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Raktáron tart és megrendelésre készít mindennemű kárpitos munkát 3—6 havi részletre is. — Rekamiek, fotelek luxuskivitelben.

R a j z o k a t

é st e r v e k e t

készít.

, „ , hogy egész évben pontos legyél,

TAUBEF^-féle órát vegyél . . A
MEZŐTÚR, GIMNÁZIUMMAL SZEMBEN.

Újváros
Regálé.
Élővirág, — Menyasszonyi csokrok, készítését vállalom.
fűszer és festékkereskedő,
fazekas anyagok nagy raktára

Mezőtúr, Újváros
HODOSSY ÉS KISS
KOVÁCSMŰHELYÉBEN KÁLLAY-U.M.

szolid és pontos kiszolgálás mellett megbízható munkát kap.
Árban és minőségben
utolérhetetlen.

Fűszer, rövidárúk dús választékban.
Szeszes italok: rum, likőr, palackborok.
Festék, zománc és lakk nagy választékban. Z
Finom pörköltkávék.
Foglalkozik: cukor, ecet, só, burgonya, déligyümölcs, gyarmatárúk, petróleum, tűzifa és szén
nagybani eladásával.

Mester Ignác

fűszer, festék, rövidáruk és
háztartási cikkek kereskedése
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TÚRI
NAPTÁR
1937.
SZERKESZTŐ:

CSILLAG GYÖRGY

MEZŐTÜR ÉS VIDÉKE ÉS TŰRI ÉLET KIADÓHIVATALAINAK
KARÁCSONYI A J Á N D É K A AZ ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA.

Művészi fényképek
mestere:
FotoLÉVAY
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MEZŐTÚR, ERDÖDY U. 12. Megrendeléseket, bőrkabát, női bundák,
boá, muff, sapkák elkészítését legolcsóban vállalom.
„Nyári molymegóvást vállalok."

Alapitva 1886.
50 év.

Bordács Lajos

Utódai.
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Vas, fűszer kereskedő.
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Villanyszerelés
Olcsón

« kerékpár
javítás
és szakszerűen

Kovács Sándor

v i l l a n y s z e r e l ő és műszerész.
- Rákóczi ut 1 sz,
:
— Mészáros Mozival szemben. —
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Telefon : 59.

MÁRER SÁNDORÉSTSA
MEZŐTÚR
TELEFON: 26,

IRODfl: BUDflPEST, 17., LÉGRflDY KÁROLY-UTCfl 43.
GŐZTÉGLAGYÁR, FA-, SZÉNÉS ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
GABONA- ÉS TERMÉNYBÉVÁSÁRLÁS
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ES TÁROLÁS

LISZT ELADÁS ÉS CSERÉLÉS
VETŐMAG TISZTÍTÁS
SHELL OLAJAK. BENZIN ADÓZOTT ÉS

AÖDZATLAN

TÜRÍ VÁSÁR BEVÁSÁRLÓ H'dLYE.

Mérleget
készít minden vállalat, kereskedő az év végén — mérleget készít minden ember a vágyairól, megvalósult vagy
megvalósításra váró terveiről, — mérleget készít minden
közösség, város is, egy-egy elmúlt évről. Mi valósult meg
az elmúlt évben nálunk Túron ? Milyen tételeket állíthatunk az 1936-os Túri Mérleg Tartozik és Követel rovataiba? Az 1936-os városi élet követelményeinek mennyiben tettünk eleget ? Mi valósult meg ebben az esztendőben azok közül, amelyeket szinte már megkövetel még
a kisvárosi élet igénye is ? Kevesebb port szívtunk, kedvesebb sárba tapostunk 1936-ban, mint 1935-ben? Megépült a nyári fürdő, javult a vízellátás ? Vízvezeték csövek házhoz szállítják a vizet? Kultúrház épült? Kulturegyesület gondoskodik a túri közönség szellemi nívójának emeléséről, modernizálásáról ? A túri kulturmunkások
a társadalom gyámolító segítésének hála, közmegbecsülésnek örvendenek, fejleszthetik tehetségüket, tudásukat
és buzdítva dolgozhatnak, hogy minél műveltebb, civilizáltabb, minél örömre képesebb legyen a túri közönség?
Általában nemesedik a közízlés, az utcai, a kocsmai verekedések szűnőben vanak, javul, emelkedik az általános
életnívó ? Megbecsülik az emberek egymás munkáját ?
Mindenki tisztában van azzal, hogy munkájával nemcsak
magáért, hanem a közösségért is dolgozik ? Nincs fölfele
meghunyászkodás, lefele zsarnokotíkodás s Embert látunk
egymásban ? Mindnyájónknak fő a feje, hogy. a napszámos is meg tudjon élni a napszámból ? Megszünt-e a munkanélküliség ? (Miből is élt vájjon az, akinek nincs munkája, állása ?) Lehet e feleletet adnunk mindezen és még
sok más kérdésre, mikor a Túri Mérleget elkészítjük az
1936->s gazdaságilag a jó termés miatt javuló esztendőről ? És ha a vágyakról, tervekről csinálunk egy költségvetési előirányzatot, mit remélhetünk az 1937. esztendőtől? Szabadé remélnünk valami mélyreható változást,
vagy legalább azt, hogy egy javuló irányzat körvonalai
bontakoznak ki éá emiek megfelolően a közszellem jó
irányban halad előre, halai nívóban felfelé ? Szabad-e
erre kereken nemet mondanunk?

Saját pénzének
ellensége, ha
kozmetikai és
piperecikk szükségletét
nem a

r UNGARIA

illatszertárban szerzi be fővárosi árakon

BordácsMáténé féle üzletházban

THezőtűr
\
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Gyászfestés, sürgős
munka 24 óra alatt.

Erclődi-u. 6.

őz elmúlt é\? túri története.
A Mezőtúr és Vidéke jannár
l.-i számának első oldalán nagy
cikk számol be a nagy túri politikai szenzációról: Megsemmisítő
fölénnyel győzött az ellenzék a
képviselőtestületi választáson. Alcímeiben a cikk ezeket mondja :
Imponáló erővel foglalt állást Mezőtúr polgársága a hivatalos lista
ellen. A hivatalos jelöltek közül
csak azok jutottak be, akiket az
ellenzék is átvett. Sohasem járult még ennyi szavazó az urnák elé Mezőtúron a képviselőtestületi választásokon. Uj képviselők lettek: Csipes Antal, Antalicz Károly, Takács Sándor, Cs.
Tóth Ferenc, Gy. Szabó Jstván,
Szöllősí Sándor, dr. Bodrogi Imre,
Pályí Lajos, Árvái István, Komlósi Gábor, Ötvös Imre, Lénárt
István, H. Bordács Sándor, ifj.
Vass András, ífj. Hegyi Sándor,
Bán János, Bűzi Lajos (kerületenkénti sorrendben). A polgári
ellenzék nagy győzelme viharosnak Ígérkező közgyűléseket helyezett kilátásba.
Feljegyzésre érdemes az év
történetében, hogy a Felsőrészi
Polgári Olvasókör 62 személyre
asztalt terített azoknak a szegény
iskolásgyermekeknek, akik a gazdag szilveszteri vacsorák mellett
nélkülözések között mentek át
az új esztendőbe.
A fűszerkereskedők bejelentik,
hogy a Mezőtúri Stefánia Szövetség létesítendő Szülőotthonában három ágyalapítványt létesítenek és hozzájárulnak a Szülőotthon textil felszerelésének beszerzéséhez. Ezekkel az adományokkal a kereskedők megváltják a karácsonyi, újévi s más alkalommal adni szokott ajándékokat, újévi naptárakat, naptártömbukrt, ajándék reklámtárgyakat.
Megalakult Mezőtúron a Füg-

getlen Kisgazdapárt helyi szervezete.
„A Reggel" január 27.-i számában városunkról írt cikket. A
cikket mindenki elolvasta. A cikk
újat nem mondott a túriak számára. A közvélemény az újonnan megalakult képviselőtestűlettől várta, hogy végre megnyugtatóan és véglegesen rendezze
azokat az ügyeket. A közönség
olyan megoldást kívánt, amelyik
végképp kivonja városunk életéből azt a mérgező anyagot, amelyik olyan hosszú ideje fertőzi
közéletünket.
Január végén jelent meg a Túri
Élet első száma. A modern szellemű lap program adó száma sok
vitatkozásra, megjegyzésre adott
okot. Az új túri lap, az első túri
folyóírat, megindulásáról a helyi
sajtó nem emlékezett meg.
26 képviselő aláírásával beadványban kérték a képviselőtestületet, hogy a nagy port felvert
A Reggel féle oikkben hangoztatott ügyekben bizottságok kiküldésével vizsgálatot indítson meg,
a villanytelepi ügyekben pedig
tegyen bűnvádi feljelentést. Dr.
Spett Ernő polgármester az ügyek
elintézésére február 9-re közgyűlést hívott össze. Ez a közgyűlés a vizsgálat-indítványt egyhangúan elfogadta. Cs. Tóth Ferenc,
dr. Bodrogi Imre, dr. Spett Ernő
polgármester felszólalásai után
bizottságot választanak. Tagjai :
dr. Sylvester Lajos, dr. Bodrogi
Imre, Szöllősi Sándor, Cs. Tóth
Ferenc, Kertész Endre, Hajdú
József, Pályi Lajos, Kerekes Gábor, Árvái István. (A bizottságotkilences bizottságnak nevezik.)
Értekezlet volt a Ipartestületben az iparosnyugdíjügyről Borbély Gyula elnökletével.
A város anyagi ügyeinek fe-

Iülvizsgálata megkezdődött. A kilences bizottságtól figgetlenül a
közérdekeltségek felügyeleti hatósága is vizsgálatot indított. Ez
a vizsgálás a város üzemeire és
intézményeire terjed ki. Két vizsgálat kezdődött meg tehát majdnem egyidőben s a közvélemény
remélte, hogy eredményeik meghozzák az ügyek végleges, megnyugtató tisztázásával városunk
közéleti nyugalmát.
Február 15.-én hatalmas érdeklődésHmellett tartotta meg beszámolóját országgyűlési képviselőnk, báró Urbán Gáspár.
A képviselőtestület 40 évi szolgálat után nyugdíjazta dr, Lukács
Imre tiszti orvost.
A munkásság kérvényt intézett
a képviselőtestülethez, amelyben
az ínségesek számára heti 5 kg.
lisztet s hozzávaló burgonyát és
zsírt kérnek fejenként és kérik
azt, hogy, ha munkára állítják
őket, napi 3 pengő napszámot ilLegolcsóbb bevásárlás/
hely női, féríi-divat
és textilárukban,

TÚK1 VÁSÁR'
keretében is.

Szolid és üontos
kiszolgálás.
Gallérvasalást
pontosan eszközlök.

