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Ma országos 
természetjáró verseny 

indul Szegedről 
Ma, szombaton éjjel rende-

zik meg a Szeged-Kupa or-
szágos természetjáró ver-
senyt. A Csongrád—Szeged 
Természetbarát Alszövetség 
vándordíjáért 15 városból 
több mint 100-an indulnak 
majd ma este 6 órakor az If-
júsági Ház elől (Sztálin sé-
tány 7.) A nagyszabású, az 
alföldön elég ritka termé-
szetjáró versenyt a szövetség 
és a KISZ-városi bizottsága 
rendezi. 

A verseny célpontját nem 
közlik a versenyzőkkel, vala-
hol a Maros környékén lesz, 
eléggé távol Szegedtől. A 
célba kb. vasárnap hajnal-
ban 2 órakor érnek majd be. 
a résztvevők és ott sátorszál-
lást építenek számukra. Az 
ünnepélyes díjkiosztás vasár-
nap délelőtt lesz, ugyancsak 
a célbaérkezés színhelyén. 

A természetjárókat a sze-
gedi túrakajakosok, a Ruha-
gyár, a SZEAC, a Kender-
gyár és az SZVSE versenyzői 
kísérik le. A kajakosok nyúj-
tanak majd vízifelügyeletet 
a rokon-sportolók, a termé-
szetjárók részére. 

HOSSZÜ ESZTENDŐK ÖTA 
nem takarítottak be az idei-
hez hasonló minőségű ga-
bonát — így értendő lapunk 
tegnapi számának 2, oldalán 
megjelent, az MTI által pon-
tatlan fogalmazásban leadott 
cikkünk mondanivalója. 

Gárdonyi Géza nyomában 
S Z E G E D E N 

Ha más városból, faluból ponyvaregények írására is nyi 
jövő ember szegedi társaság- kényszerült. Szegeden jelent aki 
ba kerül, ahol irodalomról meg először 1891-ben a "Fi- -
esik szó, a szegediek bízvást gurák* című könyve, mely-
elbüszkélkednek nagy íróik- nek előszavát Mikszáth Kál 

emlékét mindenkinek, 
e házba belép. 
Itt, ebben az épületben 

lakott Gárdonyi Géza 1890-
ben a feleségével — mutat-

kal, költőikkel: Juhász Gyu- mán írta. Ebben a könyvé- ja az udvar végében levő 
Iával, Tömörkény Istvánnal, ben humorosan foglalkozik lakást megilletődve, készsé-
Móra Ferenccel, Radnóti az első embertel, s a terem- gesen. — Több hónapig lak-
Miklóssal, s még a mesélő tés történetével, mint aho- tak itt, három szoba-kony-
Pósával is, S velük együtt gyan rajzaiban a neves fran- hát béreltek. Én már saj-
szóba hozzák Gárdonyit cia karikaturista Effel teszi nos nem ismertem őt, de 
Ilyenkor a messziről jött el- napjainkban. nagyapám még mesélt róla 
csodálkozik, hiszen Gárdo- Itt írta Árgyélus királyfi Persze nem anekdotákat, 
nyi Géza nem szegedi író. című "tündéries* egyfelvo- mert mint mondta, Gárdo-
Erre a kétkedésre azonban násos dalművét is. Volt nyiék nagyon zárkózott csa-
csak úgy szaporázzák a vá- rendőri riporter, s a "Szö- lédi életet éltek. Ügy tudom, 
laszt a bennszülött szegedi- gedi Paprika" című akkori hogy ezt a hagyományt: 
ek, s az adatok, történetek, híres élclap "Don Vigole* "Egy szegény pórfiú törtó-
anekdoták tömegét hozzák r.evű írója. Őszinte, élete vé- nete* című könyvében meg 
fel bizonyságul. Elmondják, géig tartó barátság fűzte is írta nagyapó, 
hogy Gárdonyi, ha nem is Dankó Pistához, kinek nem 
itt született, de itt élt, iH egy dalszöveget is írt. Ami-
munkálkodott több mint két kor 1891-ben elhagyta Sze-
évig, s ők sa já t írójuknál; gedet Aradra ment a min-

