
I g y t ö r e l ő r e 
a mezőgazdasági munkaversenyben 
a szegedi tanyák dolgos népe 
A szeged környéki falvak és 

"tanyaközpontok földművesei 
nap" mint nap többen és töl»-
Len jelentkeznek a mezőgazda-
sági munkaversenyre. A jelent-
kezők többsége uj- és törpe-
birtokos, van köztük azonban 
egynéhány demokratikusan 
{gondolkozó módosabb gazda 
is. Jelentkeznek a nemes ver-
senyre Szeged mintagazdAi, 
nkik eddigi munkájuk elisme-
réseként kapták a mtntagazda 
elnevezést. 

Szaiymaz 
vezel az eddigi jelentkezések" 
alapján a munkaversenyben 
mintegy 200—250 jelentkező-
vel. A szervezés oroszlánrészét 
ilt a gyümölcstermelést ver-
seny győzteseinek látszó Frank-
tostverck végezték. Kettőjük-
nek 12 hold" földje van és 
ebből 6 hold gyümölcsös. 

A tanya telején ördögmo-
tolla forog. Az egymást keresz-
tező villanyvezetékek javítása 
közben találunk Frank József-
re Elmondja, hogv náluk rnin-
tienl, még a tynkóiat ís villany 
világítja. A nyílóit ablakon át 
a rádió bömbölő hangja hallik. 
A városban csoncTháboritásért 
megbüntetnék, ám itt senkit 
sem zavar. 

— A szomszéd nem is tudja, 
szól-e a rádió vagy sem — 
mondja a permetezésből beér-
kező Frank István. 

A Franh-tesivéreh 

mii helye — nevezhetnénk ör-
dögkonyhának is — vetekszik 

. a géplakatos, a kovács, sőt 
a finom mechanikus műhelyé-
vel. A faszőglől a legkisebb 
rézanyáig mindent maguk ké-
szítenek. Nemcsak műhelyük, 
.lunei • nempsitett fáik ls 'cso-
dálatra méltók. Nevetve mond-
ják, hogv nz európnhires búdat 
őszibarack nagyrésze a szaty-
mazi homokon terem, 

A lélkezü Tóth 
-- amint Baíástyán ismerik — 
szintén mint a gazdit, Régen 
volt egy katonaliszt Töldjén, 
mosl büszkén vallja, hogy kis-
birlokos. EéIdézzél kotorász a 
nv'hkaptárban, amikor félén-
ken — tartunk a méhcsi-
péslől... —, ráköszöntünk: 

— De félénk teremtések — 
jegyzi meg nevetve, amint bal-
kézzel kozetfog velünk. Tizen-
négy család méhe van. Szerinte 
szelídítettek. Ml azonban nem 
bízunk a felbolygatott >szieli 
dilotti méliekben és elhívjuk 
az egyik eperfa alá. Az eperfa 
sem közönséges. Háromfajta 
epret terem. 

Mintaszerűen 
berendezett baromfitelepéhez 
vezet, nhot 200—250 fehér ma-
gyar csibe szaladgál. Az épü 
lel másik végélien ellenőriz 
holŐ tojófülkék vannak. A gyü 
rüzött Ivukok ilt fényűzően íie 
rendezett, csapóajtóval ellátott 
fiVkékben tojnak.'Igv ellenőrzi, 
milyen fajú lyuk hányat to 
iik Mezőgazdasági növényei a 
futóhomok büszkesége. 'Bán-
kuli búzát termel vetőmagcél-
jűrn A búzája állig ér. El-
árulja, hogy a búzaföld mű-
trágyával kezelt. 

Továbbmenve (áljuk, felesé 
gének sem keli gondoskodnia, 
mert mintaszerű konyhakert-
jében a Kalarábélói á papri-
káig minden laláiható. 

Kereshedősegédből 
lelt minlagazdn Gelc Sándor 
fehértói lakos. Száz hold földje 
van papíron, a valóságban csák 
húszegynéhány, mivel 84 hold 
nz ország legvadabb szikesé-
nek, a Fehértónak a része. 
Csak a birka él meg rajta, 
de az is soványan. 

Gelc Sándor pekingi kacsái-
déi és niagvnr fehér lyukjai-

val biztos nyertesnek látszik 
az országos munkaversenvben. 
A felszabadulás ulán rendezett 
kiállítás minden nagydíját el-
hódította. A baromfiak állandó 
orvosi vizsgálat alatt élnek s 
igv biztosítja a faji tisztasá-
got. 

