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rekorder 

ErdetT.es elgondolkodni 
rajta! Még lB82-ben történt, 
hogy h nemes Adltyanak, 
az Indiai kormány tisztvise-
lőjének, akinek egyébként 
sohu semmilyen valamireva-
ló ötlet nem jutott eszébe, 
olyan különös gondolata tá-
madt, amitől világsikert re-
mélt. A 27 éves Adltya ki-
lépett hivatalából, és elha-
tározta: a Jövőben csak ah-
nuk szenteli életét, hogy 
hosszú körmöket növesszen. 
Bizott benne, hogy a kö-
römnövesztésben Világcsú-
csot ér el. Mos1 üg.V véli. 
hogy elérte célját. Büszkén 

NEHANY JAVASLAT 
Hozzászólás a Szeged szobrai sorozathoz 

A Uélmagyarországban kájú mestere még nem ka- Ferenezy, Fadrusz. Stróbl 
most Véget ért Szeged szob- P ° l t megbízást egyetlen Alajos, Medgyessy müvei 

nagyméretű kovácsolt kör- m e l l e t t a ma élő szobrászok 
alkotása. Nemes 

Gazdálkodás 

Gyorsaság 
Kétszer ud, aki gyorsan Bátran és gyorsan határoz-

ati — tartja a mondás és tak, hogy ebben az eszlen-
persze a mindennapi gyakor- döben hőrögzítessel gyérta-
lat Is ékesen bizonyítja ezt. nak férfi öltönyöket. Hat-I 
De most nem íz adakozás- millió forintért vásárolnák ™ C ' m ü ° ° ' ü Z a t k a p C " a n

|
 a plasztikéra sem. Volt ugyan 

ról, a segítségadásról inon- összesen Bfl darab korszerű következőket szeretnem ja- . . , , 
dunk példát, hanem a gaz- gepel és berendezést olyan vasolnl: elsősorban azt, hogy e R y a m e i m ezzel cselekedet lenne ónallo kö-
dusúgi élet berkeiből. A gyáraktól, amelyeik vllághí- ne legyen vége a sorozat-

nak. Hasonló fejcím alatt 
továbbra is közöljék az új . . . . . , , . . . , 
szegedi szobrokat. A napok- h e t d s e g e t kellene találni ar- szohrai cimü sorozatát, bár 

vallalat rugalmas alkalmaz- a legújabb technológia, hogy ban készült el például Mé- ra" h o 8 y r a p a l megbízást gyakran bosszantottak felü-

szamos 

gyors cselekvés a gazdálko- lesek a sznbólpnrt gépRVÓr-
tlásban legalább olyan fon- tásban. s a Jelenleg ismert 
tos, mint a* alöbb emlegetett legjobb konstrukciókat szál-
csetbcn. Tudniillik egy-egy lít.ák. Érdekesnek ígérkezik 

a technikával készített, de tetben bemulatni őket. 
az elúszott az árral, amely a Végezetül: jónak tartom a 
parttürdőt ls elöntötte. Le- Délmagyarország Szeged 

kodása termelésben, techno- hőrÖgtítéMe 
logiubaii, piaci eladásban a 
hirtelen változó igényekhez 

eljárással ké- száros Dezső Rarfnólí-port-
szítlk ar öltönyöket, a vé-
konv és finom szövetre mű- l'éJa a rola elnevezett glm-

meghatérozhatja a termelő anyag közbélést rögzítenek názium részére. A Dóm téri 

kapjol. egy nagyméretű ka-
lapált szobor készítésére! 

A Somogyi Könyvtár kt-

letes adatközlései, s épp így 
az is elégedetlenséget kel-
tett bennem, hogy nem tga-

mutognt.ln 

ii'cgíiuiuruzii&ija m icnnviu anyag n/u/.iixrii^r, ............ ........ -- — aríZiíáKnft meifletorta HirnHrí ....... 
szervezet jövedelmezőségét. Az így gyártóit ruhák ízlé- emlékcsarnok ugyancsak két ^„"„ú eftottak ki néhány tévedést, 
következésképpen a vállalat stsek. szépek, könnyűek, ru- s 7 o b r o ( vár: Vlgh Tamás fáradhatatlan i kollektívájának anyagi ré- gatmasak. szellösék n g.vű-

„szobros" kiadványának 
szerkesztői akkor járnak el 

elírást. A sorozat azonban 

erőfeszítéseinek eredményét: 
leghosszabb körme több 
mini 1H centiméter, legrövi-
debb pedig 12 centiméter 
hosszú. 