RÖVIDEN 

I AZ EMLÉKEK| 

tekintik. 
Igazuk van. Gárdonyi Gé-

za valóban több mint két 
évet itt töltött Szegeden. 

dennapi kenyérért harcolni. 
a múltba szállnak a kicsit 
szegedi, de az egész ország 

1888-tól 1891-ig. 

De ott is "Szögedi* maradt, egy szeretett írójához, az 
Ezek után érthető Gárdo- "Egri csillagok* mesélő ked-

nyi tisztelőinek büszkesége, vű Gárdonyijához, aki hol-
S beszélhetünk olyanokkal, nap. augusztus 3-án lenne 
akiknek személyes emlékei 90 éves. ha nem nyűgödnél; 
is vannak — legalábbis köz- már örökre a neki oly ked-

Ismeretlen íróként. 1888 
február jában került a "Sze-
gedi Híradó*-hoz, majd in-
nen a Szegedi Naplóhoz. Itt 
jelent meg a "Világjáró an-
gol* folytatásos regénye, 
melyet még nagyapáink ol 

vetve — róla. 

| MÉREY UTCA 18. 

ves, hősi emlékű egri vár-
ban. 

(horucziné) 

A frissen épült, s még 
épülő házak árnyékában, 
szürke ódon-ház húzódik 

vastak, vártak mindennap m e g szerényen. Macskakö-
izgalommal. Irt tárcákat, v«> vadvirággal, fűvel be- ^ „ „ „ „ .„„„. 
verseket, sőt hogy valahogy nőtt udvarán a romantikus Tanácsa pénteken dél-
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Ülést tartott a Magyar Nök 
Országos Tanácsa 

A Magyar Nők Orszá-

meg tudjon élni 

Országos ősz ibarack-
kiá l l í tás t r e n d e z n e k 

álnéven tornácok között a múlt em-
léke regél. Itt járt, itt élt 
valaha Gárdonyi Géza. Hiá-
ba keresnénk azonban em-
lékét, még csak egy emlék-
táblát sem találunk. Csak 
a Kováts-család leszárma-
zottja: a házban lakó uno-
ka, Gedeon Ilonka őrzi, 
ápolja ezt a hagyományt. 

Augusztus 22-én és 23-án rendezik meg Budapesten, 
a volt tőzsdepalota kupolatermében az idei országos őszi-
barack kiállítást. Bemutatásra kerülnek a budai hegyek-
ben, továbbá Pécs és a Balaton környékén, valamint Neki még a nagyapja me-
Szatymaz vidékén termett legszebb barackok. A jelent- sélte: Kováts István építő-
kezések már országszerte megkezdődtek, de még további m e s t e r „ híres Fekete h-V/ 
jelentkezéseket is elfogadnak a megyei tanácsok. A ki- ' 8 h i r e s F e , „ h Ö Z 

állításon díjazott őszibaracktermelők eredményeit az or- e p I t ó j e ' s a v a r r o m kozep-
szágos mezőgazdasági kiállításon ís számításba veszik a kori köveinek megmentője, 
rangsorolásnál. ő pedig továbbadja Gárdo-

előtt a parlament vadász-
termében megkezdte ülését. 
Erdei Lászlóné, a tanács el-
nöke mondott beszámolót a 
nőmozgalom egyéves munká-
járól és feladatairól. A be-
számolót vita követte. 

— Ausztriában az elmúlt 
héten 1562 közlekedési bal-
eset történt, melynek 48 ha-
lott és 1218 sebesültje volt. 
Az osztrák hatóságokat 
nyugtalanítja a közlekedési 
balesetek magas statiszti-
kája . 

