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Akkor i« megremegtek a szívek szolgádat HitÜff nevelésben tészesí-

Hercegnő. 
akihez az ilyen Írásműveket intéz-

nie illik a régi vágású férfiúnak, 

jelentem, hogy nyitott ablakomon 

az éjszaka berepült a bordó-rózsák 

illata. A virágillatok számtalanszor 

játszották már velem, pár hete az 

akár kacérkodott, amelynek eljöve-

telét apró gyermekkorom óta izga-

tottan lesem, egykor erdőben, ahol 

fehér színű felhőket festett fölém, 

sokszor az utcánkban és igen ma-

gas fákon, hogy fürtjeit náddal kel-

lett lesodorni. Azóta se láttam a kis 

fiút, aki hosszú nádszálat keres 

úkác-vadászatra, ellenben májusban 

megbúboltam egy lurkót, mert a 

virág kedvéért egész ágat tört le. 

Ideje elmúlt, most a bordórózsa 

lepett meg, amint mérhetetlen va-

rázsával megérkezett valamerről a 

kora hajnali órákban, mikor is 

megszaggatott alvásom enyhítése-

ként kihajoltam az ablakon tanul-

mányozván a még nagyon szürke 

varost, melynek egébe házaknak ne-

vezett kőrakások fúrják busma 

homlokukat. A rózsaillat pedig egy-

re érkezett, akárcsak fáradt katona 

a har.Ctérröl, nagy vágyakozások 

után tíjra ruganyos üdeséggcl, 

ahogy a halárba ér. 

Hogy az Ilyesmi mennyi emié-

ltet tnd visszuidézni, arra csak a 

nők szokásos megoldó felkiáltását 

lehet ulkalmazui: Nuhát! De el-

mondok önnek mindent, hercegnő, 

hegy bepillantásod legyen a költői 

szívbe, mert amilyen oktalan butus 

vagy, hamis képzetekkel töltöd meg 

ondulált hajtincsektől árnyékolt fe-

jedet. a mi lelki elmélyedéseinkről, 

ellenben a hajművelotet fodrász-

mestereink makacsságával együtt 

oudolálásnuk nevezed. Tudd meg, 

nyár jöttén mi jut eszébe a költő-

nek, mikor ablakán kihajolva szív-

ja magába az ajándékillatot s író-

asztalán gyufnskatulyában berzen-

kedik a cserebogár, amit alkonyat-

kor ejtett rabul a felsővárosi te-

metőben, hogy nyilatkozzék végre 

a nyárról. 

Gyengém az őszinteség, ezért be-

vallom már elöljáróban, hogy azon 

a szürke hajnalon nő jelent meg 

lelki szemeim előtt. Igen kiváló 

egyéniség, a szent keresztségben a 

nekem különösen kedves Katal in 

szent nevét kapta, de a költő csak 

Kat ira kurtította, mert. így közvet-

leuebb vele a kapcsolat-

Kati — hiába titkolnám — sza-

kácsné volt és ennek is vallotta be-

csülettel magát, ellentétben sok is-

merősömmel, akik óvatosan rejte-

gették magukban eredeti lényegü-

ket. Igen, hercegnő. Kat i jutott az 

eszembe, aki nem t.raklált önmaga 

által is megcmószthetetlen eszmék-

kel. hanem úgy sütötte a Hbát, mint 

előtt* senki és utána szintén senki. 

Művészetének kidomborodó jellegét 

abban fedezte fel a köllő, hogy a 

Kat i sült-libái beszéltek, ragyog-

tak, szónokoltak s az ön alázatos 

szolgája, óh, hercegnő, aki júniusi 

hajnalon ingujjban fekszik az ab-

lakban. hogy ünnepelje a bordóró-

zsa illalát, — minden libabeszéd 

közfii erre emlékezik a leglelkeseb-

ben, a legájtatpsabb szívvel. A töb 

binek javarésze csak untatta, fel-

bőszítette, elkeserítette, míg Kat i 

úgy él az emlékemben, mint az iga-

zi hivatottak, kiknek szent a lépcső 

ie az oltár előtt 

n virágillat eirógatásától, dós feke-

to fürtök borították ueinely kopo-

nyákét, amelyeket rég letarolt a 

költészet Találja ki ön, hogy a poé-

tika páros, avagy ölelkező rimei 

ártottak-e többet neki, jóllehet köl-

•őnk a kettőt múlhatatlanul egy 

fogalommá egyesíti. 