A fiatal indus elismeri, 
hogy a világcsúcshoz vezető 
út eddig nem volt köny-
nyfl. Nemcsak azért, mert ál-
landóan vigyáznia ^ kellett, 
hogy valamelyik körme le 
ne törjön, hiszen ez a „sze-
rencsétlenség" hónapokra 
visszavetette volnH. A rend-
szeres körömápolás elképzel-
hetetlenül sok Idejét rabolta 
el. Az. egész kéz egyszeri 
ápolását nem lehet egy nap 
alatt befejezni. ,.A munkát, 
egvéb kötelezettségeimtől 
függően, két Vagy három 
napra osztom el", magyaráz-
za Adltya 

Két kellemetlen incidens 
után — a gondos ápolás el-
lenére először hüvelykujjá-
nak, másodszor pedig muta-
tóujjának körme tört le — 
Adltya most már nagy 

ügyességre tett szert. A zsú-
folt autóbuszokon és vitln-
mosokon ls minden különö-
sebb nehézség nélkül, „Játsz-
va" közlekedik. „Persze kör-
meim nagy feltűnést kelte-
nek. és a í emberek számos 
kérdéssel ostromolnak" — 

, mondja a deli kördmnövesz-
tfl rekorder —, „de ezt már 
megszoktam". 

rtzesedését ls. 
A gyora alkalmazkodáshoz 

természetesen Jó reflexek 
szílkségevjk "" a IMdHÉjl 

K ^ o , ™ k t a u g k " és ' Kodalg-szobrát és Borsos ^ ^ h „ J ó l m ; g v l M g ( ü . 1. nagy szolgálatot tett, 
tisztításuk is egv.szerü. Né-

hány nyügntl orszngban mér 
Ilyen ruhában .lámák. A 

életben Is! A Szegedi Kuha- szegedi gyár ezekből az öl-
gyár határozottan gyors volí. 
amikor számítógépei szer-
zeit, hogy b szabászat! vesz-

tönvbkből nagyobb mennyi-
séget szállít külföldre, de jut 
belőle a hazai boltokba is 

teséget a lehető legkisebbre _ m o ndlák az év elején. De 
mérsékelje. A sok kicsi sok-
ra megy alapon szép haszon-
ra tett szert az okos gép se-

hol vonnak ezek a ruhák? 
Reméljük, hogy amilyen 

gltséaével. Az Igaz. hogy a gyorsan döntöttek a gyártds-
számltógéptől még nem lesz- technológia megvalasztásá-
nek dvatosabbak. jobbak az 
öltönyök, de ami a termelés 
struktúráját Illeti. a szegedi 
gyár abban is frissnek mu-
tatkoaoti 

ban. éppen olyan gyorsan 
piacra is „dobják" ezeket a 
hőrögzítéses újdonságokat. 
Varjuk! 

Először Szegeden 
Országos virágkötészeti verseny 

Az ünnepi hetek alatt a lasztott összeállítást kell ké-
Városi tanács és a magyar szitcnlük. valamint egv, a 
agrártudományt egyesület renderőbUoUság állal a 

.TIR *-' ' ' ' 

Akinek nem kell a pénz. hiába várta a számláját. A 
annak valószínű nincs is rá pénzbtszedö azt mondta ne-
szüksége. Az esetek többsé- ki. hogy nem találják, 
gében azonban nem erről van Később A.-nak küldött a 
szó. Inkább a md körűimé- pénzintézet egy felszólítást, 
n.veskedéscinktől. lassúsá- hogy fizessen még be a bé-
günkről. reumás tünetű ügy- téíszámlájdra bizonyos ösz-
Intézósllnkről. Egv apróság: szeget. merj nem tudják 
a gázművek tévedésből a rendezni adóseágít. Kiderült,, 
szomszéd gázszámláiát küld- hogv a gázmű kérőbb el-
te el az OTP fiókjába, ahol küldte A. számláját ls. tehát 
á.-nak átutalásos betétszám, duplán jelentkezett a gáz 
láta van. A pénzintézet ad- ára. Ekkor vették rézre a 
mlntsztráctója nem vette ész- szomszédik a tévedést. Mint 
re a névcserét, levonta az laikusok gyorsan elintézték 
részeget A. betétjéből, B. Vnlna az. egész Ugvet. B.-

s i««hk„« szomszéd e ővette a pénztár-
pedlg abban a hónapban p M á t A , - sz ikszódnak 

kifizesse a gáz. árát. amelyet 

kertészeti társasága szerve-
zésében rendezik meg az or-
szágos Virágkötészeti ver-
senyt. Négy város — Buda-
pest, öyu la . Miskolc és 
Pécs — után először Szege-
den, augusztus 13—16. kö-
zött. 