A mezőgazdasági 
munkát nősülése után tanulta 
meg s most kemény tízévi 
munka .után felverekedle ma-
gát a mintagazdák közó. Ásó-
val kezében találunk rá, amint 
épp egy kerítésoszlopot ás a 
szikes talajba. Ruhája és kér-
ges tenyere után nincs az az 
ember, aM megmondaná róla, 
hogv papíron száz hold földje 
van! 

Megkérdeztük tőle, hisz-e a 
renkciósok által terjesztett rém-
hírekben. 

Elkomorult ai'Ccal gyorsan 
felel: 

— JVein vártam, 
hogy ezt megkérdezi. Ne gon-
dolják, hogy a száz hold miatt 
félek a kolhozmesétől. Nem 
lettem volna minlagazda' sem, 
ha hinnék a manikűrözött kör-
mű parasztgazdáknak. 

Fején találtuk a szöget, ami-
kor ezt kérdeztük Gelc Sándor-
tól. Nem ökőgölt-makogott. Ke-
reken kijelentette: 

— Szívvel 03 tétekkel vég-
zem munkám, mert remélem, 
munkám eredményeként győz-
tesen kerülök kl az országos 
mezőgazdasági versenyből. 

(ég - er) 

Meghívó 
az alakulóban lévő Szegedi 
Könyvkötő és Papirfeldolgozó 
Termelő és Értékesítő Szövet* 
kezet 1918. évt junius 16. nap-
ján 15 órakor Szegedon (Nagy 
Ferenc, Apponyí Albert-utca 
18. szám alatti könyvkötő üze-
mében) tartandó alakuló köz-
gyűlésére. 

Felhívjuk az üzlctrészjogy-
zőket, hogy az alakuló közgyű-
lésen pontosan megjelenni szí-
veskedjenek. 

Tárgysorozat: 
1. Az alapi lók beszámolója. 
2. Határozat a szövetkezet 

megalakulásáról. 
3. Az alapszabály megállapí-

tása. 
4. Határozat Sz üzIctrésZ-

iegyzők tagságának kérdésé-
ben. 

5. Az igazgatóság és fel-
ügyelőbizoltsiíg tagjainak meg-
választása. 

6. Határozat az alapilók fel-
mentésére és az alapítási költ-
ségek megtérítése kérdésében. 

7. Esetleges — a közgyűlés 
napját három nappal megelő-
zően fenti cimre írásban be-
nyújtott — javaslatok kérdésó-
lren határozat. 

Az alakuló közgyűlés akkor 
határozatképes, ha a közgyű-
lésen az üzletrészjegyzőlí két-
harmadrésze jelen van és leg-
alább kétharmadrészük a meg-
alakulásra szavaz. A közgyűlé-
sén minden üzletrészjegyzőnek 
egy szavazala van. Szavazni 
személyesen vagy meghalal-
mazolt' utján lehel. Meghatal-
mazott csak úztelrészjegyző le-
het. Egv tag csak egy tagot 
képviselhet. 

Szeged, 1918. évi junius 7. 
ALAPÍTÓK. 
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Növendékhangverseny 

A zenekonzervatórium etsö 
növendékhangversenyén bizta-
tó jövő előtt álló muzsikusok 
mutatkoztak be. Mészáros Em-
ma kezet alalt megelevened-
nek a billentyűk, játékát for-
ma, tartalom és stílus máris 
koncertáló jellegzetességekkel 
töltik kl. Komoly, nagy tehet-
ség Pásztor Mária, akinek 
hangszertudása nagyraérlékel-
hető kvalitásokat árut el. Fi-
nom', lírikus lélek. Biztató ígé-
rete a jövőnek Dobsa Sándor, 
egy konzervgyári munkásnak 
a fia, nyomatékosan bizonyít-
va, hogv a fizikát dolgozók 
közölt eppenugy lelhetők le-
hetséges muzsikusok, minf a 
múltban vezető osztálynak ki-
kiállott »középosztáfy<-ban. 
Az énekesek közül Scliiönfeld 
Bernátnak volt a legnagyobb 
sikere. Rá is szolgált. Mélyen 
zengő, pincemély basszusa ér-
iékés, csiszolásra alkalmas 
hanganyag. Décsv Györgyinek 
tiszta és csengő'szopránja fi-
gyelemreméltó. Bakó Józsefet 
képességéinek kifejtésében re-
kedtségé akadályozta. Wam-
bacli Ferenc csellista játékából 
hiányzik a tónus, de techni-
kailag kiegyensúlyozott. Gajódi 
Sándor fejlődésé nyilvánvaló, 
A kíséretet Szafmárf Géza iz-
léssei és segítő készséggel 
további erős' képzést igénvei. 
látta el. 

