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Tizenkét ONCsA-házat 
adnak ki Alsóközponton 
(A Déluiagyarország munkatársá-

tól) Alsóközpontort teljesen készen 

íill az a 12 ház, amelyet ebben i>z 

évben építtetett az Országos Nép-

es Családvédelmi Alap, illetve a 

Közjóléti Szövetkezet. A házakat a 

jövó héten összeülő igazgatósági 

ülésen adja ki a Közjóléti Szivet 

kezet az aira legérdemesebbnek 

Játszó sokgyermekes családoknak. 

lA házra mintegy 30 jelentkező van. 

ezek közül választja ki az igazga-

trság a legérdemesebbeket. Az igaz-

gatóság a jövó hét szerdáién ül 

össze dr. P á l f y József polgát-

mester elnöklésével, hogy döntsd i 

a házak juttatása ügyében. 

Alsóközponton egyébként még 18 

ház épitéséJiez lógnak hozzá „z ősz 

folyamán. A házak helyét már ki-

jelölték, minden anyagot odaszálli-

tollak ugy, hogy hél ión már hoz:á 

is fognak a házuk alapozásához es 

építéséihez. A Közjóléti Szövetkezet 

a Horthy-telepen még 20 családi 

házat epit, tizet pedig Csengelén. 

Ez utóbbi helyen meg is történt 

már a házhelyek kijelölése, csupán 

* mérnöki hivatal jegyzőkönyvezé-

sére várnak, hogy a munkálatokat 

megkezdhessék. VaJószJnü, hogy a 

jegyzőkönyvet a Közjóléti Szövet-

kezel mielőbb megkapja és ennek 

a lapján hozzáfoghat Csengelén is a 

tervbevett 10 családi ház felépíté-

séhez. 

Különös szellemi tulajdon 
A betiltott Pesti Újság tudvalevő 

teg Marótby Meizler Karoly nynas 
képviselő tulajdona volt. A lap, uuiig 
megjelent, első oldalan nagy betűk 
kel ezt közölte uapoukint; »Z*)dó hír-
dolcsi, Zkidó pénzt nem fogadunk el«. 

Amikor a Pesti Újság megszűnt, a 
nyilas Del Magyar Szó foglalta el a 
helyet a kolporlazs-sajtóban es mos' 
annak az első oldalán kiabált ez a 
íeliigs, hogy zsidó hirdetést, zsidó 
pénzt uera logadnak cl. 

Egy szép napon azonban Marothy 
Metzlér levelet irt a Déli Magyar Nzo-
boz, amelynek Boruciuisza oahoc a 
vezetője. Mctzlcr tiltakozik ebbeu uz 
ellen, hogy ezt a jelmondatot hasznai-
fák, mert ez az ö szellemi lülajdoua. 
Valóban riLka, ertékes és dus tartal-
mú szellemi tulajdoni 

A Déli Magyar Szó eire ugy ol-
dotta meg a kérdést, hogy a jelszót 
Kisebb belükre saoriíoita, majd Ki-
hagyta azt, hogy zsidó pénzt nem fo-
gad el és most mar csak kédtaasábon 
is csak annyi áll, hogy zsidó nirue-
tcst nem fogad el a lap. A szellemi 
jelszó ugy latszik, uiár nem érdemes 
u vitára es inkább cgészeD el fog ma-
radni a felírás. 

Mrnuerre azt jegyezzük meg, bogy 
az sem áll, hogy a szélső jobboldali 
lapok zsidó pénzt nem fogadDak el, 
inert tudtunkkal felveszik a pesti 
nagybankok s vállalatok átalányait, 
arnuet a TLBE vagy a GyOSiz vagy 
a blOSz utján kapnak, már pedig ezet 
/..• idúpóazék, mert a részvényesek je-
lentós zöme ma is zsidó és igy az áta-
lányokban ott bujkál a Choriuok, Vi-
llák, Kornfeldek, Hatvaniak, Fellne-
rek, Ullmannok, sőt — uram bocsáss! 

Stcrn Samu pénze isi 

Egyébként az uj nyilas napilap 
<Mk, az >összetartás«-nak egyetlen 
oldalán olvasható, hogy zsidó 
hirdetést, vagy zsidó pénzt nem fogad 
el. 