FÜLLEDT, MELEG IDO 
A brit-szigetek és a f ran-

cia partvidéket elárasztották 
a hűvösebb óreáni légtöme-
gek. Franciaországban pén-
tek ha jna lban már záporok 
zivatarok törtek ki. Európa 
középső részein tovább tar t 
a leszálló légmozgások ural-
ma, meleg idővel. Dél-Euró-
pában csütörtökön nagy volt 
a hőség, Spanyolországban 
40—42, Olaszországban 40, a 
Balkán-félszigeten 38 fokos 
hőmérséklet i max imumoka t 
mér tek . 

Várható időjárás szombat 
estig: fül ledt , meleg idő. 
Néhány helyen záporeső, zi-
vatar. Mérsékelt déli szél. 

Várható legmagasabb nap-
pali hőmérséklet szombaton 
31—31 fok között. 
1958. augusztus 2, szombat 

1958. augusztus 2, szombat 
m o z i k 

Szabadság: (Kamaraszínház he-
lyiségében Horváth M. utca 3. 
sz.) 8 ó rakor : Körhinta. — Ma-
Fynr "ilmdráma. Augusztus 3-ig. 

Vörös Csillag: Fél 5. fél 7 és 
fél 9 ó rakor : Svejk, a derék 
katona. II. rész. — Magyarul 
beszélő színes csehszlovák film. 
Augusztus 6-ig. 

Fáklya: Negyed 7 és negyed 9 
órakor : Legenda a szerelem-
ről. — Színes csehszlovák film. 
Augusztus 6-ig. 

POSTÁS MOZI 
8 ó rakor : Külön utakon. Szov-

jet film. 

DUGONICS MOZI 
Epltök Művelődési o t thona 
Kossuth LaJos sugárú t 63. 

6 és 8 ó rakor : Mágnás Mis-
ka. Magyar film. Klsérőmüsor-
ral. Augusztus '3-ig. 

Mlhályteleki Művelődési Ott-
hon este fél 8 órakor : Talpalat-
nyi föld. Magyar fi lm. 

NEMZETI SZÍNHÁZ 
Nyári szünet; 

ALLATORVOSl INSPEKCIOS 
SZOLGALAT 

Szeged város területére 

Augusztus hó 2-tól augusztus 
9-ig este 6 órától reggel 6 óráig 
(vasárnap nappal ls) elsősegély 
és nehézellés esetére inspekciós 
dr. Rosti Ince állami állatorvos. 
Lakása: Gogol utca 6. Telefon: 
36-48. 

Az állatorvos kiszállításáról B 
hivő fél köteles gondoskodni. 

Most azonban, ahogyan odafele siettek, palástolni 
igyekezett belső örömét, s szemrehányóan szólalt meg: 

— Két hónap óta csak most jutottam eszébe? 
— Nehéz a sárkánytól szabadulni — felelte Kővágó 

jelentősen. 
Ügy fogadták Sárit az urak a Grillben, ahogyan igazi 

művésznőt szokás. Igyekeztek józanoknak látszani, — 
kinek többé, kinek kevésbé sikerült, s ünnepélyes pózban 
mutatkoztak be sorra. 

(Nóvák La jos rajza) 

Sárinak tetszett a különös helyzet. Felvillanyozva 
koccintott az elázott társaság tagjaival, s mikor Kővágó 
benoszogatta az ajtón Rácz Pepit, messzekörnyék híres 
prímását, bugyborékoló nevetéssel kezdett keringőzni 
Selmeczivel. 

— Szólót kérünk! — követelte az öreg Szluka, aki 
a lány feltűnése óta egészen felfrissült és megfiatalodott 

Sári tűzben égve borította magába a pezsgőt, hirtelen 
lerúgta cipőit, s középen, az elhúzott asztalok helyén 
lenyűgöző balettbe kezdett. Kígyózó karmozdulatai, de-
reka. csípője ringása alá Rácz Pepi lehellethalkan adta 
a zenét. Lélegzetállító csend követte a produkciót, hogy 
aztán extázisba fulladó, elragadtatott kiáltásokba törje-
nek ki a nézők. 