ORmflRDY
ANGOL-, FRANCIA-,
ÜRI- ÉS NŐISZABÓ

BERETTYÓ-ÍJ. 12.
Női kabátot, kosztümöt, ruhákat, menyasszonyi kelengyét, úgyszintén férfiruhákat is megrendelésre elsőrangúan készít

Uarrni, szabni olcsón tanít.
letve 36 fillér órabért kapjanak.
Dr. Szathmáry Imre főjegyző ismertette a beadványt. Megjegyezte, hogy a kérés teljesíthetetlen, hiszen 24—25.000 ípengő
kellene hetenként erre a célra.
És hiába próbálkozna Mezőtúr
egyedül ezzel a nagyarányú akcióval, ezért azt javasolja, hogy
a beadványt a belügyminiszterhez juttassák el. Takács Sándor,
dr. Bodrogi Imre, Gózan József,
Zs. Máté Sándor felszólalása után
dr. Spett Ernő polgármester javaslatára elhatározzák, hogy 4—5
tagú küldöttség útján kérnek a
miniszterelnöktől rendkívüli bajban rendkívüli segítséget.
A Mezőtúr—S/.arvasi út kikövezetlen 2'5 kilométeres szakaszának kikövezéséhez a város
13.500 pengővel járul hozzá.
Az Ipartestület évi rendes közgyűlését február 17-én tartotta,
Papp József ^az Ipok elnöke miniszteri kitüntetést, elismerő oklevelet nyújtott át Borbély Gyula
elnöknek, Csúth Imre volt elnöknek, Kupái Istvánnak és K. Szabó
Balázsnak. Az ipartestületi vendéglőt három pályázó közül a
közgyűlés ismét a régi bérlőnek,
Gyaraki Ferencnek adta. Borza
János lemondott alelnök helyébe
Szöllősi|Antalt választották meg.
A Független Kisgazdapárt] túri
csoportja alakuló gyűlését március 1-én tartotta nagy érdeklődés mellett. Elnökké Zsilinszky

Istvánt, ügyvezető elnökké vitéz
Dőrgő Lajost választották meg.
A túri leánygimnázium élére a
kultuszminiszter igazgatónőt nevezett ki. Dr. Pápay Irma vette
át az intézet vezetését.
Nagy kirohanást intéz Ádám
Lász'ó a Túri Élet ellen. A folyóírat egyes cikkei ugyanis néhány embernek nem tetszettek.
A Túri Élet válaszol. A közvélemény cikkcsatát vár, ehelyett
Ádám lovagias útra tereli az
ügyet. A segédek jegyzőkönyveznek s a befejezés egy nyilatkozat a három túri lapban.
Kulturegyesület szükségességéről cikkeznek. Szükség van rá.
Minden egészséges gondolkozású
ember csak örömmel üdvözölheti.
A külön-külön elkallódó tehetséges és érdeklődő emberek öszszefogása nagy hasznot jelentene.
Városunk szellemi nívója — a
tények mutatják — nagyon sülyedt 'a '; legutóbbi évek alatt.

3%

Egyes tehetséges és igazán kulturált emberekben nem szűkölködik Mezőtúr, azonban ezek nem
tudják elvégezni a tőlük várható
ízlésnevelő munkát. A tervezett
egyesület hivatása lenne, hogy
ezeket a közösség ilyen szempontjából haszon nélkül külön
élő embereket így szervezet útján beállítsa ennek a városnak
szellemi fejlődését szolgáló munkába.
Az egyik tanyai olvasókör
március 15.-i vacsorája késeléssel végződött.
A városi közgyűlés az elhalálozott Csipes Antal választott városi képyiselő helyébe Juhász
Gábort, a lemondott Csipes Sándor helyébe Borza Jánost hívta
be. A Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának a város üzemeinek helyszíni
vizsgálatával
kapcsolatban, annak költségei tárgyában intézett leiratát, valamint
a szolnoki ügyészség értesítését

•• ÖftAS - ÉKSZERÉSZ.

a Lengyel János és társai elleni
bűnügyben a város részéről történt feljelentésnek beérkeztéről
és abban a soronkívüli tárgyalás
elrendeléséről tudomásul veszi a
képviselőtestület. A villanytelepi
főkönyvelő állás betöltése körül,
illetve a jelenlegi főkönyvelő további alkalmaztatása körül élénk
vita fejlődött ki. Az előkészítő
bizottság a polgármesteri előterjesztéssel szemben azt javasolta,
hogy a jelenlegi ideiglenesen alkalmazott főkönyvelőt bocsássa
el a város és hirdessen pályázatot évi 2000 P fizetés és 400 P
lakbérrel díjazott főkönyvelői állásra. Cs. Tóth Ferenc felszólalása és a polgármester válasza
után a közgyűlés leszavazta 18
szavazattal 15 ellenében a polgármester javaslatát és az előkészítő bizottság álláspontját fogadta el. Erre a közgyűlésre volt
kítűve a 9-es bizottság (most már
8-as, mert Hajdú József lemon-

CSIDER ISTUflR

mEZÖTÚR, PETŐFI-UTCfl 40
Készít és rahtdron fart: műkő sírkövet,
sírszegélyt, egyszínű, mintás és recés
cementlapot, betoncsövet, vályút, kútkávát és víztartályt.

Uállal sírbolt építési.
Mész, ceme.it, gipsz, homok, kavics,
Biber fehér szagtalan vízhatlan habarcs,
szigetelő lemez, kátrány, carbolineum
stb. eladása.

MODERN BÚTORBAN

Molnár
műasztalos

megbízható szép készítményei közismertek.
Versenyérak. Kérjen árajánlatotMŰHELY FUVAROS-ÚT 3- SZ.
dott a tagságról) jelentése is, ezt
azonban levették a napirendről
és úgy határoztak, hogy beható
tanulmányozás végett a vizsgálat
anyagát sokszorosítva a képviselőtestületi tagok rendelkezésére bocsátják.
Megalakult a túri Ügyvédszövetség Szőnyi Gyula elnöklete
alatt. Behozzák a teljes vasárnapi ügyvéd-munka-szünetet.
Az Ipartestület jegyzőjévé Gáspár Gyula utódául Horváth Imrét választják meg.
A városi tiszti ügyészi állás
betöltése nagy érdeklődés közt
történt meg március 31-én. Zsúfolt karzatok 'mellett 76 képviselő döntött. Kétszer szavaztak,
mivel a három jelölt közül egyik
sem érte el az abszolút többséget. (Dr. Ádám Imre, dr. Balázs
•László és dr. Lányi György pályáztak.) Másodszorra dr. Ádám
Imre kapta a szayazatok többségét s így ő lett városunk új tiszti
ügyésze.
Nagy razzia volt áprilisban a
húsiparosoknál. Tiltott vágáson
értek több helybeli hentest és
mészárost. Négy levágott marhát
a dögtérre szállítottak. Megállapították, hogy összesen 4 marhát,
2 bor jut, 1 birkát, 1 sertést és 2
bárányt vágtak le titokban.
Az áprilisi lapokban megjelenik kis hír arról, hogy hol szabad a Berettyóban fürödni. (A
Kapás úttól felfelé eső csatorna-

részen, továbbá a Rózsa kúton
lefelé eső csatornarészen szabad
a fürdés.)
Az április 18.-i közgyűlés tudomásul vette, hogy a törvényhatósági bizottság a Mezőtúr —
szarvasi hátralevő útszakaszhoz
a város hozzájárulását 14000 Pben állapította meg. De utasították a polgármestert, hogy juttassa
kifejezésre a képviselőtestület ragaszkodását az eredeti hozzájárulási összeghez, 13500 pengőhöz. Felolvassák a villamosmű
ellenőrzésére kiküldött bízottság
április 21-én megtartott üléséről
készült jegyzőkönyvet, melyben
többek között az a fontos kikötés van, hogy az üzemvezető
mérnök jutalékát csupán a tiszta
jövedelem után kapja, függetlenül a villamosmű áramjövedelmétől.
A Stefánia Szövetség berendezkedett új otthonában. Ott kapott helyet a szülőotthon is. A
Stefánia Szövetség régi helyiségeit a Kíe kapta, míg az övékét
a Kereskedelmi Egyesület.
A vármegyei kisgyűl^s a mezőtúri országos vásárok határnapjának megváltoztatása és az
állatvásárok számának szaporí-'
tása ügyében elutasítólag határozott. A polgármester a képviselőtestület jóváhagyásával előterjesztéssel él ezen határozat ellen,
mert a város kérelme tulajdonkép
már miniszteri döntésen alapul.
Közvetlen gyárból beszerzett

porcellán, gránit, üvegedények
é s eVŐeSZkÖZÖk legolcsóbb napi árban

BLE1ER
A BAZÁRBAN.
üvegezés, képkeretezés, edénykölgsörués.

ílrban

minőségben
utolérhetetlen

UGRflYILOIlKfl

GÓLYA

DltfflTÁRÚHflZfl

ERDŐDY
Túri Vásár bevásárló helye.
Buzi Lajos indítványozta, {hogy
a tűzveszély csökkentése érdekében az artézi kutak mellett
víztároló medencéket készítsenek,
a bővizű kutakat vegyék fel a
tüzrendészeti térképre és jelöljék meg. A tűzjelentés gyorsítására ped g egyes forgalmas helyen levő telefonállomásokat éjszakára kapcsoljanak a tüzőrséghez és ezek útján lehessen jelezni a tüzet. Tóth Géza, Cs.
Tóth Ferenc, Falussy Gusztáv,
dr, Spett Ernő polgármester, dr.
Sylvester Lajos hozzászólása után
elfogadják a javaslatot.
A városi gőz- és kádfürdő,
uszoda bérbeadása céljából tartott árverésen két bérlő-jelölt pályázott. Fadgyas Sándor évi 610
Lakatos és Lukácsi 600 pengőt
ajánlottak fel. A régi bérlők ajánlatát fogadták el.
A tojást május 1-től 10 darabon felül súly szerint kell számítani.

Kanyaró járvány van. Szarvasról hurcolták be. 173 bejelentett
beteg van. A járvány lefolyása
egészen enyhe. Egyetlen haláleset fordult elő kanyaró szövődményből : egy csecsemő halt
meg.
A május 1-í rendkívüli közgyűlésen, melyen a képviselőtestület a kilences bizottság jelentését és a polgármester arra
adott válaszát tárgyalta, a békés
együttműködés jegyében új közéleti szellem körvonalai bontakoztak ki. Dr. Spett Ernő részletesen taglalta a bizottság jelentését és megtette észrevételeit kereskedőnél, Caokonaí-u. 2,

Sajt, vaj,
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BordácsLTóűor

Dr. Syivesfer Lajos elébe tárta

a képviselőtestületnek azokat á
szempontokat, amik miatt a bizottság jelentését aláírták. Azután kérte a polgármestert, hogy
olyan javaslatot tegyen, amelyik
a békés, tisztult légkörnek, a
kompromisszumos
megegyezésnek nem áll útjában. Dr. Bodrogi
Imre, Cs. Tóth Ferenc, Hajdú
József, Kertész Endre, dr. Mezey Károly, dr. Szőnyi Gyula,
Árvái Isván felszólalásai után dr.
Spett Ernő kijelenti, hogy lehetőségeket lát a békés kiegyezésre.
Fejeződjön be a közgyűlés és

Bőröndök, lószerszámok
Retikülök.
fl környék legolcsóbb
beszerzési forrása.
Javítások legolcsóbban :

VASS
FERENC

szíjgyártónál.
(Leányliceummal szemben)
A tőlem vásárolt bőröndöket, retikülöket egy évig ingyen javítom.
az anyagól számítom fel.)