H I R E K 
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A 8nmozyj-könyvtárbaJ> vasárnap 
és ünnepnap kivételéve] könyvtár-
szolgalat. 

Az eayetemf könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételéve] könyvtár-
s/nlcálat. 

A városi múzeum egész érben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógy szertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajog-sugárut 59, Nyj. 
lossv A. bérlő dr. Kiss Lajosné Ró-
mai-körut 22. Saleó Péter bérló Ha-
lász Klára Mátyás-tér 4, TemeSváry 
József Klauzál-tér 9. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
n n v a s t n a p s ü t é s , Korzó Mozi: 
M a g y a r k i v á n s á g h a n g v s r . 
seny , Széchenyi Mozi: R a g a s z , 
k ó d o m a s z e r e l e m b e s. 
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AZ EL8ÖTETITÉS KBZDBTB 

ESTE KILENC ÓRAKOR, 
VEGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 

—OOo— 

— Október fi-an lapszűnrt. Buda-
pestről jelentik: Az október 6-1 nem-
zeti gyásznapra való tekintettel októ-
ber 6-án a napkőzi és 7-én a reggeli 
lapok nem jelenhetnek meg. 

— llajozhatóva teszik a Sió-csator-
nat. Budapestről jelentik: Hatalmas 
luuuka folyik a bio-csatorua hajózba-
tóva télele érdekében és a munkála-
tok gyors ütemben haladnak előre. Az 
építkezéseket tegnap báró Báufly 
Dániel földművelésügyi miniszter, líe-
nicuyi-Schneller Lajos pénzriigyiniiKsz-
ter, Barezay János földművelésügyi 
es Bártfay Gusztáv pénzügyi államtit-
károk tekintették meg. Bauer Sándor 
miniszteri tanácsos kalauzolta a mi-
nisztereket és adta meg a szükséges 
felvilágosításokat a hajózó zsilip és 
a hozzá vezető csatornák, építésénél. 
A hajózó zsilip előreláthatólag meg 
ebben az évben el Készül és ezze! meg-
indulhat a Sió-csatorna kotrási és 
szélesítési munkálata, amelynek el-
végzésé után, a tervek szerint, két év 
múlva megindulhat a hajózás a Sió-
csatornán. -»•,. 

_ A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
szeptember 24-én reggel 7 órakc.r 
14<1 cm, a levegő hőmérsékleté l i 
fok Cclzius volt, 

— Magyarságkutatás a Nagykun-
ságon. Szoluokrol jelentik: Az Alföl-
di Tudományos Intézet, a régebbi Al-
iöldkutató Bizottság utóda, uz Aiióid 
nyelvészeti, néprajzi, ielepülésföid-
rajzi és au:topológiai szeiipombol 
történő tudományos kutatásnak elmé-
lyítését határozta el. A nagy munka 
egyik legjelentősebb részével az ül-
lőid! magyarság embertani vizsgála-
tával a jászság, nagykunság és huj 
duság területén dr. Balogh Béla egye-
temi magántanár, antropológust biz 
ták meg, aki a napokban járt Szolno-
kon, hogy munkájának megkezdésé-
hez a varmegyei közigazgatási veze-
tők támogatását kérje. A kutatás há-
rom irányú: 1. a magyarság ember-
tani szerkezetének, 2. a magyar vér 
ség eredetének és 3. a magyar fajta 
eredetének kérdései. A faluról falura 
menő vizsgálat előreláthatólag más-
félévig tart, az Biiatok tudományos 
feldolgozása 4—5 évig is elhúzódik. 
Balogh Béla a vizsgálat megkezdése 
elölt minden faluban, városban elő-
adást tart a kutatás céljairól és je-
lentőségéről s azután kezd hozzá n 
falu egészségházában az egyénenkénti 
vizsgálathoz, amely személyi adatok 
fetvéteJéből, antropológiai mérések-
ből, élcsoportmegállapitásból és fény-
képezésből áll. A tudományos vizsgá-
latot Balogh professzor Kunhegyesen, 
Kunmadarason és a környéken kezdi 
meg a jövő hét folyamán. 

Szőmtne* Bandi Uatáta 
Már senki sem él abból a bohém-

társaságból, amelynek sorát most 
zárta le 87 éves korában Szommer 
Endre nyugalmazott városi zeneisko-
lai tanár, akit csak Bandi néven is 
mert és szeretett mindenki. 