— Madonnám! — robbant ki Bottyánfy, s térdre ro-
gyott. hogy a lány selyemharisnyás lábát csókkal illet-
hesse. 

— Hogy volt! — ordították egyszerre, egymást túl-
licitálva idősebb Hornyánszky és az öreg Szluka. Oda-
gyűrödtek a Sárit körülvevő urak közé, hogy ők is koc-
cintsanak a művésznővel. 

Kővágó kilökdöste Pepit és Sári a szesztói és sikertől 

megrészegedve, hisztériás kacajjal tépte le magáról szok-
nyáját, hogy tökéletes vonalú lábának mozdulataival is-
mét belevakítson a kidülledt szemekbe. 

— Csárdást! — rikkantotta el magát a tapsorkán 
csillapultával Bottyánfy. Mint egy igéző láng-nyaláb, 
lobogott Sári haja a táncban. Selmeczi pedig dagadt 
nyakkal fú j t a pergő talpa alá: 

— Se nem róka, se nem nyúl, 
Komámasszony meg egy úr 
Ugrott ki a zöldleveles bokorból . . . 

Az öreg Szluka rezes basszusa is a dalba kapott, a 
kakaskodó Bottyánfy derékon kapta Sárit, s fergeteges 
tombolás kerekedett. Az urak egymás karjából tépték ki 
az őrjöngve forgó lányt, szennytől csorgó homlokkal 
mártogatták, nyomorgatták. Aki nem a lánnyal táncolt, 
rángó végtagokkal, tántorogva, fuldokló lihegéssel járta 
egymagában. Olyan tébolyító kavarodás keletkezett, 
mintha nem is a bikahangú Selmeczi, hanem maga a 
sátán akarná kifogyhatatlan nótáival hullává táncoltatni 
az urakat. Poharak csattogtak, pezsgős palack durrant, s 
az ördögien kavargó, tomboló társaságból sietve evickélt 
a bezárt ajtóig vitéz Dánossy Kázmér. 

Színjózan fejjel, angolosan távozott. Épp az ajtót 
tette volna be maga mögött, amikor Sári vijjogásba csapó 
sikítását hallotta. 

— Meggyulladok! 
Dánossy visszasandított félszemmel. Látva, hogy Sári 

a kezére csorgatott borral permetezi, hűsíti vörösen égő 
arcát, s pucér felsőtestét, nem húzta be egészen az ajtót, 
hanem pár percig beszemlélődött még a r é s e n . . . 

XI. 

Kővágó délelőtt tizenegykor eszmélt. Zavaros, kába 
fejjel kecmergett fel Sári mellől, s kicsit rendbeszedve 
magát a tükör előtt, kilábujjhegyezett a mélyenalvó lány 
szobájából. Óvatosan nyitotta ki a kétszárnyas, vedlett 
utcaajtót. Kint f á j t o szúrt hunyori szemébe a vénasszo-
nyok nyarának ragyogása. 

Nagy vargabetűt kanyarítva akarta megközelíteni 
otthonát. Néhány száz méternyire volt csupán hazulról, 
amikor a köröspartnak futó kis mellékutcában erős pa-
csuli-szag ütötte meg az orrát. Nyitott a j ta jú , dohos kis 
bodegájában sercegő borotvával szorgoskodott Ambrus. 
Mellette kamasz-fia szappanozással készítette elő a kö-
vetkező kuncsaftot ecv középkorú csizmás bácsit. 

Kővágó a legritkábban borotválkozott ebben a sötét 
odúban, most mégis megállt, s eltűnődött fél percig. Csak 
előnyösebb ápolt arccal haza állítani, mint borostás, gyű-
rött képpel! 