Naponta friss pörkölt kávé.
Olcsó árak, gondos kiszolgálás.

egy bizottság tárgyalja meg a
módozatokat. Híve a békés megegyezésnek. Dr. Sylvester pár
perces szünetet kér, szünet után
ielszólalásában hangsúly ózza, hogy
szeretné ha ebben a városban
egy tisztultabb légkör valósulna
meg, A polgármester olyan hangot ütött meg, amelyik lehetővé
látszik ezt tenni. Beleegyezik egy
bizottság kiküldésébe, Dr. Spett
megteszi előterjesztését a bizottság tagjaira vonatkozólag. 16 tagot választanak meg: dr. Bodrogi Imre, dr. Bognár József, Falussy Gusztáv, ifj. Kerekes András, Kertész Endre, dr, Mezey
Károly, dr. Sylvester Lajos, Szöllősi Sándor, dr. Szőnyí Gyula,
N. Szűcs Imre, dr. Takács Lászió,
G. Tóth András, Buzi Lajos, Cs.
Tóth Ferenc, Mészáros Lajos és
Patassy Rezső városi képviselőket.
Az egyik túri hetilap, az Egyetértés kéthetenként egy-egy őste-

hetséget fedezett fel, A Túri Élet
májusi száma erre vonatkozólag
cikket közölt .Tényleg esik minden két hétre egy őstehetség Mezőtúron?" címmel. A cikk a két
lap felelős szerkesztői közt szakítást idézett elő.
A mezőtúri Kereskedelmi Egyesület május 3-án tartotta meg évirendes közgyűlését általános tisztújítással kapcsolatosan. Üj elnök
Sándor Jenő, társelnök Borbély
Gyula, ügyvezető elnök Szőke
István.
A közvélemény napirendjére
kerül a Gazdasági Malom ügye.
A malomra több ajánlat érkezik
be. Á csődválasztmány eladja a
malmot, de a különböző ajánlatok közül egy olcsóbbért s hamarabb, mint kellett volna. Megindul a vita. Csattognak a polémiák. Lovagias ügyek születnek.
És a Gazdasági Malom tengeri
kígyóvá dagadt ügye mindig új
és új meglepetéssel szolgál, de a
hitelezők még mindig nem kapnak semmit.
A Mezőtúri Földműves Szövetség tisztújító közgyűlése május
10-én volt. Elnök báró Urbán
Gáspár, alelnök Gy. Szabó András, Kerekes András, Buzi Lalos, Herbály Sándor, id. Marinka
Antal. A közgyűlés dr. Sylvester
Lajost örökös díszelnöknek választotta meg.
A Jásznagykunszolnok vármegyei Általános Tanítóegyesület
mezőtúri járásköre Tóth József
elnöklete alatt május 9-én a mezőtúri és túrkevei tanítóság részvételével gyűlést tartott.
Május 13—14-én pedagógiai
szemináriummal kapcsolatos tanügyi kiállítás volt a mezőtúri és
túrkevei elemi-, gazdasági népiskolák és óvodák tanítótestülete
rendezésében,
A Mezőtúr és Vidéke felelős
szerkesztője a május 17-i számtól kezdődően dr. Sylvester Lajos.
A Gazdasági Malom ügyeiben

E i e h József

kárpitos és díszítő, Sarló-utca 1. szám.
Elvállal a szakmában minden'
nemű kárpitosmunkát, úgymint:

díványt, sezlont fotelokat.
Raktáron tart mindent a legjutányosabb napi árban. Kívánatra
házhoz is megy. Kéri a nagyérdemű közönség szívespártfogását.

dúl a cikkháború. Dr. Bordács
Miklós cikkére a csődálasztmány
válaszol. Mi hát az igazság a
Gazdasági Malom ügyében ? kérdi
az álmélkodó közvélemény, miközben sűrűn szállnak a hírek,
születnek a cikkek, csattognak a
polémiák. És ahogy ilyenkor az
történni szokott, mindenki, sőt:
minden érdek a maga igazságát
igyekszik, mint megtámadhatatlant
és közérdekűt a közvéleménnyel
elfogadtatni. A Gazdasági Malom
körül semmi sem csendes.
Üj rend lépett életbe a baromfipiacon, hogy a lehetőség szerint
minden visszaélést ki lehessen

Péterfíy László
műbútorasztalos
Sarló-u. 1.
Y

Elvállal minden e szakmába
vágó

munkát, úgymint:

háló-,

ebédlő-, úriszobát, kombinált szobát a legjutányosabb

árban. —

Ugyanott mindenféle javítások és
átdolgozások jutányos árban készülnek. A nagyérdemű közönség
szíves pártfogásai kéri.

küszöbölni. Ezek az intézkedések

figyelembe veszik a kereskedők
érdekeit is. A piacon működő
hatósági mázsákon kívül állandó
és hatásos hatósági ellenőrzést
léptet érvénybe a város,
A polgármester felhívja, felkéri
a gazdatársadalmat arra, hogy úgy
a munkásság, mint a saját jólfelfogott érdekében ne alkalmazzon
aratógépeket a munkásság rovására. (A gépek nem mint az emberi élet, a munka megkönnyítői,
ami hivatásuk, jelentkeznek, hanem versenytársai az emberi munkának, kitúrják a munkást.
A 9-es bizottság jelentésével
kapcsolatban a képviselőtestület
egy zártkörű értekezletet tűzött ki.
Az értekezlet munkájának elvégzése után képviselőtestület a jelentést a május 29-iki közgyűlésen- tudomásul vette, de a határozathozatalt elhalasztotta, tekintettel arra, hogy a közérdekeltségi
felügyelőség részéről is folyik ez

Ruházati
cikkek

TÚRI
VÁSÁR!

beszerzésére legalkalmasabb

Deutsch
dívatárűház
Erdődy-úi

Villant Dezső

műszerész, Erdődy-út.
KERÉKPÁR, VARRÓGÉP,

ÍRÓGÉP JAVÍTÁS.
ügyben párhuzamos vizsgálat.
Ezen vizsgálat befejezése után
legkésőbb két hónapon belül
hozza majd meg a képviselőtestület ez ügyben érdemleges határozatát.
A városi szegényházi bizottság
javaslatára a képviselőtestület egy
80 férőhelyes új szegényház építése mellett döntött és felhatalmazta a polgármestert 100.000
pengős OTI kölcsön felvételére.
Ezzel kapcsolatban jóváhagyólag
járult hozzá a közgyűlés a polgármester javaslataihoz a Beretytyólól az Erzsébet-ligetig húzódó
vízvezető-cső létesítése, az Erdődy- és Petőfi-út egy-egy szakaszának renoválása és a Majorút kikövezése tárgyában.
Azzal a javaslattal fordultak a
képviselőtestülethez, hogy a nyári
hónapokra enyhítsék a teljes vasárnapi munkaszünetet. Ugyanis
Mezőtúr lakosságának zöme a
mezőgazdasági munkásság köréből
kerül ki és ezek csak vasárnap
érnek rá az aratási és cséplésí
szezon alatt bevásárlásaikat eszközölni. Amellett a rend mellett,
hogy vasárnap csak két óra hoszszat szabad élelmiszereket korlátozott mértékben árusítani, számukra úgyszólván megszűnt a
bevásárlás lehetősége. Ezért a
javaslat azt kéri az illetékes forumtói, hogy városunk területére
vonatkozólag oly értelemben tegyen enyhítést a rendeleten, mely
szerint a nyári hónapok alatt vasárnap reggel 6 órától délelőtt 10
óráig legyen szabad árusítani. A
képviselőtesfület a javaslatot elfogadta.
A Mezőtúr és Szarvas közötti

SZÜGYI
ŰRISZABÓSÁGA
villanykonfliktus ügyében több
tárgyalás volt mindkét helyen. A
tárgyalások eredményre nem vezettek s azokat most már az igazságügyminisztériumkiküldöttjének
közbejöttével folytatják.
Befejezte működését és eltávozott a négyes bizottság. A közérdekeltségek felügyelő hatósága
által kiküldött bizottság, amely
négy tagból állott és ezért általában négyes bizottság néven emlegették Mezőtúron, befejezte több
hónapig tartó munkáját.
Június végén, az aratások előtt
már az a főkérdés, mi lesz a búza
ára ? Kérdezik a gazdák, kérdezi
az iparos, a kereskedő, a szabad
értelmiségi pályán levő, de kérdezi az állami, városi tisztviselő is.
Július 2-án a vármegyei tanítóság nagy részvétele mellett nyílt
meg a Népművelői Előadóképző
Tanfolyam. A tanfolyam három
napig tartott.
Egy kirakodóvásár nélküli or-

szágos állatvásár tartását engedélyezte Mezőtúron a kereskedelmi miniszter.
A belügyminiszter rendeletet
adott ki a koldulás megtiltásáról
és a munkanélküli ínségesek támogatásáról. November 1-től valamennyi koldulási engedély érvényessége megszűnik.
Az augusztusi számból olvassuk : az áldott magyar föld az
idén bőségesen fizetett a munkáskezek verejtékes fáradozásai nyomán.
Tóth Béla főszámvevő hármas
kérelemmel járult a képviselőtestület elé. Kérte nyugdíjazását,
szabadságolását
nyugdíjügyének
elintézéséig és nyugdíjazás iránti
kérelmének elhalasztását addig,
míg a Közérdekeltségek Felügyelő
Hatósága által megejtett vizsgálat
alapján a belügyminiszter döntését
meghozza. Utóbbi kérelmét azért
tette, mert egyes lapokban nyugdíjazásával kapcsolatban tenden-

ciózus cikkek jelentek meg. A
kérelemhez hozzájárult a közgyűlés, szabadságolása ügyében pedig
úgy döntött, hogy záros határidőig,
augusztus 15-íg engedélyezte.
Jó a termés — visszatért az
élet lüktetése ebbe a városba.
Annyi év sorozatos csapása után
éled a város gazdasági élete, nyújtóznak a dermedt tagok. Bármerre
nézünk, a javulás képét látjuk.
Persze, szó sincs valami hatalmas,
ugrásszerű javulásról, de kár
volna és ostobaság letagadni,
A mezőtúri sokgyermekes anyák
ünnepe augusztus 30-án volt. 8
sokgyermekes anyát tüntettek ki.
(Pikó Pálné 7 gyermek, Ritter
Léviné 7, Tamási Antalné 11,
Sajtos Istvánné 9, Kovács Lajosné
8, Kádár Kálmánné 9, Csala Lajosné 10, Bagoly Istvánné 11
gyermek anyja.)
A városi politika mögül című
cikk foglalkozik a Mezőtúr és
Vidékében a várospolitikai helyzettel. Megállapítja, hogy azt az
„úriemberi megállapodást", melylyal a tavaszi várospolitikai nagy
harcok végződtek, mindenki komolyan vette és meg is tartotta.
Ez igazolja, hogy várospolitikánkban a megfontoltság, tisztánlátás,
a közérdek szolgálata az uralkodó. De — májusban az emlékezetes vizsgálati ügyeket azzal
a közös megállapodással vették
le a napirendről, hogy nyugodt
légkörbe áthelyezve, a felsőbb
hatóságok által elrendelt vizsgá-

HOHE VILMOS
CUKRÁSZ ERDŐDI-ÜT
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FŰSZER ÉS GYARMAT ÁRÚT,
KÜLÖNLEGES ITALOKAT
legolcsóbban vásárolhat

Gondánál

Kálvin-tér 3.
lat eredményével együtt foglalkoznak vele, azonban a polgármester két hónap után tegyen jelentést az ügyek állásáról. És
szeptember van és még ha nem
is érkezett volna le a legjobb
vizsgálati anyag, a polgármesternek ezt a negatívumot is a képviselőtestület elé kellett volna
hozni! A képviselők az önkormányzatot, a törvényes rendet, a
tekintélyt védik, mikor jogaikat
követelik. Mert itt van a villanytelepi főkönyvelő ügye. A képviselőtestület határozott, a polgármester úr pedig fellebbezett a
saját nevében.
A Mezőtúri Ifjúsághoz írott
cikk azt mondja: a semmittevő
tespedést, a célnélküli bolyongást, a divatbajövő piactéri, kocsmai verekedést komoly munkának kell felváltani.
Az első egynapos túri vásár
meglehetősen gyenge forgalommal
zárult.
Szeptember 12-én volt a Mezőtúri Kereskedelmi Egyesület székházavató nagygyűlése Sándor Jenő
elnöklete alatt.
A Gazdasági Malom értékesítésének ügyében a Kúria végső
fokon több magyarázatot is megengedő döntést hozott.
Spett Ernő polgármester a 25-i
közgyűlésen bejelenti azt az örvendetes hírt, hpgy október 1-én
megindulnak a Hármaskörös hajózhatóvá tételére a munkálatok.