Azok a régi bohémek igazi érté 
kek voltak valamennyien, az' Iskola-
utcai Hungária-kávéházban tanyáztak 
és onnan indultak országos nevez"-
tességbe, sokan az ország határán is 
tul. Témájuk az irodalom és n művé-
szet szeretete volt, életükben a ká-
véház csak a klubot helyettesítette, al-
kalmat adott az összejövetelekre, 
óogy együtt legyenek, egyébként zárt 
egységben, magukban, másra nem kí-
váncsian. 

M i k s z á t h Kálmán is itt itta 
meg a feketekávéját, mialatt a palóc 
föld bársonyos rétjeiről álmodozott, 
P ó s a Lajos a márványasztalra tá-
maszkodva irta meg verseit, de már 
közeLbAtorkodott D a n k ó Pista, égő 
nagy lázas fekete szemével figyelve, 
ha szívesen látják-e? 

— Megkaphatnám azt a verset 
Pósa nr? 

— Fogja, Pista. 
Már pengette is Pista a hegedűjét 

s alig tellett percekbe, jelentette öröm- : 
mel. 

Kész van, ha szívesek lennének 
meghallgatni. .< 

Azzal elpengette az nj nótát, amely 
titokzatos mélységekből szivárgott a 
lelkekbe, sírt és kacagott egyszerre, 
mint ahogy még ma is hot merrköny-
nveztet, hol derűbe ringat. Áldja meg 
az Isten érte. 

Pósa bácsi kiegyenesítette n dere-
kit , fejét hátravetette, ugv nézett 
ámuló tisztelettel a vékonypénzö ci-
gányra, mint amikor bejelentés néikü-
li üstökössel találkozik az ember. 

— Ez t . . . maga. . .? 
— Csak igy, ahogy látni tetszett. 
_ Le kell kottázni hamar. 
Dankó Pista furcsa finiort vágott, 

de S z o m m e r Bandi már kapkodta 
elő a papirt, a ceruzát. 

_ Kezdjed csak, dé du r . . . 

A nóták legnagyobb részét Szom-
mer kottázta le azután is, amit nem 
győzött, az Erdélvi zenetanárra ma 
radt, mert hogy ömlött bőven, akár 
a bűvös erszény aranya. Zongorára 
is ő tette le, mikor az első kísérletek 
kiadására került a sor. .Tntott abból 
aztán mindenkinek, csak kettejüknek 
a legkevesebb. 

Szommer Bandi akkor már elis-
mert hegedűtanár volt Szegeden, ö 
tanította zenére a legjobb csaladok 
gyerekeit, álmodozván közben szebb 
jövőről, amelv a hegedűművészek so-
rába emeli. Az álmokból nem lett 
semmi, mint általában azok eletében, 
akik kimerülnek « mindennapi ke-
nvérkereset robotjában és proletárjai-
vá sül Ívednek a spisz szemében any-
nvira fontos fixnek. V a g y nem mer-
nek nekivágni annak a bizonytalan-
nak, amelynek minden erös hitu tehet-
ség ki van téve, vagy lehúzza őket 
magukhoz kétségeivel a család, a* 
p."vs7crü miliő, mert csupán a mű-
vészetbe vetett hitük az erős. nem a 
mindent legázoló akaraterejük. 

Így maradt meg Szommer Bandi 
is szegedi zenetanárnak. Szerencséje 
talán az örökös jókedve volt, an.e.y 
szerencsétlenségek, bajok sorozatában 

az élet utján lefelé haladó aggastyánt 
sem hagyta el. Eleintén önállóan is 
har^gversenyezett, (Mikszáth is meg 
emlékezett híressé vált referádájában 
>3 Szommer darabjác-ról), közremű-
ködésére, pihenést nem ismerő fürge-
ségére,' jótanácsára mindig biztosan 
számíthattak s végtére igy is meg le-
het öregednL 

Az'ember eleintén tréfálkozik a 
világ állapota felett, aztán baráti ke-
délyességgel átviszi a humort a cim-
boráira, kedvet találva az ugratások-
ban, a legvégén kifigurázza önmagát. 
De ajkáról nem fagy le a mosoly 
akkor sem, ha otthon fűtetlen szoba 
várja, száraz kenyér, mig ő gunnyaszt-
va lesi a hajnalt - sorstársak között 

a magukra hagyottak, a reménytele-
nek menedékhelyén, a kávéházban 
vagy valamelyit befüstölt boltozat" 

kiskocsmában. 