A szegedi ember eddig In-
kább csak a tévében, vagy a 
prospektusok lHpjHln láthat-
ta a vlrágkarneválok sziner-
giáját, a kompozíciók szép-
ségeit. Most. először szemé-
lyesen is találkozhat velük 
A kiállított mintegy 230 
kompozíciót a legjobb hazai 
virágkötők készlllk, solulk 
szép nemzetközi sikerek' bír-
toknstt. Minden bizonnyal 
számos jó ötlettel szolgálnak 
a lakását és a szépet sze-
rető embernek. Hiszen h vl-
rágirt nem elég csak belen-
ni egy vázába. A csokrot úgy 
kell megkomponálni, hogy 
Ízlésesen mutasson, hogy 
hangulatossá tegve a lakást. 

A lakás-vlrágkultúra az 
utóbbi években Magyaror-
szágon ls nagy fejlődésnek 
Indult, melyben a virágköté-
szeti versenyeknek Is szere-
pük van. A kiállítás ötlete-
ket ad. megismertet a ke-
reskedelemben már régeb-
ben kapható IkebHnatálak 
lehetőségeivel, hozzásegít a 
szebb, kulturáltabb lakás 
megteremtéséhez. 

A versenyre és kiállításra 
eddig 24 vállalat 62 dolgozó-
ja Jelentkezett. A 62 részt-
vevő rekordnak számít. Eny-
nylen még sohasem verse-
nyeztek u díjukért . A részt-
vevők négy kötelező téma-
körben Indulnak. Vágott-
vlrág kompozíciót (tűzdeli 
lát, vlrágtál), menyasszonyi 1 

csokrot és agy szabadon vá- 1 

helyszínen kijelölt feladatot 
megoldaniuk. 

A verseny után a Horváth 
Mihály utcai pavilonban ki-
állításon mutatják be a 
résztvevők munkált. 

a számla fll lérpontosan fel-
tüntetet t . 

Petaze ez így nem elég kö-
rülményes, a téves számlát 
A. bevit te a pénzintézetbe, 
ott m a j d sztornírozzák a 
tételt és a számlál vissza-
jut ta t lak a műveknek. Majd 
visszaküldik. A művek ké-
sőbb m a j d beha j t j a a szom-
szédon. Ismerve a taarásác 
meghonosodott szabályait 
A.-s/nmszéd mondta ls B.-
ízomszédhak. hogv költse el 
nyugodtan a számla érát. 
mire megkapja eltelik egy 
hónap, 

On/dagh István 

Miklós Riesz-Haar dombor-
művét. Ezekről az alkotá-

sokról, helyükről, készítő-
jükről hasznos lenne tájé-
koztatni a város lakosságát. 

Ismét szólnom kell a Csá-
ky-szobor ügyéről 1 Vélemé-
nyem szerint, eg.v kicsit el-
hamarkodva helyezték ét a 
szobrot a Honvéd térről a 
Klauzál térre. Jelenleg „ha-
nyatt esik" a figura, mert 
az áthelyezést végzők rosz-
szul állították fel az alakot. 
Talapzatának kissé előre 
kellene lejteni — a régi 
szobrésztörvény szerint. Ha 
— reményeink szerint — le-
bontják a hirdetőszekrényt, 
és helyesen állítják fel a 
szobrot, akkor emeljék ts 
meg egy kissé. Egy ilyen kis 
szobornál ugyanis akkor Jó 
az elhelyezés, ha a test füg-
gőleges felezője egy magas-
ságban van a nézők szem-
magasságának átlagával. Ezt 
lehetőleg 150 centiméterben 
kell megállapítani: 