II 

Svéd Sándor 
Vitathatatlan, hogy Svéd 

Sándor vifágklasszisa az ope-
rán keresztül jutott el a MTet-
ropolitainig. De dalform'áló 
készségének elismerése mel-
lett kétségtelenül a dalmű az 
a terűlet, amelyen hangjának 
különleges nemessége, páro-
sulva a kultúrának magasra ki-
művelt tokával csendül fel 
valamennyi áriájában. Stílusa, 
technikája a Stra'cciai-t iskola 
hagyományait követi1, bárso-
nyos baritonjának megfejtőén 
lirai lágvságával. A nénszerfl 
áriákon tul pedig Beethoven, 
Schubert, Schumann. Liszt, 
Giordano, Caccint dalai egy 
mélyenérző tétek költői meg-
nvitatkozásaként hatottak. Dé-
nes Erzsi kísérete méltó Volt 
Svéd Sándor művészeiéhez. 

' I ' 
t. ~ i | 

(•) VizsgaHöadái a szín-
házban. Az Állami Zcnckon-
zervatóriumban Abonyi Ti-
vadar főrendező tanár énelc-
főlanszalc beszéd és drámai 
gvakorlalos növendékeinek 
vizsgája junius 14-én, hét-
főn esle 8 órakor lesz a 
színházban. Közreműköd-
nek Lulifi Renzl olasz mes-
ter és LiUasy György tanár 
növendékei. Az énckkorre-
pctáciő tanára Szatmári Gé-
za. A vizsgaelőadás iránt 
rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánul meg, mert ezen az 
előadáson fiatal tehetségek 
fognak bemutatkozni. Jegy 
igen mérsékelt árban a szín-
ház pénztáránál és a Kon-
zervatóriumban váltható, x 

Szobafestést, 
mázolást és butorténvezést el-
sőrendűen. jutányosán váltai 
M IIEMMEL és ( SOMOR. Szt. 
Islván-lér 7. 
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a gyermekklinika újjáépített épülete 
Az első ötéves terv keretében folytatják a Dóm-

téri építkezéseket — Beszélgetés dr. Szánihó 
Györggyel, a kultuszminisztérium egyetemi 
osztályának vezetőjével 

A szegedi tudományegyetem 
intézeteinek és működésének 
felülvizsgálására Szegeden járt 
dr. Szánthó György elvtárs a 
kultuszminisztérium egyetemi 
osztályának vezetője. A Délma-
gyarország munkatársának 
tóbb jelentős tapasztalatáról 
és tervérői számolt be. 

— Különösen az orvost és 
természettudományi taron fo-
lyik szép tudományos munka 
— mondotta. A >véletlen* ér-
dekes találkozásának látszSJc, 
hogy éppen ezeknek a karok-
nak professzorát azok, akik a 
demokrácia szempontjából Is 
legszebben működnek, mint azt 
az orvoskar sz államosítás mel-
letti legutóbbi állásfoglalása 
mutatta. 

— Legfontosabb lenn/való 
nak tartom a természelln-
ilományO, orvom) intézetek 
műszerrel, folvnírallnl való 
ellátásúi. 

Mosl lehetőség mutatkozik ar-
ra, liogy a gyárak államosítá-
sával valóban a szükségletre 
termeljenek és igy a közeljö-
vőben megfelelően tudjuk pó-
tolni a szegedi egyetem hiá-
nyait ls. 

Arról azonnal gondoskod-
tam. hogy a belgyógyászai' 
kl'ii'ika teljes rilnigeiikészit-
lékel kapjon 

diagnosztikát és therápiai cé-
lokra, amely nagymértékben 
tehermentesíti a szülészeti kli-
nikát. A szülészképzés nívójá-
nak emelésére a szűlésznökep-
zést is uj alapokra helyezzük. 
Berendezzük a szülészeti kli-
nika mellelü Internátust, 
amely a NéKOSz kollégiuma-
ként szeptemberben mégkezdi 
működését. Az általános iskola 
lehetővé teszt, hogy a megfe-
lelő alap megteremtésével 2 

éves tanfolyammai jóképzett-
ségil szülésznőket nevelhes-
sűnlk. 

— A gyermekklinika építke-
zése tovább folytatódlik — vá-
laszolta dr. Szántlió György 
az újjáépítések terén feltett 
kérdésünkre. 

— Már Tóén ősszel meg fa 
nyCttfc teljesen tizemképesen 
a' gvermekkt'nika kis épü-
lete.' AdWTgra rőnl jenit*"*zü-
léket fa kap. Az első öt évet 
terv keretében ujabb éjrt-
kfezés' terveink fs vannak. 
Be akartak fejem' a Dóm-
tér? épülelsor Vépttésft, 
mégpedig a gyógyszertani In-
tézetnél lévő'szárnyhoz épí-
tünk hozzá ujabb épület-
részi. 

