dán délben tárgyalta dr. Tóth László 
egvesbiró Tápai Mihálvné 64 éves so-
mogvitelepi zsibárus orgazdasági bűn-
perét. Tápainéró! kideritet'ék a detek-
tívek. hogy ő volt az az asszony, aki 
a Kóbor Emiliáéknt a hamis távirat 
alapján kifosztó és csetekménvéért az-
óta már el is itélt Újvári Erzsébettől 
a lonott holmikat megvásárolta. Tá-
painé a szerdai főtárgyaláson beis-
merte. hogy 110 pengőért vette meg 
az. értékes fehérneműt, azt azonban a 
leghatározottabban tagadta, hogy tud-
ta volna, hogy azok lopásból " szár-
maznak. A törvényszék dr. Illyés Ti-
vadar királyi ügyész előterjesztésére 
b'zonyitáskiegészitést rendelt e! az 
ügvben és a főtárgyalás! junius í-ára 
elnapolta. 

_ Cserkészdéliitán. A kegyesrendi 

gimnázium 82. számú Zrinvi-cserkész-

csapata vasárnap délután 4 órai kez-

dettél a gimnázium udvarán miisoros 

cscrkészdélutánt rendez. Müsormeg-

váltás kötelező. 

_ Vigadóban tánc! Károlyi muzsikál 

_ Felmentette a tábla a tejfeldrá-
gitással vádolt asszonyt. Megírtuk, 
hogv a szegedi uzsorabiróság egyhó-
napi fogházra Ítélte Muhari Jánosné', 
balásfyai asszonyt, tejfeldrágitásért. 
A tábla Curry-tanácsa az elsőfokú bí-
róság ítéletét most megsemmisítette 
és Muharinét a vád és következményei 
alól jogerősen felmentette. ' 

— Nagy érdeklődés Mécs László 
szegedi s/.erepiése iránt. Nemcsak a 
szegedi munkasoknak, hanem Szeged 
egész keresztény larsadalnia szamara 
nagyjelentőségű niunkasmegmuzdulas. 
nak ígérkezik a llivalásszervezet va-
sárnapi tavaszi munkasnapja a Varost 
Színházban. A vasárnap délelőtt fél 
11 órakor kezdődő műsoros ünnepen » 
Magyar Kender-, Len- és Julaipar Hl. 
• Remény* Munkásdalkörének 80 tagu 
vegyeskara, az alsóvárosi KALüT és 
KALASz tánccsoportjának magyar 
számai, továbbá a llivalásszervezet 
munkasszereplöinek előadásában Az 
ember tragédiájának Falanszter jele-
nete szerepel a kisérőmüsorban. A 
niunkásmcgmozdulás legkimagaslóbb 
eseménye Mécs László szavalata lesz 
és nemkevésbé nagy érdeklődésre tart 
számot Vida István, a Hivatásszerve-
zet országos főtitkárának előadása 
• A keresztény szervezett munkásság 
haroa a bolsevizmus ellen* ciraen, — 
A llivalásszervezet kéri Szeged társa-
dalmát, hogy a vasárnapi >Tavaszt 
munkásnap*-ra, amelynek műsorán 
Mécs László is szerepel, a nagy érdek-
lődésre való tekintettel elővételben 
váltsák meg a 30 fillértől 4 pengőig 
terjedő árban jegyeiket. Jegyek kap-
hatók a Hivatásszervezetben (Korona -
utca 9), Korda-könyvkereskedésbe.* 
(Apponvi Albert-utöa) és a 17-40-e? 

I telefonon. 