Ambrus, a jólértesült, épp néhány perce hozta rendbe 
egyik Fiume-szállóbeli pincér-barátját, s most annak szí-
nes beszámolójából sugdosott kuncsaftja, a gipszszobrász 
Muronyi fülébe. Ahogy pillanatra kisandított az ajtón, a 
lélegzete és a borotvája egyszerre akadt el. Hirtelen ott-
hagyva a boldogtalan Muronyi félig nyúzott képét, ha-
donászó borotvával ugrott az ajtóhoz, s hajlongva invi-
tálta az előkelő vendéget: 

— Tessék parancsolni. Méltóztassék befáradni, nagy-
ságos uram! (Folyt, köv.) 

NYILT-TER* 
Feleségemtől, született Tóth 

(Takó) Évától különvál tan élek 
erte semmiféle felelősséget nem 
vállalok. 
6771 Károly János 

• E rovatban közöltekért sem 
a szerkesztőség, sem a kiadó-
hivatal felelősséget nem vállal. 

x Társas- tánctanfolyam kezdő-
dik kezdők és haladók részére 
1958. augusztus 4-től a November 
7 Művelődési Otthonban (Újsze-
ged. Temesvári krt . 32.) Je lent -
kezni lehet mindennap 12—15 
óra között a Művelődési Ott-
honban. Táncokta tó : Pilllch Ol-
ga tánc tanár . 

FELÉPÜLT A BALATON 
ELSŐ CSALÁDI ÜDÜLŐJE 

Vanyarcvashegyen -felépült 
a Balaton első családi üdü-
lője a MAV szombathelyi 
igazgatósága és a budapest i 
Hámán Kató f ü t ö h á i dol-
gozói részére. Az épületben 
32 csalad kap összkomfortos 
lakást üdülésének Idejére. A 
két- és félmillió for in tos 
költséggel épült családi 
üdülőt m á r át is adták ren-
deltetésének. 

x Tánctanfolyam kezdődik 
aug. 5-én du. 6 ó rakor a 
KPVDSZ Központi Művelődési 
Otthonban (Tolbuhin sgt. 14.) 
Szeretettel vá runk minden tánc-
kedvelőt. Jelentkezni minden-
nap 4—6 óráig. Telefon: 29-32. 

x A II. ker. tanács v. b. é r -
tesiti az ál lat tar tókat , hogy dr . 
Komáromi János ker. állator-
vos rendelését 1958 augusztus 
1-ével körzetét>en (dr. Tiboldi 
Béla helyett) megkezdte. Beteg-
állatok bejelentése reggel 8-től, 
lr-fg. Lakása: József Attila sgt. 
(Vásárhelyi) 146. Telefon: fél 
íl-tól 16-ig: 35-66. 

X GYEREKEK, FIGYELEM! 
Vasárnap de. 10 órakor nagy 
mesedélelőtt lesz az Építők Mű-
velődési o t t honában (Kossuth L. 
sgt. 53.) Bemuta tásra ke rü lnek : 
Boci cica, Kis csikó. Terül j tás-
ka, színes mese diafi lmek, va-
lamint egy mozgó mesefi lm is. 

x Csongrád megyében lévő 
fémmegmunkáló vállalathoz mű-
szaki vezetői állás betöltésére 
nagy gyakorlat tal rendelkező 
gépészmérnököt vagy ' gépész-
technikust keresünk. Eddigi 
munkahely és képzettség rész-
letes Ismertetése mellett a pá-
pályázatot „Műszaki" Jeligére 
augusztus hó 10-ig a Klauzál t é r 
3. alá kiadóba k é r j ü k benyú j -
tani. 