Á víllanytelepi főkönyvelő ügyében határoznak ezután. Az előkészítő bizottság és a polgármester javaslatát — szeptember
30-tól december 31-re mondjanak
fel s a pályázati hirdetményt 15
napon belül bocsássák ki —
Buzi Lajos hozzászólása után elfogadják. Buzi Lajos és társai,
városi képviselők, indítványozzák, hogy dr. Spett Ernő polgármester, Tóth Géza közigazgatási
tanácsnok és Tóth Béla főszámvevő ellen fegyelmi eljárást indítsanak. Ez ügyben egy négyes
bizottságot küld ki a képviselőtestület — tagjai Falussy Gusztáv, dr. Bodrogi Imre, Cs. Tóth
Ferenc és Buzi Lajos — azzal a
megbízással,
hogy a belügyés ígazságügyminiszternél járjon
közbe a sürgés elintézés érdekében. Á főszámvevő terjesztette
elő ezután a városi költségvetést,
mely a pótadót 74, a kereseti

MODERN

BÚTORT

elsőrendű kivitelben
rendelésre készít

FUCKER VILMOS

asztalos, Berettyó-út 46. sz.

Kardos
3ózsef
divatáruhoz

(Gimnáziummal szemben.)

Rőfös és divatárúkban állandó ujdon-

ségok. Legolcsóbb bevásárlási forrás.

adót pedig 5%-ban állapította
meg Cs. Tóth Ferenc, Zs. Máté
Sándor, dr. Bodrogi Imre felszólalására a polgármester válaszolt,
A közgyűlés tárgysorozatának
másik jelentős ügye a lakosságot
mindinkább kínzó vízhiány sürgős orvoslásának megtárgyalása
volt.
Október 1-én Darányi Kálmán
miniszterelnökhelyettes, földművelésügyi miniszter és Fabinyí
Tihamér pénzügyminiszter látogatták meg Mezőtúrt.
Bonyolódik a Gazdasági Malom
ügye. A szembenálló felek meg
vannak győződve igazukról. A
Malom ügye napirenden van ismét és a városban a legtöbbet
emlegetett ügy. A hitelezőkre
bizzák a döntést és a helyzet
olyan, hogy feltehető a kérdés:
döntsenek a hitelezők — de miről ?! Annyira bonyolult az ügy,
hogy a legegyszerűbbnek látszó
részeknél is két-három vitaképes
álláspont van.
A villanytelep főkönyvelői állására 22 pályázat érkezett be. A
pályázók közt van a jelenlegi főkönyvelő is.
Október 21-én értekezlet volt
a Kereskedelmi Egyesületben.
Vakmerő betörések voltak. Falbontó betörők 4689 pengő értékű ékszert, órát vittek el a Tauber ékszerüzletből. Két iskolabetörés is volt.
23-án a Földműves Szövetség-

ben értekezlet volt a Gazdasági
Malom ügyében dr. Lányi György
hívására.
Szerdán, 28-án reggel benépesedett az Uri Kaszinó nagyterme.
A. Gazdasági Malom hitelezői
gyűltek össze, hogy döntsenek a
Malom birtokbabocsájtásának kérdésében.
(A Gazdasági Malom körül
történt minden esemény hatalmas
vitákat keltett fel mindig. Ez a
mostani is. Voltak, akik azt mondták, hogy eladták a malmot, aláírt szerződés van. Voltak, akik
e szerződést érvénytelenítő okokat soroltak fel és azt a nézetet
vallották, hogy a hitelezőknek
az értékesítésről kell dönteni.
Voltak, és ez az álláspont hozta
létre a hitelezők megszavaztatását,
akik a szerződés érvényességét
a folyamatban levő per bírói ítéletétől várják eldönteni és ez
előtt a hitelezőktől azt kívánták
megkérdezni, hogy ők birtokába

Sírkő,
betoncső,
beton kútkáva,
cementlap

özv. Dávidnénál
Újváros, Balassa-utca 43.

Salzmann Sándor
gabonakereskedő
Mezőtúr.

Telefon: 34.

kívánják e bocsájtani a szerződés szerinti vevőnek a malmot,
vagyis ők a maguk szempontjából kötelezőnek tartják-e a szerződést. — Persze a feleletre az
előnyös ajánlat volt a döntő. —)
A csődtömeggondnok szavazás
előtt benyutotta Kádár Imre és
táásai új (70.000 pengős) ajánlatát. (10.000 pengő bánatpénzt letétbe tettek.)
Végeredményben hozzávetőleges számításunk szerint 280.000
pengőt képviselő hitelező a birtokbaadás ellen, 120.000 pengőt
képviselő pedig mellette szavazott.
A Körös-munkálatoknál száz
mezőtúri munkást foglalkoztatnak
és még többet is fognak, de a
rossz időjárás károsan befolyásolja a munkálatokat.
Torday Gyulát
választották
meg a villanytelep új főkönyvelőjévé [36 szavazattal Benkovics
Béla 24 szavazatával szemben.
A Gazdasági Malom csődválasztmányának elnökségéről dr.
Fodor László lemondott. Az új
elnök dr. Lányi György.
Az üresedésben levő adóügyi
tanácsnoki állást másodosztályú
aljegyzői állássá szervezik át a
polgármester javaslatának megfelelően.
Benkovics Béla fellebbezett a
képviselőtestület választása ellen,
mert a pályázati feltételeknek egyedül ő felelt meg.

B á t r a n á l l h a t j a barátnőinek kritikus pillantásait,
ha olyan segítőtársa van a hajfestésnél, dauerolásnál, ondolálásnál, min
TELEFON: 119.

Balogh hölgyfodrász.

A Gazdasági Malom csődválasztmánya Kádár Imre és társainak 70.000 pengőt vételi ajánlatát a malomra vonatkozólag elfogadta (Kádárék kötelezték magukat, hogy a malmot renoválják
és üzemben tartják). A szerződést jóváhagyás végett a csődválasztmány a csődhitelezők elé
terjeszti.
December 11-én rendkívüli városi közgyűlés volt. A tárgysorozat első pontja a villanytelepí
főkönyvelő változásával felmerült
bonyodalmak ügyében való határozat volt. Két javaslat került a
képviselőtestület elé. A polgármester Benkovics felmondási idejének hat hónapra való meghoszszabbítását, az előkészítő és pénzügyi bizottság pedig december
15-re ideiglenes minőségben Torday behívását javasolta, Dr.
Szőnyi Gyula, Buzi Lajos, dr.
Spett Ernő polgármester felszólalása után 25—14 szavazatarányban Torday behívását határozták
el. A közgyűlés második pontja
a Mussolini elé december 28-án

A

vezetendő nagyküldöttségben való
részvétel volt. A képviselőtestület dr. Spett Ernő polgármestert
bízta meg a város képviseletével és költségek fejében 220 pengőt szavazott.
A Mezőtúri Frontharcosok Csoportjának közgyűlése dr. Sóvágó Tibor elnöklete alatt az eltávozott Gáspár Gyula tiszti titkár helyébe Pály Jánost választotta meg, a propaganda bizottság elnökévé pedig dr. Boros s
István tanárt.
A Gazdasági Malom ügyében
új fordulat Ígérkezett a csődhitelezők december 11-i gyűlésén.
Sándor László 73.000 pengőt ajánlott fel arra az esetre, ha az
előző szerződését a folyamatban
levő perben a biróságok nem
hagyják jóvá. Kötelezte magát a
malom üzembentartására és hajlandó volt társként bevenni bármely jelentkező mezőtúli gazdát.
Ezt az ajánlatot azonban a hitelezők nem vették figyelembe és
a Kádár-féle szerződést elfogadták.

JŐ DOlT-nak nem kell cégér
Névnapra, lakodalomra disznótorra

özv. F e k e t e M Ó r i l é

(Kállai u. 30.) a j á n l j a

borait

Kihordásra lít. 42 fillér
F ű s z e r

Nagyobb vételnél még engedmény. Csak egy
literrel próbálja meg, állandó vevő lesz rá. —
ü z l e t é b e n disznóölésre rizsek nagy választékban. —

A- TT7ÖDERN
K0ZTT1ETIKA
A kedves túri Hölgyközönség, remélem, szívesen veszi, hogy
pár szóban ismertetem a kozmetikát, hogy mennyire fontos minden
Nőnek.
Egy évvel ezelőtt kezdtem meg működésem Mezőtúron. Lehetővé tettem a Hölgyeknek, hogy Túron is ápoltassák arcbőrüket.
Őszintén megvallva, nehezen szántam rá magam, féltem idejönni.
Túri hölgyismerőseim évek óta mindig hívtak, biztattak. Ezer apró
kifogással ellen-zegültem, magamban mindig azt gondolva, hogy sok
bajom lenne a vidéki hölgyekkel, mig megszeretnének úgy, mint
Debrecenben, ahol egy évtizeden át osztogattam a szépséget a segítségre szoruló nőknek, akik gyónásukkal felkerestek. Voltak, akik
igen súlyos esetben fordultak hozzám. Segítettem rajtuk, tanácsokkal
láttam él őket, hálájuknak sok-sok bizonyítékát kaptam. Végül mégis
rászántam magam, megkísérlem a lehetetlent is. Eljöttem, minden
idegszálammal azon voltam, hogy a közmegelégedést kiérdemeljem.
Ez sikerült is, egy rövid év alatt csaknem meghódítottam a túri
hölgyközönséget. A kozmetika ma már nem tartozik a titkok közé.
Elmondjuk barátnőinknek, melyik fogorvos kezelte ki fájós fogunkat,
ugyanúgy elmondjuk, melyik kozmetikusnak köszönhetjük bőrünk
üdeségét.
Nagyon sok nő van, aki hivatkozva bőrének hibátlanságára,
éveken át nem megy kozmetikushoz, ez helytelen, mert nincs az a
hibátlan arcbőr, amely idővel el ne romolna és amelynek konzerválása ne szorulna kozmetikus tanácsára. Minden kornak meg van a
maga kozmetikája. Idősebb hölgyeknek azért van szükségük kozmetikára, hogy az elhalt sejteket felújítsuk, amihez a hormon-krém és
hormon-pakolás hozzásegít és ezáltal megakadályozzuk a ráncképződést. Megemlítem, hogy nem idős korban kell elkezdeni, hanem még
fiatalon, hogy elejét vegyük minden bajnak. Sokan összevissza
használnak mindenféle festéket, kenőcsöt, poudert, nemhogy kikérnék
a kozmetikus • tanácsát, hisz ingyen tanáccsal állok rendelkezésükre.
Mindenki bőréhez megfelelő poudert, krémet készítek. A helyes krém
és pouder használata csodákat tud művelni. A magyar kozmetikusok
szaktudása előkelő európai nívón van. Bizony, ha kimegyünk külföldre, örömmel fogadnak bármelyik kozmetika-intézetben.
Anyagilag is a túri viszonyokhoz alkalmazkodom. Amiért fővárosunkban nehéz pengőket kérnek, nálam fillérekért kapni. Intézetem a legmodernebb gépekkel dúsan van fölszerelve.
Szeretném, ha ezek a sorok minden nőbe bizalmat öntenének.
Minden hölgy jöjjön el kozzám. Bennem nemcsak a szépségápolási
specialistát, hanem tanácsadót és barátnőt talál.
Kozmetikaintézetem minden hölgy előtt nyitva van. Semmilyen
szépséghiba miatt ne essünk kétségbe. Gyorsan, nyomtalanul győzöm
le a női szépség minden ellenségéi.
Olcsó bérlet-rendszer, Eszter kozmetikus, Bejárat Balogh-fodrászat és udvar felől is.