El perzselődött nyarak sok za-

matát érzem de Kati kellene hozzá, 

togy pontosan megállapítsam, me-

lyik héten ért véget a fokhagymá-

val szelíden megsnhintott öntött 

saláta korszaka s mikor lépett ura-

lomra az ú j testőr-kísérő, a lovrini 

uborka, mit is Kati ennivaló dia-

lektikával „lobrirginek" nevezett 

Szóljak a libáról is? Ne kívá. i j tő. 

lem hercegrő szívfájdalmakat. Én 

például a Crmbjáért lelkesedtem, de 

mire az asztal végére került a tál, 

ahol a költőnek kezdet? helye kije-

löltetett, a combok elfogytak. Ket-

ten voltak ugyanis, csak ketten, 

mint ahogyan ma is csak két lá-

bon jár minden liba. A te alázatos 

tették s az egyházi hierarhiát úgy 

igyekeztek tudásába vésni, hogy 

csupán a püspökfalatra szorították. 

A bordórózsák illata, bár nem 

ismerem a származási helyüket-

visszahozott minden emléket azon 

a júniusi éjszakán, amely bátorta-

lanul indokolt a pirkadás felé. A 

költő szive elérzékenyedve keresett 

valakit, hogy kitáruljon, rejtett re-

keszeiből elővándoroltassa a féltve 

őrzött kincseket, azért Kat i libái-

nak kapcsán rád gondolt óh her-

cegnő, kinek itt küldöm sóhajomat-

— Szépen kérlek, vigyázz, hamis 

ez a nyár és hűvösek az éjszakák, 

könnyen megfázol, ha áldott jó ma-

mád színes álmait kiméivé kaput 

nyitnál, hogy beengedd a sménezés-

bői hazatérő lumpokat. Főleg végy 

magadra valami meleg alsót, mert 

mire való lenge részleteket előle-

gezned fényes művészi jövödből? 

Szeptemberben megkezdi működését 
a negyedik 

tanyai közigazgatási kirendeltség 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól A tavasz elején nyújtotta be a 

belügyminiszter a tanyai közigaz-

gatás megszervozésére vonatkozó 

törvényjavaslatot, de már ezt jóval 

megelőzően Szeged városa felállí-

totta a tanyaközpontokban a köz-

igazgatási kirendeltségeket Először 

Felsőközponton, majd Alsóközpon-

ton létesült közigazgatási kiren-

deltség, ezt követte pedig nemrég 

a Csengéiéi közigazgatási kiren-

deltség felállítása. Mindhárom ki-

rendeltség széleskörű hatáskört 

kapott ós kitűnően betölti hivatá-

sát. 

A városházán már megtörténtek 

az előkészületek a negyedik szeged-

tanyai közigazgatási kirendeltség 

felállítására is. Ezt Várostanyán 

állítják fel s már a kirendeltségi 

épület helye is ki van jolölve, az 

építkezéshez szükséges tégla, vályog 

és faanyag is rendelkezésére áll a 

városnak". A negyedik tanyai köz-

igazgatási kirendeltség hatásköre 

Átokházára cs Kirá lyhalmára ter-

jedne ki tehát a várostól legmesz-

szobb fekvő és legelhagyottabb te-

rületekre és ezáltal az alsóközpouti 

kirendeltség munkája volna meg-

könnyítve. Ezidőszerint ugyanis az 

a helyzet hogy Alsótanyán a 9 ka-

P :tányság ügyeit az egyetlen meg-

lévő közigazgatási kirendeltség in-

tézi s feladatát nem tudja közmeg-

elégedésre ellátni, m ig Felsőköz-

ponton 6 kapitányságra ju t már 2 

közigazgatási kirendeltség, tehát 

mindenképpen indokolt hogy a ne-

gyedik közigazgatási kirendeltséget 

Várostanyán állítsák fel. 

A várostanyai közigazgatási ki 

rendeltség ügye most majd az ehavi 

közgyűlés elé kerül és a jelek sze 

rint már szeptemberben meg is 

kezdheti működését a negyedik sze-

ged-tanyai közigazgatási hivatal. 

Kardoss Géza harmincezer pengfts 
próbapere Szeged város ellen 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Már egy éve is elmúlt, hogy 

Kardoss Gézának, a szegedi szin-

ház bérletére kötött szerződését a 

város felmondotta, azonban a Kar-

doss-rezsim körül kerekedett bo-

nyodalmak ezzel nem jutottak 

nyugvópontra. A vo:t igazgató még 

annakidején megfenyegette a vá-

rost, hogy kártérítési igénypert in-

dít ellene és ezt a fenyegetését 

most, tizenégy hónap multán be is 

váltotta. 