Jó volt látni, hogy Trtpai 
Antal szobrászművész neve 
jelent meg legtöbbször s 
Szeged szobrai sorozatban. 
Ez öröm mindannyiunk szá-
máré, de természetes is, hi-
szen Itt él Szegeden, több 
mint 60 éve. Ha műtörténész 
szemmel vizsgáljuk, el kell 
Ismernünk, hogy Tápai je-
lentős megbízásainak na-
gyobb részét hosszú évekkel 
ezelőtt kapta. Vajon nem a 
tehetség tékozlása az, ha 

egy művész életének húsz 
évét — mégpedig a tapasz-
talatokban leggazdagabb év-
tizedeit — jelentős felada-
tok nélkül éli le? A szobor-
kovácsolás elismert és kül-
földön ls megcsodált technl-

h Délmagyarországban megkönnyítette az azunosí-
^ u tásokat. Segítségével több Is-

ják 
közreadott szobrokat, és a 
két és fél száz címet jól át-
fésülik, hiszen a bemutatott *» ° * V M 6 k Í ó v o 1 " 

meretlen szerző kilétére de-

szobrok és épületdíszek kö-
zött több kontármunka ls 
akad. A kiadványba csak 
az Igazi értékek, a megőr-
zésre méltó munkák kerül-
jenek! 

Annak ls nagyon örülnék, 
ha megjelenne a „Debrecen 
szobrai"-hoz hasonló kiad-
vány Szeged jelentős alko-
tásairól. Városunkban — 
mint köztudott — sok szo-
borklncs van. Itt látható a 
legelső magyar szobor má-
sodpéldányai közül az egyik, 

tából. 
Javaslom, hogy a Szeged 

szobrai sorozat után Szeged 
város képzőművészeti gyűj-
teményének fotóit is közöl-
je az újság. E sorozat kap-
csán be lehetne mutatni a 
város közgyűjteményeiben 
levő pannókat, képeket, 
agraflttókat, amelyek lété-

ről Akácz László is emlí-
tést tett összefoglaló cikké-
ben. 

Tóth Sándor 
szobrászművész 

Vészhelyzet 

— Jent l , süllyedek! 
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elküldte neki. Erre a bús özvegv kltüntetés-Uz- — Vitéz Csánkó András vezérezredes úr őmél-
letet nyitott, amely azóta ls kitűnően megy. tósága, a Magvai- Nemzetmentők Baj társ i Kö-
Négy-öt márkáér t bármiféle régi magyar kltün- rének vezérelnöke, a nemzeti érzelmű magvai-ság 
letést meg lehet nála vásárolni. Alighanem vezérlő csillaga és reménysege kh 'án s zó ln i . . . 
Csánkó Is ilyen egyszerűen és olcsón dekorálta Vezérezredes urunk nem törődik az életét íenye-
kl mnRát a jelvényekkel. Rető vörös üRynökökkel. hanem áldozatos lélek-

A teremben meglehetősen hűvös volt a han- kel elegei tesz e percben ls nemzeti kötelessé-
gulat. Észrevettem, hogy Csánkó mellett Nánássy Rének. Nyilvánvaló azohban. hogv ellenségeink 
áll, az egyetlen ember a Jelenlevők közül, akit bérencel e percben ls köztünk tartózkodnak. Él-
személyesen ls ismertem. gyrlmeztetem őket — emelte fel a hangjá t Ná-

Nánássy azonban nem vett észre engem, más- nássy, és meredten rám nézett —, hogy minden 
sal volt elfoglalva, Meglehetősen nagy buzga- óvórendszabályt foganatosí tot tunk szeretett ve-
lommal magyarázott valamit Csánkónak, Mind- /.érünk bi / lnnMga érdekében. Flgy&lme/tetpm a 
ket tőjüknek ragyogott az arca. szemmel látható- gazembereket, hogy merényletük kudarcba fog 
an meg voltak elégedve a jelenlevők létszámé- fulladni, és az árulókat Itt, a helyszínen, fel-
val. k o n c o l j u k ! . . . 

Annál jobban bosszankodott Terner, hogy ilyen Túlzás lenne azt állítani, hogy e percben a 
sokan megjelentek Csánkó toborzására. derűs nyugdíjévekre gondoltam. Már bántam, 

. . M„„„, ( Núm0!nH.,BUh,-,i . p i t a « a ~ A szélhámosl — morogta. Tíz jegy sem fo- hogy igent mondtam Ternemek. és el jöt tem erre 
V , n «u L g g n H u ^ uyott el, amíg kl nem találta ezt a merénylet- a teára. Ismét elátkoztam azt a percet, amikor 
vezet elnök f i akko t t Viselt, es a Dal melle telis- b l ö f f o t M o s t p e r sze . eljöttek az emberek, mert magyar szót aka r t am hallani, amikor eszembe 

kíváncsiak. Közönséges csalás! De m a j d adok én jutott a bableves, füstöl t hússal és csipetkével. . . 
neki gyilkosságotl De most m á r nem volt visszaút, 