A mai szerelem regénye:

CSILLA
GYÖRGY ÍJ

KAROLY
SZERELMES
LESZ!
Irodalmi szenzáció. — Ára 2 pengő.

A mezőtúri műkedvelő előadások
1936. évi kronológiája.
Összeállította : Dunsits Dezső.

A Mezőtúri Stefánia
Szövetség műsoros
estélye.
Az 1936. évi műkedvelő előadások sorozatát a Mezőtúri Stefánia Szövetség műsoros estélye
nyitotta meg január hó 11-én. A
hagyományos, ragyogó siker jegyében zajlott le a volt Uri Kaszinó helyiségeiben rendezett estély, mely iránt a szomszéd városokból is nagyfokú érdeklődés
nyilvánult meg. Az estély műsorát Marjay Károly ref. lelkésznek, a helybeli Stefánia Szövetség elnökének megnyitó beszéde
vezette be, melynek során a Szövetség működésének eredményéről emlékezett meg. A műsor
második száma idillikus, táncos
és énekes csoportképek (gyermekkocsikáztatás, erkélyjelenet,
stb.) bájos füzére volt, melyet
gyermekszereplők adtak elő. Harmadik és ötödik számnál Zsámboky Miklós, fővárosi gordonkaművész, főiskolai tanár játszott
Popper, Faúré, Boccheriní és
Granados zeneműveiből gordonkán virtuóz technikával H. Erkel
Sári stílusos zongorakísérete mellett. A műsor negyedik száma
nagyszabású táncrevű volt, melynek során a skót tánc, a bolero,
a bécsi keringő, japán tánc, bajadér tánc, spanyol tánc, hollandi
és jazz-tánc került bemutatásra
fényes sikerrel. A balletszerűen
ható táncsorozatban Jankovich
Muki, Bory Manci, Molnár Ilus,

Jankovich Lili, Szunyogh Irén,
Szútor Böske, dr. Hajdú Jánosné,
Mészáros Zoltánné, Ács Ilonka,
Tóth Böske, Szathmáry Mimi, Gy.
Szabó Eszti, Nagy Dalma, Dobó
Sári, dr. Antal Ida, Miklós Margit úrhölgyek és Szőke György,
dr. Borbély György, Berényi Zoltán és Mészáros Béla urak működtek közre. A konferansziér
tisztét Miklós Margit tanárnő töltötte be kedves, közvetlen, derűs
szellemessséggel.

Szeretetvendégség az
Újvároson.
A mezőtúri újvárosi ref. parochíális kör január 26-án rendezte
meg szeretetvendégségét az újvárosi ref. templom melletti iskola két nagytermében. Közének
vezette be a műsort, utána pedig
Falussy Gusztáv ref. lelkész és
Pótor Sámuel s. lelkész mondott
imát. A megnyitó beszédeket
Komlósi Gábor ref. lelkész és
Benkő Gyula gimn. tanár tartották. Gellért István ref. tanító Reményik Sándornak két versét
szavalta el. Az Újvárosi Ref,
Énekkar énekszáma utáni szünetben szolgálták fel a teát. Szünet
után dr. Boross István gimn. tanár és Tóth János kunmadarasi
ref. lelkész tartottak szabadelőadást. Berényi Lili tanítónő dr. Ferenczy Károly Anyámnak c. költeményét szavalta el érzésteljes
bensőséggel. Egy alkalmi kvartett — melynek Tóth István,

Szathmáry Miklós, Pethő • Sándor
és Gellért István voltak a tagjai,
Dörnernek A viharban c. dalát
adta elő hatásos sikerrel. Tóth
János kunmadarasi- és Falussy
Gusztáv mezőtúri ref, lelkész tartottak bibbliamagyarázatot, ezután
kőzénekkel zárult a lélekemelő
összejövetel.

Német és francia előadás a leánygimnáziumban.
Illusztris közönség gyűlt egybe
a leánygimnáziumban febr. 16-án
d, u. fél 5 órai kezdettel rendezett előadásra. Két részből állott
az előadás műsora. Az első részt
Feyér Margit tanárnő állította
össze lm Márchenwald c. alatt
A hat képből szereplő mesefüzér során alsóbb osztályosok szerepeltek ügyes elevenséggel. A
második részt dr. Antal Ida tanárnő komponálta Reize in Eu-

rópa— Voyage in Európa címen.
Kiemelkedő momentumai voltak
az előadásnak Kaufmann Margit,
Alkay Edit, Bodócs Magda játéka és a bécsi jelenet walcertánccsoportja. A színpadi díszletezés Miklós Margit tanárnő stílusos műve volt.

Jótékonycélú musoros est.
Csatáry Kálmánné és Jankovich Kató rendezésében jól sikerült farsangi műsoros est zajlott
le február 23-án délután 6 órai
kezdettel az Ipartestület nagytermében, A műsort Bodorík Józsefnének Vidám előadás az álarcokról c. felolvasása vezette be.
Loggó Bözsike magyar nótákkal
szerepelt fényes sikerrel a műsoron. Két nagysikerű látványos
revűkép is színre kerül* Nagymama meséje és Karnevál her-'
ceg címen gyermekszereplőkkel.

Pi'czkó
sütöde
v e r s e n y e n

f e l ü l .

Kossuth-u. 37. Telefon 114.

Két frappáns sikerű táncszám is
gazdagította a műsort. A cigány-,
és a Pierot és Pierette-tánc. Az
elsőt Dobó Sári és Magdi,- a
másodikat pedig Fadgyas Margit
és Finta Lenke járták el. Osmitz István Ady verseket és népdalokat énekelt általános tetszés
mellett, Jankovics Muki pedig
Sas Edének Csipkerózsa c. költeményét szavalta el kedves közvetlenséggel. Két egyfelvonásos
vígjátékban — Zílahy : Házasságszédelgő és Víg élet a házasélet — Jankovich Kató, Tóth
Böske, Herbály Margit, Antalffy
Gizi, Buress Gizi, Dobó Sári, Kigyóssy Duci és Lapis Kálmán
t szereztek
derűs
perceket a
publikumnak. A zenekíséretet
Vadász Jenő, Schicker Gyula és
Osmitz Géza látták el. A konferansziér tisztét Csatáry Kálmánné
töltötte be jelesül.

A Belvárosi Reí.
Leányegyesület
teadélutánja
március 1-én a reí. gimn. tornatermében volt megtartva. Közé-

FIATALÍT,
SZÉPÍT
higiénikus és modern az

ESZTER

KOZMETIKA INTÉZET

Minden szépséghibát nyomtalanul
és véglegesen eltüntet.
Biztos hatású az ismert hormonos ránctalanitó.
Mig nem késő, addig keresse fel I
Mindenki bőréhez megfelelő gyógykenőcsöt és gyógypudert készit.
Szenzációs a fájdalomnélküli szemöldökszedés-

Bejárat Balogh fodrászat
és az udvar felől is.
Olcsó bérlet rendszer.

TŐRÖS FERERC

FÜSZERKERESKEDŐ
KÍGYÓ-U. 12.
Pontos és figyelmes kiszolgálás.
Saját pörkölésű
kávé.

nek, majd Komlósí Gábor ref.
lelkész imája után Falussy Gusztáv ref. lelkipásztor mondott megnyitó beszédet. A Putz nyűg. ezr.
vezetése alatt álló gimn. zenekar
játszotta el ezután Verdi Traviatájának nyitányát és Putz Hazatérés-ét. Benkő Gyula gimn. tanár Muraközy Gyulának két versét szavalta el. Tea után Gaál
István ref. lelkész egyházm. főjegyző nagyértékű előadása jött
sorra. Molnár Margit tanítónő
Gellért István
zongorakísérete
mellett
Ábrányi—Vendéghegyi
Vándormadár c. melodrámáját
ad la elő általános tetszés mellett.
Hasonló sikerrel járt a Nánai
Szűcs Ferenc kántor vezetése
alatt álló ifj. vegyeskar énekszáma. Marjay Károly ref, lelkipásztornak biblíamagyarázata után
közénekkel zárult a műsor.

Purím-est.
Az Izr. Jótékony Nőegylet
márc. 7-én este 8 órai kezdettel
álarcos Purím-estet rendezett az
Ipartestület nagytermében. Jelmezverseny mellett volt egy kis
farsangi kabaré-műsor is, melynek szereplői közül kiváltak Sílberer Esztike, aki verses prológot mondott és Révész Miklós,
aki verseket adott elő. A rendezőség Sándor Jenőné irányítása
mellett kitűnően látta el feladatát.

A Mezőtúri Borbély és
Fodrász Szakosztály
műkedvelő előadása.
Március 8-án rendezte a Mezőtúri Borbély és Fodrász Szak-

osztály az Ipartestület nagytermében szép sikerű műkedvelő
előadását, mely alkalomból Babay Józsefnek Napraforgó c. 3
felvonásos komádiája került szinre
Löschinger Rudolf rendezésében.
A szereplők közül Till Mariska,
Jeney Margit, Mellis Ica, Löschinger Ibolyka, Mészáros Mancika,
Soós Ferencné, Deák Rózsika,
Nagy Zsuzsíka, Balogh János,
Bocskay István, Dévay, Gál Imre,
Fekete Mihály, Noel Ferenc produkálták a legügyesebb alakítást,

Az Izr Hitközség
kiiltur délután ja.
Szőke Zsigmond hitközs. elnök
70-ik születésnapja alkalmából
március 29-én 6 órai kezdettel
kulturdélutánt rendezett az Izr.
Hitközség az Ipartestület nagytermében. Schultz Fülöp főrabbi
nyitotta meg a műsort meleg üdvözlőbeszéddel. Diákokból álló
Megrendeléseket, javításokat,
bőrkabátfestést és egyéb

szűcsmunkát
a legolcsóbb
napi áron készít

Koszti szűcs
Wesseiényi-u. 4«L
Szőrme megóvást
(nyári hónapok alatt)

garancia mellett
jutányosán vállal.

LENNER
FERENC

ÓRÁS ÉS ÉKSZERÉSZ
Deutsch árúháza melletti üzletében

aranyat és ezüstöt
magas áron vásárol.
Órajavításokat pontosan készít. —
Jobb és olcsóbb minőségű ébresztőórákat felelősség mellett árusít.

szavalókórus Révész Miklós vezetése alatt Halévynek Vihar c.
költeményét adta elő Zeitinger
Jenő fővárosi zeneművész Chopin és Liszt-darabokat játszott
szenzációs sikerrel. Dr. Mandel
Sándor az Izr. Hitközség J.N.K.
Szolnok vármegyei kerületének
elnöke értékes előadást tartott A
magyar zsidóság szerepe a világ
zsidóságának életében cimmel.
Dr. Donáth Regina leánygimn. tanárnő Vészi Endrének és Vécsei
Leónak egy-egy versét szavalta
el frappáns sikerrel. A kulturdélutánt Szőke Zsigmond köszönőszavai záriak el.