Kardoss Géza, akit az örökébe 

lépő vitéz Bánky Róbert igazgató 

még a mult nyáron havi ezer pen-

gős fizetéssel szerződtetett a veze-

tése alatt álló budapesti U j Ma-

gyar Színház tagjai sorába és aki 

jelenleg is szeptember l-ig ennek a 

színháznak a tagja, a napokban 

megbízta dr Szögi Géza üfflveddt, 

a2 ismert szegedi nyilas képvisdőt, 

hogy Szeged városa ellen tegye fo-

lyamatba a kártérítési pőrt. A meg-

bízás értelmében az ügyvéd Kar-

doss Géza képviseletében szerződés 

felmondási joggal való visszaélés 

cimén indít ja meg a keresetet* Sze-

ged város közönsége ellen és pró-

baképpen harmcezer pengős kárté-

rítést követel a felbontott szerződés 

hátralevő időtartamának elmaradt 

haszonmegtéritése cimén, a volt 

igazgató azo#>an fenntartja magá-

nok a jogot, hogy a várossal szem-

ben támasztott igényét a peres el-

járás folyamán felemelhesse. Érte-

sülésünk szerint ugyanis Kardoss 

követelésének teljes összege nem 

kevesebb, mint nyolcvanezer pengő. 

Ennyire becsüli ugyanis azt a re-

mélt tiszta jövedelmet, amelytől a 

'szerződés időelőtÜ é» szerinte jog-

talap toxgftaiüdép .fcögztieztébep el-

, * M t t 

A p é t megindításának hive n*t19 
feltűnést keltett, városházi körök-

ben, a hivatalosan kifejezésre jut-

tatott álláspont szerint azonban 

nyugodtrm várják a fejleményeket. 

A per során a város bizonyítani 

kívánja eljárása jogos és megokolt 

voltát és — miként azt a városhá-

zán hangoztatják —, amit eddig a 

volt igazgató, személyére és művé-

szi múlt jára való tekintettel mel-

lőztek: a felmondás indokolását, 

azt most a bizonyítási eljárás fo-

lyamán teljes részletességgel ele 

fogják tárni. 

A per kimenetele elé, amelynek 

felvételi tárgyalását valószínűiét 

a törvénykezési szünet ntán meg-

tartják, városszerte kíváncsi ér-

deklődéssel tekintenek. 

Javul ilj. Horthy Miklós 
állapota 

Szolnok, julius 1. Ifjú nagybányai 

Horthy Miklóson, aki mint ismerete*, 

autószerencsétlenség következtébe* 

megsérült, a szolnoki honvédkórház 

ban műtétet hajtott végre dr. Badó 

Zoltán orvos-százados. A beteget a 

Kormányzó ur őfőméltósága és a Fö-

méltóságo Asszony meglátogatták. A 

főméltóságu pár délután fél 6 órakor 

érkezett a kórházba és fél 8 órakor 

távozott onnan. 

A beteget jó hangulatban és kielé-

gítő állapotban találták. Ifjú vitéz 

nagybányai Horthy Miklóst csütörtö-

kön ismét megoperálták, a kulcscsonl 

jól összeilleszkedett, jól áll. A követ 

ur fent jár, hangulata jó, állapota 

szemlátomást Javul. (MTI) 

A Nemzeti Újság mbileuma 
Pét«r-Pál napján ünnepi terje-

delemben jelent meg a Központi 

Sajtóvállalat huszonötéves fennál-

lása alkalmából a Nemzeti Újság. 

Az ünnepi szám vezércikkét Ká l l sy 

Miklós ministerelnök írta, aki 

megállapítja, hogy a Központi Saj-

tó válla lat lapja a politika hullám-

zó küzdelmeiben példát mutattak 

abban, hogyan kell megingathatat-

lanul kitartani a felismert és hir-

detett igazság mellett, de abban is, 

hogyan lehet ezt a harcot mind ig 

nemes és tiszta fegyverekkel tár-

gyilagosan végigküzdeni. A katoli-

kns társadalom és újságírás szá-

mos kimagasló egyénisége írt még 

cikket az ünnepi számba, amelyben 

Baranyai Lajos többek között meg-

ál lapít ja: „A keresztény világnézet 

nem cégeim, amely alatt hamisan 

kufárkodni lehet, de nagy éa ko-

moly program, amely szerint az 

életet, a társadalmat, a politikát, 

az országot a világot kell és lehet 

felépíteni. Nem lehet malaclopónak' 

használni, mert e szemlélet már el-

ső pontjában tiltakozik aa ilyen 

módszerek ellen, hogy ezt a prog-

ramot meghamisítva, megcsúfolva, 

egyéni peesenyesütésre használják." 

A magyar sajtó együttérző bajtár 

siassággal köszönti a maga meg-

győződése mellett rendíthetetlen ki-

tartó, jubi lá ló Nemzeti Ú jságot 

A Szegedi Gyorsiró-
és Gépíróiskolában 
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