Külön kiisérteLi áJlatfarmol Is 
akarunk a legrövidebb időn 
belül létesíteni Szegeden a tu-
dományos kisértetek irrinét 
hathatósabb támogatására. 

— Az oktatás terén milyen 
változások várhatók? 

— A fizetett tansegédsze-
méívzet számát szaporítani fog-
juk '— kaptuk n feleletet, hogy 
a hallgatóság Intenzivebb kl? 
képzésére rendelkezésre állja-
nak. A költségvetési tárgyalá-
sok most folynak és azok 
eredményétől függ, hogy szám-
szerűen mennyien tesznek. 
Máris bizfos azonban, a de? 
mökralikus kormányzat gon-
doskodik arról, hogy a hall-
gatóság színvonalas képzésébe* 
és a tudományos kutatáshoz 
szükséges léi szám rendelkezés-
re álljon. Az egyetemi reform 
keretében sor kerül az oktatás 
megreformálására országosan 
és igv Szegeden is. Sor ke? 
rüt Itt a jógi kar nagymérvű 
átszervezésére is, — fejezte hcf 
nyilatkozatát dr. Szánthó 
György. (I- *•) 

Hatezer forintot siklraszto't 
a Tfsza-pályaudvar számfepfe 

Őrizetbe vették Szilvássy Emil MÁV lőintéző) 
A napokban a MAV üzlet-

vezetősége feljelentést telt a 
rendőrségen sikkasztás gyanúja 
miatt Szilvássy Emii MAV fő-
intéző, a Tiszapályaudvar le-
adási számfejtője ellen, 

aV több mánt 6000 forinttal 
nem tudott etszámoln". 

A rendőrség azonnal nyomo-
zásba kfezdetf, amelynek so-
rán a gvanu beigazolódott és 
a sikkasztó főintézőt őrizetbe 
vet lék. Szilvássy a bizonyíté-
kok súlya alatt beismerte a 

sikkasztást, amit ugv kőveiefj 
el, hogy 

a nagyobb össze»ü fuvar-
dijakat egyszerűen Zsebre? 
vágta és a fuvarleveleket eb 
számolás helyett elilobfa, 

A rendőrségen azzal védteke* 
Zeit, hogy a sikkasztást azért 
követte el, mert családja vidít; 
ken ét és a keltős háztartáá 
sok pénzébe kérőit. Szilvássy*. 
hétfőn délulán á(kisérték 8! 
szegedi államügyészségre.' 

A finn nép hálája a jóvátételi 
terhek csökkentéséért 

Moszkva, junius 7. A Pravda 
helsinki jelentése szerint az 
Oltani szovjet követséget to-
vábbra ;is tömegesen keresik 
fel a különböző demokratikus 
társadalmi szervezetek küldött-
ségei és a munkásság megbí-
zottai és Sztálin nevére szóló 
leveleket adnak át. A levelek 
a finn nép háláját fejezik kl 
a jóvátételi terhek .csökken-
téséért. A finn szakszervezeti 
szövetség 350.000 tagja nevé-
ben Sztálin generalisszimusz-
hoz küldölt levélben a szov-
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junius 13-án délelőtt féi 10 órakor 

zászlóavató ünnepséget 
rendez a Belvárosi Moziban. 
A uivós műsor keretében teliépnek: "Darvas tooiya, Nádas Tibor, Gáli Pál, 
Kassal János, Érdi Pál, Dénes l-.rzsi és a Batsányi Tánc-csoport. 
Gyülekezés 13-án délelőtt háromnegyed 9 órakor a szakszervezel udvarán, cső 
esetén a Belvárosi Moziban. Vendégeket szívesen látunk. 

jet kormány nagylelkű elható-., 
rozását annak a megértésnek 
ékes bizonyítékaként tekinti' 
amelyet a szovjet nép és kor* 
mánya a finn nép iránt érezlá 
A finn szakszervezeti szövet-
ség igyekszik hozzájárulni + 
szovjet és a finn nép leflzőt(|: 
barátság és békés viszony elft£ 
mozdításához. 

Borközi szurkális 
Szőreren 

Vasárnap este baráti társán 
ság mulatott együit Szflrege* 
a Tólh-féle vendéglőben. Éjtfé* 
uláfi azonban már a sok bojfH 
hatására heves szóváltásba ke* 
verődtek. Ennek sorún azegyiMi 
legény kést rántott é3 fejen-: 
szúrta Kókai Lajos 29 éve* 
gvúri munkást. Kókait a men-
tők a szegedi sebészeti klini-
kára szállították. 