S szótlanul nézve poharamba 
Nem gondolja azt senki síin, 
Hogy egy meg nem irt régi dalnak 
Melódiáját keresem. 

Igy mondja a legnagyobb esufon-
dároskodó. a legkeserűbb cinikus, igv 
tréfálta át az életet örök szegény-
ségben Szommer Bandi is. Csak az a 
nagv veszteség, hogy ezeket a meló-
diákat senki sem tudja lekottázni. 
Pedig megvannak TaJaJipl, bizonyára 
megvannak., 

sre 
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Itt oz idője: 
fizessen elő a 

Délmagyarországra 

Ma megindul a csongrádi hajó-
járat, hétfőn pedig az óbecsei. Az 
MFTR közli, bogy az eddigi alacsony 
vízállás miatt szünetelő Szeged—Oüe-
cse—Újvidék jérat szeptember 27-en 
újból megindul. Azonkivül az ugyan-
csak eddig szünetelt Csongrád—Szol-
nok járat folyó hó 25-én a menetrend 
szerinti időben megindul. 

Horvátországban kikapcsolják 
a rövidhullámú sávot a rádiókból. 
Zágrábból jelentik, hogy a megye-
rendőrség Eszéken, Horvátország má-
sodik legnagyobb városában is elren-
delte a rövidnullámu sáv kikapcsolá-
sát a rádiókészülékekből, hogy a rém-
hírterjesztők üzelincinek véget vethes-
senek. 

__ Az adófelszólamlási bizottnáS 
tárgyalásai. A szegedi I. számú adó-
: felszóiamlási bizottság szeptember 
27-én az alábbiak fellebbezését tár-
gyalja: Ormos János Tisza tL. körút 
08a, Patzauer Dezső Kölcsey u. 9, dr. 
Kertész Dezső Klauzál-tér 2, dr. 
Szent-Györgyi Albert Bethlen u. 20, 
Répás János Tisza L. köret 46, Szeitz 
Ferenc Oroszlán u. 4, Czimer János 
Alvinczi u. 8, Szalay József Deák F. 
u. 20, Schwarcz Manó Berzsenyi n. 2a, 
dr. Udvarhelyi Károly Székelysor 2-
dr. Singer István Tisza L. körút 42a, 
Erdödi Ferenc Széchenyi-tcr 3a, Kosz-
movszky Rezső Széchenyi-tér 15, özv. 
Juranovics Gyulánc Széchenvi-tér Sa, 
Horváth F'erenc Erzséinttligct, Szögi 
Sándor Maros-u. 45, Csaba János 
Széchenyi-tér 3, Iványi Aurél Szőre 
gi u. 74, Demeier Ferenc Szöregi u, 
42, dr. üittróy Gábor Teleki u. 8. Ro-
senstock Lajos Ás özv. Rosenstock 
Ödönné Vásárhelyi sugárut 1. Franki 
József Vásárhelyi sugárut 1, özv. 
Hunyadi-Vas Gergely né Jókai u. 4. dr, 
Szotionya Miklós Jókai u. 6a. Adler 
Mór Tisza Lajos-köret 38. sz., 
Rosmann Dávid Kárász u. 8, Fejér 
Mór Kárász u 5, Neumann Bernát 
Fodor u. 32, Mathiász László Puszta-
szeri u. 9b. 

— Elitéit Iisztjegyliami»Hó. Dóczj 
István szegedi lakost lisztjegy megha-
misításáért a szegedi törvényszék 1 
évi és 3 havi fegyházra itéite. A táb-
la Elemy-tanácsa az Ítéletet most 
helybenhagyta. 

— Félévi börtön kapott egy zseb-
vágó tolvaj. Zuberczkv Péter szegedi 
földműves tavaly juliusban egyik ré-
szeg napszámostársa zsebét félvágta 
és abból 19 pengő készpénzt ellopott. 
A lopott pénzt a Jobb mint otlhor-
vendéglőben elmulatta. Hárs biró » 
büntetett előéletű napszámost lopás 
bűntettéért hathavi börtönre itéllé. 
Az ítélet jogerős. 

» 