A SzeretetszŐvetség
műsoros délutánja.
A helybeli ref, egyház az
Orsz. Ref. Szeretetszövetség nyíregyházi leánygárdájának közreműködése mellett fényes sikerű
műsoros délutánt rendezett május 3-án a ref. gimn. tornatermében. A műsort Kiss Ferenc egyet,
tanár remekstílű beszéddel nyitotta meg. A nyíregyházi gárda
Kaláka c. székely életképben mutatkozott be jelesül. Dobay Margit és Janka Mili matyótáncukkal arattak sok tapsot. Dobai
Sándor Reményik-versek szavalásával aratót meleg sikert. Ezután egy megrázó irredenta életképet hozott színre a leánygárda.

Újra Dobay Sándor lépett a pódiumra Kálmán—Mezey Mikes
búcsúja c. melodrámának előadásával. Keresztúry Margit Petőfinek Dalaim c. költeményét szavalta el élőkép illusztrációk kíséretében, miknek szereplői a
nyíregyházi leánygárda, továbbá
Potoczky Nelli, Falussy Miklós,
Pályi Edit és Várday Anikó voltak. A műsor utolsó számánál
egy magyar táncfantáziát mutatott be a vendégszereplő leánygárda.

A Luther Szövetség
műsoros estje.
A Luther Szövetség által május 9-én az Ipartestület nagytermében rendezett fényes sikerű
estély műsorát Lányi Márton
egyházm. felügyelő beszéde nyitotta meg. Szederkényi Nándor
szarvasi gimn. zenetanár Beethoven és Dvorzsák zeneműveiből

játszott hegedűn Putz ny. ezr.
zongorakíséretében ragyogó sikerrel. Jeney (Uhrin) Klára operaénekesnő Verdi, Respighi és
Hlatky
dalokat
énekelt először, majd másodszorra
magyar dalokat cigányzene kísérettel, ragyogó művészi kivitelben. Tiba István gimn. tanuló
Dr. Boross Istvának Alföldi város : Mezőtúr c. költeményét szavalta el. Harangozó János operaénekes Putz ny. ezr. zongorakísérete mellett elsőbb egy Bizetáriát, majd Mozart Varázsfuvolájának képáriáiát énekelte el lelkes ünneplés közben. A gimn.
zenekar Putz vezénylete alatt
Meyer Hellmund Holdvilág szerenádjával és Putz Vágyódás c.
művével aratott meleg sikert. Dr.
Ádám Imre Kozma Andortól A
táltos c. költeményt szavalta el
általános tetszés mellett. Kelló
Sylvia, Krón Irma és Rohoska
Margit spanyol- és holland tánc-

Salgótarjáni
Szén, brikett, s a j t ó i t k o k s z ,
nagymányoki téglabrikett.
BÁNYÁK:
Dorogi, Tokod, Salgótarján, Pálfalva, Baglyasalja,
Csibaj, Kisterenye, Mátranovák.
VEZÉRKÉPVISELET:

Balassa József, Hódmezővásárhely.

Az Összes termékekben állandó lerakat
és azokat legelőnyösebb árakon szállítja:

Szőke Zigmond fatelepe, Mezőtúr.
TELEFON:

30. FIÓK: 31.

MINDEN ÉVSZAKHOZ
legmegfelelőbben öltözködhet

PETI JÁNOS
ruhakereskedésében
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TURI VASÁR!

MF7nTMR

/ \ L Z . U I U\)
V

számaikkal arattak jeles sikert.
Az estély műsorát dr- Adamkovics Ágost egyházm. másodfelügyelő beszéde zárta le.

A Mezőtúri
Iparos Dalkör
műkedvelő előadása.
A Mezőtúri Iparos Dalkör július 12-én este az Ipartestület
nagytermében műkedvelő előadást rendezett, Tóth Edének A
Tolonc c. népszínműve került
színre. A szereplők közül ügyes,
életrevaló alakításukkal kiváltak
Borza Teriké, Loggó Erzsébet,
Szinetár László, Hüttích Lajos,
Tóth Zsuzsanna, Szomorú Mária
és Jeney Margit. Rendező Törzsök Béla dalosköri karnagy volt.

Az Ipartestület műsoros teadélutánja
Fényesen sikerült műsoros tea-

Csokonaiu 9a

'

Székes u. sarok.

délutánt rendezett október 25-én
6 órai kezdettel az Ipartestület.
A műsort az Iparos Dalkör nyitotta meg a Magyar Hiszekegygyei. Ez alkalomkor volt a Dalkör új karnagyának, Gellért Istvánnak
bemutatkozása.
Botyánszky János ev. lelkész mondott lendületes prológot. Wagner
Sándor Ábrányi Emilnek Mi a
haza ? c. költeményét szavalta
el. Ezt Loggó Bözsikének énekszáma követte. Balogh Mancika
egy írredenta monológot szavalt
el, Báthory István Rubinstehi és
Goens zeneműveiből játszott gordonkán H, Erkel Sári zongorakísérete mellett. Borza Teriké Vargha Gyulánénak egyik versét
szavalta el. Az Iparos Dalkör
énekszáma után Komlósi Gábor
ref. lelkész tartott szabadelőadást.
A Vúradat c. egyfelvonásos életképben Tóth Zsuzsika, Ugray,
Kállay, Hodossy, K. Sebestyén
és ifj. Lőschínger léptek fel. Az

igazságot Magyarországnak
c,
életkép Botyánszky Jánosné úrhölgy rendezésében került színre.
Borókai Kálmán tápiógyörgyei
kántortanító magyar mü- és népdalokat énekelt. A műsor Szöllősi Antal alelnök sárószavaival
ért véget.

A túrkeveí
gyermekszínészek
vendégszereplése.
Szenzációs sikerrel járt a túrkevei gyermekszínészek vendégszereplése a Stefánia Egyesület
égisze- alatt dr. Ábrahám Jánosné
úrhölgy rendezésében. Az előadást báró LJrbán Gáspár orsz.
gyűl. képviselő megnyitó beszéde
vezette be. Ábrahám Judit prológja után Sebestyén Kálmánné
Szavalata jött sorra, majd a túrkevei gyermekszínészek léptek
fel az ecsegi puszta életét megelevenítő énekes és táncos színpadi jelenetben. Ezt követte egy
nagyszabású táncrevű, 'melynek
során Dómján Juliska, Nyitray
Kató, Révész Karolina, Vincze
Kató, Ábrahám Judit, Hagymásy
Puci, Tóth Csöpike, Pataky Ilona,
Debreczeni Irénke és Sárika.
Kenyeres llcsí, Nánási Piri, F.
Nagy Piri, Rácz Ica, Czompó
Babi, Kenyeres Éviké, Ábrahám
Judit, Nyitray Kató, Pataki Ili,
Vincze Kató léptek fel. Záradékul a Régi nóta, régi tánc c. éneFEIN

KÁROLY

' BŐRKERESKEDÉSE

árúk, cipészkellékek,
bőrápoló szerek

legolcsóbb
beszerzési forrása.

TUDJA MI A

I?

CUKRÁSZSÜTÖDE!

Legolcsóbban, legízletesebben
készit tortákat, mindenféle süteményeket.
Megrendelésre házhoz szállít.
VINCZE CUKRÁSZ
DAMJANICH-U. 26.
kes, táncos népi jelenet került
színre a túrkevei amatőrszínészek
felléptével.

A róm. kat. Leányklub
műsoros teadélutánja.
November 8-án rendezte a
Kath. Leányklub az Ipartestületben műsoros teadélutánját, melynek műsorát a. Leányklub énekkara vezette be. Tóth Erzsébet
elnöknő megnyitóbeszéde után
Stadler Frida, a Kath Leányok

Mindenki szeret tisztán öltözni ! Ennek lehetőségét adja

Hüttich vegytisztító és kel-

mefestő üzeme, ahol újjá
festetheti régi ruhadarabjait.
Magyar (acetált) anyagok
szakszerű festése, a legtökéletesebb vegyi anyagokkal, legújabb eljárással. Zománc-

fényű gallértisztítása tar-

tósságban és szépségben egyedül álló. Speciális függönytisztítása, sLctvaéseelismert.
Tökéletes munkája mellett
szolid áraival egyetlen ruhafestő és vegytisztító műhely
Mezőtúron (Erdődy-u 6.)

Orsz. Szövetségének elnöke tartott értékes szabadelőadást. Akantisz Ica Mécs Lászlónak A gyermek játszani akar c. költeményét szavalta el. A Gyerünk a
bálba c. egyfelvonásos vígjá'éknak Buress Gizi, Herbály Margit,
Bányai Ica, Bardócz Edit, Bencsík Juci, Bencsik Ica és Antalicz Ilonka voltak a szereplői.
Tea után Herbály Margit és Akantisz Ica léptek fel egy humoros
dialógban, majd a Leányklub
énekkara mutatott be egy sorozatot Bartók—Kodály népdalgyüjteményéből. A műsor utolsó
száma a Finom osztály c. vígjáték volt, melyben Bányai Ica,
Bális Piri, Szomorú Manci, Kerényi János, Bencsik Ica, Antalicz Erzsi, Bardócz Edit, Zaszlavik Irén és Bencsik Juci léptek föl.

SPITZEB BÉLA

1876-1936.
60 év.
Ez a két szám igazolja, hogy jót

és olcsón a 60 év óta fennálló

vásárolhatunk. Bazár-épület.
Túri vásár bevásárló helye.
szaros Etelka, Borbély Irén, Potoczky Mária, Németi Emma és
Olga szerepeltek. Dr. Vető Lajos
szolnoki ev. lelkész Lelki éhség
és lélektáplálás címen tartott
nagyértékű előadást. Czebe Irénke
Schícker Gyula zongorakísérete
mellett egy valzert járt el ügyesen, Szel^nyi Kató szarvasi tanítónőképezdei növendék Mendelsohn és Schubert darabot játszott zongorán. A Székelyvér c.

DAMJANICH ÉS CSÓKON Al-U. SAROK
FŰSZER ÉS HÁZTARTÁSI CIKKEK
LEGJUTÁNYOSABB
ÁRBAN.

A Luther Szövetség
műsoros délutánja.
Fényes sikerű műsoros délutánt rendezett november 15-én a
a Luther Szövetség az Ipartestület négy termében. A műsort Csicsel Mária prológja vezette be,
melyet Bartos Pál ev. lelkész írt.
A Levente Zenekar két számmal
szerepelt a műsoron. Egy alkalmi énekkar — melynek szólóit Hőgye Sándorné úrhölgy és
Tóth István s. lelkész énekelték
— Kosnár Lajos vezénylete alatt
Gonda János harmóniumkísérete
mellett Csengey—Egyed : Legfőbb vigasz c. énekét adta elő.
Tóth István Grics János zongorakíséretével magyar dalokat énekelt. A munka nemesít c. színpadi jelenetben Peres Ilona, Mé-

Minden munka csak akkor
jó, ha szakember

készíti,

tehát keresse fel munkáival

BÁDOGOS ÉS VÍZVEZETÉK SZERELŐ MESTERT,

hol szakszerű és jó munkát kap,

R. kat- templommal szemben.

hazafias
színjátékban
Kovács
Anna, Csiky Anikó és Pista,
Maure'r, Mária, Sebők Guszti,
Hajdú Évi, Csicsel Mária, Bagdán Erzsébet és Heckl János léptek fel. Bodorík Józsefné saját
költeményeiből szavalt. Hőgye
Sándorné Gréte belépőjét (Nótás
kapitány) énekelte el Putz ny.
ezr. zongorakíséretében fényes
siker mellett. A műsor Mohar
József szöv. elnök zárószavaival
ért véget.

Erdős Dániel utóda

SÜTÖDE

Újváros, Sugár-út 31.
Finom lisztből

készült

KENYEREI
elismerten a legjobbak.