HIRDETMÉNY 
Szeged megyei Jogú városi ta-

nács végreha j tó bizottságának 
határozata a lapján a Petőfi tele-
pen. Újszegeden és a Hat tyas-
t r lepen lévő. azelőtt 99 évre 
szóló bérlet Jogcímén használt , 
ú. n. fe lülépí tményes házhelyek 
Juttatását (örökösitését) 1958. 
december hó 31. napjá ig be 
keli fejezni. 

Ezért felhívom azoknak a fe-
lülépí tményes házhelyeknek 
használóit amely házhelyekre 
vonatkozóan a Juttatást (örökö-
sitésl) e l járás még nem Indult, 
vagy nem fejezödött be. hogy 
Juttatás iránti kérgjmüket vagy 
a már benyúj to t t kére lmükhöz 
szükséges hiányzó iratokat Iga-
zolásokat a legrövidebb időn 
belül ad ták be a városi tanács 
V b. t i tkársága 1ogl csoport já-
hoz annál ls inkább, mivel a 
fenti idópont után a felülépit-
rnényes házhelyek kedvezmé-
nyes feltételek mellett tör ténő 
Juttatására nem lesz mód. 

A városi tanács v. b. t i tkár -
ságának Jogi csoport ja felül-
"PÍtményes házhelyek Juttatásá-
val kapcsolatos ügyekben kizá-
rólag hétfői, szerdai és pénteki 
napokon de. 10 és 13 óra között 
tar t ügyfélfogadást . 

Ladányi Benedek 
v. b. e lnökhelyet tes 

NYÍLT TÉR* 
Fér jemtől . Klimó Györgytől k ü -

lönváltan élek. ér te felelősséget 
nem vállalok. Klimóné 

* E rovatban közöltekért sem 
a szerkesztőség, sem a kiadó-
hivatal felelősséget nem vállalj 

Hazatér a harmadik szovjet 
Déli-sarkvidéki expedíció 

Az Ob-Diesel-elektromos 
hajó több mint 44 ezer mér-
földnyi utat tett meg. tízljó-
napi kutatómunkája alatt a 
harmadik szovjet déli-sark-
vidéki expedíció keretében. 
A hajó rendkívül érdekes 
útjáról V. Kort professzor, 
az expedíció vezetője szá-
molt be a Vodnij Transport 
(Vízi közlekedés) című lap-
ban. 

A tudományos kutatók a 
hajón útközben, valamint 
tudományos kutatóállomáso-
kon egyaránt igen értékes 
munkát végeztek. Mélyvízi 
megfigyeléseket folytattak 
155 megfigyelő-állomáson a 
Csendes-óceán déli-sarkvidé-
ki területén. Több mint há-
romezernyolcszáz vízpróbát 
hoztak magukkal az Öceán 
különböző mélységi szintjei-
ből. Több mint háromezer 
különféle halfaj tát gyűjtöt-
tek össze kutatási célokra. 
A gyűjtött anyag és az el-

sődleges megfigyelések fel-
dolgozása most folyik, de 
máris megállapítható, hogy 
az expedíció jelentősen hoz-
zájárult a nemzetközi geofi-
zikai év programjának meg-
valósításához. 

A 130 tagú 

Magyar 
állami 

Népi Együttes 
M A este 8 órai kez-
dettel az üjszegedi szabad-
téri színpadon bemuta t ja 

külföldön nagy sikert 
aratott á j műsorát 
Jegyek a színház szervezési 
osztályán de. 9—l-ig, du. 
J—4-ig vál thatók. Tel. 33-65 

Keresse fel hétköznap is 
a Vigadó Éttermet, ahol hétköznap is kellemesen 
szórakozhat, táncolhat. ízletes ételek, szálkamen-
tes hal, kitűnő italok olcsón kaphatók. 
Az újszegedi 

Jliqet (Vmdéqtohen 
minden este 6 órától tánczene. 

kitűnő konyha, jégbehűtött italok várják kedves 
vendégeinket. A Jégrevű és a szabadtéri színpad 
előadásai után keresse fel újszegedi egységeinket. 