Nánássy szavait gyér taps követte. Csak azok 
. I,' . . . . , ünnepeltek, akik néhánv perccel előbb Csánkó 

Zene csendült fel. a Rakoczl-induló. A hang- társaságában álldogáltak a sarokban 
És elmondta, hogv Nyugat-Ncmetorszagban. forrást nem sikerüli megtalálnom. alighanem Csánkó udvarias mégha {lássál köszöntötte a 

Münchenben él egv élelmes özvegyasszony. Hu- rej te t t hangszórókból, magnetofonszalagról köz- megjelenteket és beszélni kezdett-
szártiszt volt a férje, de ltl4tl-bnn megszökött vetítették a muzsikál. - Nemzettestvérek! Idegenbe száműzött ma-
t0te és kivándorolt Argentínába, ahol később Nánássy. mint valami jól Idomított katonaló, gyarokl Azért jöttem Pt közétek a vén Euróná-
meg Is halt. A feleségéi otthagyta egyedül, ár- felkapta a fejet, es gondosan kiszámított lép- ból. hogv a mngvar szabadság az ezeréves Ma-
van. minden övedelem m-tkü . Az asszonyt url- lekkel a terem közepe felé tartott. Mögötte ha- gvarnrszág fe l támadásának ígéretét hozzam Az 
lánynak nevelték, egyetlen dologhoz értett , sem- rom lépésnyire Csáhkó. két frakkos, kl tünteté- általam vezetett mozgalom i M-igvar Nemzet-
ml máshoz. Abból a dologból azonban nbbnn az sekkel teleaggatott úr kíséretében mentők Baltársl Köre mint az emigrációban 
Iriőlien Németország nyugatink által megszállt Ml a terem közepetáján tartózkodtunk. Ná- élő magvarság egyetlen Igazi' éa 'önzet len szer-
i-észén a nála f iatalabbak és izcbbek Is nehezen nássy útközben mindkettőnket megpillantott, s vez.ete van hivatva klvfvnl' a magvat- szabad 
elhellek meg. olyan nagv volt a konkurrencla, szeme tagra meredt a csodálkozástól. Meg ls ságot. és az otthon dúló ta tá r iá rás után vissza-
Az özvegyasszony azonban megsérti halt éhen. állt. bevárta Csánkót. súgott neki VHlamlt. min- v-retni »zfllőha»ánV«t a régi útt-a Most mi-
mert remek ötlete támadt észrevette, hogy a den bizonnyal rólunk beszélt, s csak aztán toly- Hőn Amerika földiére 1*btom sajnála t ta l kell 
k tntmaradt ttsztek felvágnak az annak Idején, a tatta út ját . Én észrevetlem baljós tekintetét, s meiál tant tannm. hoev idekint éta honfi társaim 
Horthy- tdőkben.kapot t kitüntetéseikkel, de egyl- a terem sarka felé akar tam húzódni, de Terner egv részében mór teljesen kialudt vaev alig 
kük sem hordja őket. A visszavonulás idején el- nem engedte. Észrevétlenül, de határozottan „islákol az a táne nmeiv i a , 
dobálták az érdemrendeket , s mikor Ismét szük- megragadta a csuklómat Pislákol az a láng. amely ha megszólal a ha.l-
ség lett volna rá juk, nem tudták pótolni őket, — Itt maradsz! — parancsolta n a l 1 kakasszó, hi tünk szerint lángra gyúj t ja 
Az asszony fr l az egyik magyarországi rokoná- Közben Nánássy a terem közepére ért. a » • m á j d a szárazföldet es a t e n g e r t . . . 
nak, aki összeszedett egy csomó klttlfitetőst, és ne elhallgatott. * (Folytatjuk.) 

— Ott az a gazember! Es még van pofája hor-
dani H kitüntetéseket I 

Azonnal kitaláltam, hogy a gazember csak 
Csánkó lehet, 
vezérelnök fri 
tele volt különböző plecsnikkel. 

— Azért sok kitüntetése van — jegyeztem 
meg. 

— Pár márkáért vette őket — legyintett Ter-
ner. 