Állandóan

óra, ékszer és
dísztárgyak
olcsón kaphatók

Krón Sándor, Kiss Ferenc, Simonyi István, Bellus Alfréd, Szirák Endre, Szilágyi Levente, Horváth József és Sebestyén Lajos.

Gruber órás, ékszerésznél

Előadás a
Leánygimnáziumban.

A reí. gimn. Önképzőkörének műkedvelő
előadása.

A Leánygimnázium Lorántffy
Zsuzsanna Köre november 29-én

a Bazárban.

A ref. gimn. önképzőköre Papp
László gimn. tanár rendezésében
az intézet tornatermében november 14-én szépsikem műkedvelő
előadást tartott, melyen Lakatos—
Fodornak Helyet az ifjúságnak c.
vígjátéka került színre. A darabban
szereplők közül kitűntek
ügyes és lelkes alakításukkal Lasányi József, Mezey Barna, Bányai Pál, Gál Éva, Papp Alisz,

EPSTEIN LAJOS
GABONAKERESKEDŐ

SZABADSÁG-TÉR
17.
TELEFON J01.

OLCSÓ
ÁRAK!

Jakab
Endre

villanyszerelő és műszerész Erdődi-u. 7
Villany, rádió, kerékpár, varrógép javítása. Hó- és sárcipő javító üzeme.
Pótor Sámuel vallástanár rendezésében d. u. félöt órai kezdettel
fényes sikerű műkedvelő előadást
rendezett az intézet tornatermében. Kincs Istvánnak A kismama
című kétfelvonásos vígjátéka és
Goriczky Elvirának Az írógép
meséje című 3 felvonásos társadalmi színműve került színre. Az
előbbiben Füle Erzsébet, Wagner
Lívia, Nemes Anna, Szathmáry
Margit, Istvánffy Ilona, Ács Jolán,

szott hegedűn. Muzsai Magda VIÍ.
o. leánygimn. tanuló Tarnavölgyi
Deák Andrásnak Ének a jóságról
című költeményét szavalta el általános tetszés mellett. Tea után
dr. Hegyaljai Kiss Géza belsőböcsi lelkipásztor tartott értékes
előadást a XVI—XVII. század maSzeretetvendégség.
gyar nagyasszonyairól. Sántha—
Hagyományos sikerrel zárult a Szabó—Darabán Szeretet című
belvárosi ref. nők Szeretetszövet- művét énekelte el meleg sikerrel
sége által december 13-án dél- ezután a férfikar, melynek tagjai
után 6 órai kezdettel a ref. gim- Gellért István, Pető Sándor, Nyítnázium tornatermében rendezett ray Gyula, Dobó Sándor, Bihari
Szeretetvendégség, melynek mű- Ferenc, Bordács Béla, Korom
sorát közének vezette be. Marjay Gyula, Molnár István voltak.
Károly ref. lelkipásztor imája és Tömöry Ödön segédlelkész Mécs
Marjay Károlyné elnöknő meg- Lászlónak és Bódás Jánosnak
nyitó beszéde után Papp Lászlóné egy-egy költeményét szavalta el
terjesztette elő a titkári jelentést. virtuóz előadóstilusban. Falussy
Hoffmann Gábor zeneiskolai ta- Gusztáv lelkipásztor imája után
nár Fábry Anikó zeneiskolai ta- közénekkel zárult a lélekemelő
nárnőzongorakísérete mellett Csaj- műsor.
kovszky és Hubay-darabot ját-

Potoczky Ilona, Borbély írén, az
utóbbiban pedig Szabó Ilona,
Muzsai Magda, Körmendi Eszter,
Nyitrai Teréz, Dávid Sári, Pályi
Katalin, Csala Ilona tűntek ki
ügyes, átérzett alakításaikkal.

Mezőtúr, Kürt-u, 13, sz.
Készít és kívánságra házhoz szállít: elsőrendű fehér-, barna- és rozskenyeret,
finom süteményt, zsúrkenyeret, kétszersül'
tekét, barchest, Üzletében a legzamatosabb
kitűnően hajtó párkorpa, „Aranykalász"
védjegyű tiszta zsemlemorzsa higiénikus
csomagolásban á l l a n d ó a n k a p h a t ó .

Pontos kiszolgálás! Szolid árak!

ÜZLETEK.
18GO. szeptember 39-én

nyilt meg a Mezőtúri Takarékpénztár. Az 1870. december
31-én lezárt első évi üzletkimutatását Bolváry Antal igazgató, Löwinger Adolf aligazgató, Fejér János pénztárnok,
Szabó Mihály könyvvezető írták alá. Ellenjegyezték még
a közgyűlés megbízásából Mészáros Endre, Wahrmann
József, Mé?es J-ános, a választmány megbízásából ifj.
Hellsinger Mór, Czebe Károly, Jeszenszky Ferenc. A Mezőtúri Takarékpénztár rövidesen jelentős pozíciót vívott
ki magának városunk életében és az alapítása óta eltelt
közel 70 év óta Mezőtúr gazdasági életének egyik legfontosabb részévé vált. Az intézetnek a. Magyar Olasz
Bankkal való kapcsolata 1924-ben kezdődött. Igazgató
1926. óta dr. Sylvester Lajos. Az intézet saját tőkéje
félmillió pengő, összes kihelyezési állománya pedig 51/2—6
millió pengő. Ma már a Mezőtúri Takarékpénztár Mezőtúr
és a környék legnagyobb pénzintézete és. országunk öszszes vidéki intézeteinek rangsorában az ötödik helyen áll.

1886—1936.

A vas és fűszer áruk megvételénél döntő fontosságú
az eladó megbízhatósága.'1" Nagy biztonságot jelent tehát
a vevőnek az, ha szükségletét egy ötven éve fennálló
cégnél szerezheti be. A Bordács Lajos utódai cég alapítási évi 1886. A cég teljes joggal fordulhat a közönséghez azzal a felhívással: Nagyapja is, apja is nálunk vásárolt, vásároljon Ön is nálunk. Nemzedékek szeretete,
megbecsülése emelte a Bordács Lajos utódai céget városunkban a vas és fűszer szakmában arra a vezető
helyre, melyet ma a nagyközönség teljes elismerésétől
övezve, elfoglalnak. Alapításának ötven éves jubileumához úgy érkezett el a cég, hogy a közönség minden rétege felkeresi vásárlásainál. A cégnél beszerezhetők az
összes vasárúk és háztartási cikkek, úgymint kályhák,
tűzhelyek, zománcedények. Medve jegyű alpacca és rozsda-

Mentes evőeszközök, épület és bútor vasalások, sodronyfonatok gyári áron. Műszaki árúk ! Festék, firneisz, lakk,
terpentin, ecset és meszelő félék.
Fűszer és csemege áruk: finom pörkölt és nyers
kávé, tea. Rum, konyak és likőrök, palackolt borok. Tokaji és Homoki aranyborok. „Herceg Eszterházy"-féle
felvágottak, gyümölcsök, narancs, alma, gesztenye, cukorka és csokoládé bonbon díszdobozokban is, stb.

1897—1937.
TAUBBR IZIDOR órás és ékszerész 1897-ben alapította üzletét ott, ahol ma is van, az Úri Kaszinó épületében.
Erről a cégről jelen cikkünk keretében különösen aktuális a megemlékezés, mert 1937-ben van alapításáaak 40.
évfordulója. B negyven év alatt generációk váltottak ott
karikagyűrűt s ma már az unokák húzzák fel ujjúkra
ugyanott karikagyűrűjüket, ahol a nagyapáik is. Régi,
patinás cég abban az értelemben, amelyben ez a sokat
használt szó a szolidságot, de egyben a kornak megfelelő
modern üzletvitelt is jelenti. Szép portál, ízléses berendezés és főleg: szép és jó áru, szolid árak, mind-mind
azok a követelmények, amelyekkel ma már számolnia
kell minden komerűen gondolkodó kereskedőnek. És
mi készséges örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez az
üzlet nemcsak a mi kisvárosi méreteinkhez, de fővárosi
mértékkel mérve is megállja a helyét.
Sok hasonló színvonalú üzletet Mezőtúrnak és szívesen fog a túri közönség itthon vásárolni.

SZŐKE ZSIGMOND FATELEPE
épületfa, építési- és tüzelőanyag
kereskedés, cement ár úgy ár,
1896. évben létesítette a Lustig Adolf és Fia szolnoki gőzfürész
mezőtúri telepét Szőke Zsigmond vezetése alatt. Az épületfakereskedés komoly tényezővé vált, 1904. évben: Szőke Zsigmond saját
tulajdonába vette át a telepet és ezidőtől fogva saját cége alatt vezette azt tovább. 1912. évben tűzifa, szén és koksz árusítását vette
fel üzletkörébe, az Eternit Művek—Hatschek Lajos cég palagyártmányainak helyi főelárusítására is megbízást nyert. A háború kitörését megelőző időben a szolid vezetést és a szorgalmas munkát a
béke évek nyugodt fejlődése szép eredménnyel jutalmazta, azonban
a háború s az azt követő idők, főként pedig a románok által a telepnek történt kifosztása, a favágó üzem leszerelése súlyos károk
elszenvedését jelentette a cég részére.

Az évek során át az építkezési szükséglet kívánalmaival lépési
tartva, a különböző építkezési anyagok : tetőcserép, tégla, cement,
homok, szigetelő lemez stb. árusításával bővült a cég üzletköre,
1931. évben pedig a Fóti-út 165. sz. alatti fatelep átvételével fióktelepet létesített. A közelmúltban cementárú gyártásra is berendezkedett és a legújabb tipusu cementlap-géppel igen szép mintájú
cementlapokat, továbbá lefolyó-csöveket és kútgyűrűket is állít elő.
Állandó készletet tart továbbá, mint egyedárusító, „Eternit" lefolyócsövekből is.
Jelentékeny szerepe van a cégnek a helyi és a környékbeli
építkezések fa- és építkezési-anyag szükségleteinek szállításaiban és
a város tüzelőanyag ellátásában úgy is, mint a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. termékei helyi főelárusítójának,
A cég főnöke, Szőke Zsigmond, mint a Mezőtúri Izr. Hitközség
elnöke, vármegyei tvht. bizottsági tag, a Magyar Fatermelők és Fakereskedők Országos Egyesületének alelnöke, az alsótiszavidéki
csoportjának elnöke, az OMKE választmányi- és a Mezőtúri Általános Bank Rt. igazgatósági tagja, élénk részt vesz úgy a köz-, mint
az érdekképviseleti- és gazdasági életben is.
Így tehát a szakmában szorgalommal eltöltött 40 év méltán
biztosítja a cég jó hírnevét és széleskörű vásárlóközönségének bizalmát és megbecsülését.
l i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i M M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j i i H i i i ÍTH ÍTÍ n I I I 111 ifi fiTF;

Gondoltak-e már erre?
Hogy a ruha varázslatos valami. Mintha bűvös
pálcával érintené az emberek lelkét és vágyát, át tudja
változtatni az egész embert, — sőt átváltoztatja az egész
emberiséget. Minden kor ruhadivatja fejezte ki legjobban
annak a kornak lelkét, vágyát. A jó ruha olyanná formálja az embert, az emberiséget, amilyenné akar lenni.
A ruha hallgat, ha izlés nélküli emberek látják. De aki
tudja értékelni, aki elérkezett, eljutott az izlés, a hozzáértés olyan fokára, hogy alapos kritikát tud mondani
egy ruháról — hogy milyen egyéniségnek milyen ruha
a hozzáillő — akkor azoknak a ruha tud beszélni és
értékeltetni tudja magát a mai ruha az olyan emberek
előtt, akknek az Ízlésük a mai kor kultúrájával lépést
tud tartam. A kultúrához — a ruhakulturához is —
hozzátartozik a modernségre törekvés és az izlés is.
Ezek a tulajdonságok meg vannak Csicsel János
szabóságában, ezért felhívjuk a szép ruhát viselő egyének
figyelmét arra, hogy Csicsel János szabósága a mai kor
ízlésének legmegfelelőbb munkát nyújt és legnagyobb, legszebb szövetminta választékával minden izlést kielégít

Á legszebb túri vers 19Z6.

Miért hazadnak az álmok?
Ra-Ri-Tu ifjúságának története egy hangulatban.
„Hallod, zajonganak a gyerekek.
Szabad nekem is játszani anyám
Hiszen egyszer és is nevethetek."
„Jókedv-virág nem nyílik gondtanyán."
Az utcájuk volt a futballpálya,
Ellenfelük egy hírneves csapat.
Társainak ő a kapitánya,
Megéljenezték öi a mecss alatt.
„Látod sétálnak a szerelmesek
Kart karba öltve párosán, a nyám.
Hiszen egyszer én is szerethetek."
„Penész-virág a csók a gondtanyán."
Langyos szellő borzolta a fákat,
Lomb rejtekéből lopva néz a hold.
Szívták egymást hosszasan a szájak,
Két ifjú lénynek első csókja volt.
„Anyám miért nem vár rám hivatal ?'
Miért nem szeret asszony és gyerek ?
Anyám szeretni senki sem akar ?"
„Pénzért terem meg ma a szeret eV'
„Ne bántsd apát, most jött, látod fáradt.
Ni nézd, a többi is beléd ragad."
„Hagyjad drágám így tisztul a bánat,
Mi odakünn kéretlen rám tapad."
„ Anyám, miért oly kopár az élet ?
A napjaim miért oly üresek ?
Anyám üresen múlnak az évek.u
„Pénzért töltik me gma az életet"
Kettesben volt május egyik estjén
Öreg platánok árnyai alatt,
Vagy máskor . . . és gyönge, vézna testén
Végigborzong a régi pillanat.
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A mai kor igényeinek megfelelően a legmodernebbül felszerelve.
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Vezérképviselet : Budapest Wien.
Mindenféle hangszerek, tenniszütők gyári áro.,
Húrozások, javítások azonnal készülnek.

A VACSORA.

Adatok a szerelem rejtélyeinek megoldásához.

Pesti történet túri szereplőkkel.
— Jó estét Gyuszi. Ugye pontos vagyok ?
— Igen, csak tíz percet késett. Jöjjön be.
A fiú gyors pillantással nézte végig a lányt. Azon kosztüm
kabátka volt és piros kalap. Különösen a kalap hatott rá megnyugtatóan, mert remélte, hogy ennek hatása alatt látogatóját nem fogják háztartási alkalmazottnak nézni. Cseppet sem volt ínyére, hogy
a lány udvari szobája ablakán bekukkantott s elfúló, izgatott hangon adta tudtára az örömhírt, hogy jelen van, — mit bizonyára a
szomszédok is konstatáltak pletykaétvágyukat kielégítve. A ház hátsó
és két oldali része csupa udvari lakásból áll s nyári estéken a lakók nyitott ablak mellett szellőznek és egy-egy cserép virág, mint
kert, illatával ringatják illúziókba magukat. Azonban egy ily nyilvános támadásra az erkölcsök ellen feltétlenül reagálniok kell, még ha
nyirbált képzeletükben Visegrád romjain vagy Nagymaros strandján
is hánynák fittyet a létminimumnak.
Kicsit kedvetlenül, de mégis izgalommal várta a lányt. Eszébe
jutott, hátha nem jön el. Ennek először örült, majd érezte, hogyha
ez bekövetkezik, az nagyon bosszantaná. A vacsoráját, húsz deka
felvágott, gyorsan megette, a papír ottmaradt az asztalon. Azután
újságot olvasott és közbe-közbe, ha egy cikornyásabb körmondathoz vagy oly fejtegetéshez ért, melynek unosuntalan olvasása elfonnyasztotta a tárgy iránti éredeklődését, emlékein kérőzött.
A lány abban a házban, ahol azelőtt lakott, a volt szobája feletti lakásban szobalány. Alacsony, keményhúsú, pikáns arcú lányka.
Nézésében lappang a fájdalom, mely kiül a nagy reményekkel
Pestre jövők arcára, ha a változatlan évek gyümölcse csak az önáltatás és a jövőbe való hit, Ez a tipus mindig tetszett neki. Minden találkozáskor melegen legeltette szemét rajta, míg az egyszer e
néma játékot megelégelve (éppen fát hozott fel a pincéből) odaszólt
a kimenő és egy nagy pillantás hangsúlyozott elhelyezésével bibelődo "únak :
—- Ugye sokszor lát lemenni ide ?
A fiú a jól intézett hódítás gőgjével pár lépést már továbbiejtett, (a földszinten lakott, a pincelejárat a lifttel szemben volt, a
lift mellett lehetett lemenni a kapuhoz) visszament, nézte a lány arcát, Melyen most halvány pirosság látszott s némi zavar tükröződött, megbeszélték, hogy este találkoznak.
Az este szép csillagos volt s ök a Dunaparton sétáltak, Kitalálták egymás nevét, beszéltek sok mindent, a lány elmondta, hogy
három éve jött Pestre, azóta egy helyen lakik s ott úgy szeretik,
mintha családtag leune és hogy huszonegy éves. A fiú arra gondolt,
hogy ő csak tízennyolc, de nem mondta meg. Mikor megcsókolta a

Az ifjúság

szórakozó helye a XCf Zftt %$ÍL JLX/ *7^L táncintézet.
Minden csütörtök és vasárnap össztánc. Tánctanfolyamok állandóan.
lányt, az biztos érezte, hogy szúr a szája — négy napja nem borotválkozott — s többnek gondolja. A fiú természetesen először szájon csókolta meg a lányt, úgy tudta, nagyon fontos, hogy kezdődik
valamely viszony. A fiú korán haza akart menni, ezért már tíz órakor abbahagyták a sétát.
— Megengedi, hogy felkísérjem ? — kérdezte a fiu ?
— Mit gondol? azért mert megengedtem magam csókolni?
De a fiú felkísérte, ment egészen az ajtóig, tovább nem, mert
ki akarta aludni magát.
— Eh különben, mondta félig-meddig magában a lány, jöjjön.
De a fiú otthagyta.
Ezután, ha találkoztak, a fiú mindig igen kedvesen beszélgetett vele, éppúgy, mint a többi, házbeli minden rendű és rangú
lánnyal.
Egy ízben arról beszélt neki, hogy ő milyen szeszélyes. Ha
egy lányt egyszer megkapott, azután elzavarja. A lány, mint mindig,
most is mosolygósán nézett rá, látszott, hogy egyrészt nem érti, mit
mondanak neki — hozzászokott, hogy a fiú sok olyat mond, amit
ő nem ért, — másrészt csak a szerelmet kereste.
Egy más alkalommal a lány említette, hogy nyáron a gazdái
két hétre el szoktak utazni. Ilyenkor ő vagy ha amegy, vagy egy
barátnőjénél lakik. A íiú kapott az alkalmon és hosszasan ecsetelte,
hogy majd együtt lesznek arra valahol. A Margit hídnál álltak s
mutatott az Erzsébethíd felé.
A fiú nem sokat törődött a lánnyal, a lány pedig mindig izgatottabb lett a fiú társaságában sőt féltékenykedett rá és lesett
utána.
Egy vasárnap délutánt, együtt töltöttek. A lányon valami kalapszerü sapka volt, ami borzongó undort keltett a fiúban. A lány
igen izgékonyan viselkedett, talán ha nem az utcán vannak, letér-

Mindenféle szükségletét
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szép diszvázákat, disztálakat,
kulacsokat és diszvirágcserepeket a legolcsóbb árban.
del a fiú előtt s a lábát ölelgeti. A fia szótlanul, íélrefordított fejjel
robotolt s nagy kegynek tartotta, hogy nem zavarta el maga mellől
a lányt.' Még mielőtt a lány bármit is proponált volna — éppen
v mozi mellett mentek el — a fiú kijelentette, hogy ide bemegyünk. A lány boldog mosollyal, mintha különös kitüntetés érte
volna, vonult be.
— Milyen jegyet vegyek ? kérdezte a fiú.
— Maga jobban tudja.
— Ilyen egy ötvenes jó lesz ? Van magánál pénz ?
A lány szótlanul vette elő a tárcáját és odaadta a fiúnak, aki
megváltotta a jegyeket.
Bent a fiú tovább is szótlan volt, az a sapka egészen elvette
a kedvét.
— Talán szégyenlí magát velem Gyuszi ? kérdezte a lány, ki
abban az áldott sötétben szeretett volna simulni és erős kezek tilos
utakra tévedését érezni.
A fiú sajnálta a lányt, hogy az annál fakadó jókedvet hidegségével elfojtja, ezért megnyugtatóan és kicsit szerelmesen beszélt
vele,
Hazamenve megállapodtak, hogy vacsora után újból találkoznak. A fiú nagyon kedvetlen volt, pontosan nem tudta, miért. A
lány odaadó viselkedése, közönséges parfőmje, vagy pedig ama szerencsétlen sapka miatt. Minden percben felkukucskált az égre, nincs
e kedve Neptunusnak termékenyítő esővel öntözni a földet. És egy
félóra múlva kinyitották fent a zsilipeket és hnllt bőven az áldás.
Nemsokára ezután a fiú elköltözött abból a házból és így csak
ritkán találkoztak. Ha néha a fiú meglátogatta valamelyik házbeli
ismerősét, a lány leszaladt, amikor távozott s mindig akadt valami
mondanivalója.
Egy alkalommal, vagy két hét megint eltelt úgy, hogy nem látták egymást, a fiú a kapualjban búcsúzott egy barátjától, mikor a
lány jött be a kapun.
— Gyuszi várjon egy pillanatra, mindjárt jövök, mondta a
lány s szaladt fel.
Egy perc múlva már újra lent volt s egy papírdarabot nyomott a fiú kezébe:

— Olvassa el, szólt és rögtön szaladt vissza,
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A fiú kíváncsian bontotta ki az összehajtogatott papírt, mely
előre el lehetett készítve. Az volt benne, hogy Gyuszi kérem már
egyszer szeretnék elmenni magához, írja meg, hogy mikor gondolja
és hogy hogyan jutok el oda.
A fiú másnap egy darab papírra rágépelt egy pár sort. (kopirozó szalag volt a gépben, kárörömmel gondolt rá, hogy a lány öszsze fogja maszatolni magát) hogy kedden kilenc órakor jöjjön ide
és hogy milyen villamossal jöhet. A borítékra azt írta, hogy nagys.
úrleánynak. Ez hat, gondolta.
Ezek jutottok eszébe, miután a vacsoráját megette és közbe
újságot olvasott,
A lány bejött a szobába, levetette kabátját, kalapját fésűt kért,
a fiú megigazította a haját, azután leüllek. A fiú hátradűlve ült a
széken s azon rágódott, hogy mikor lesz már vége ennek az esetnek, A lány a papírost nézte, meg is kérdezte, hogy mi van benne?
— A vacsorám maradványa, felelte a fiú s eszébe'jutott, hogy
elfelejtett valamiről gondoskodni, nála pedig itthon nincs semmi.
A lány gyomra hangosan korgott, a fiú visszafolytait egy belső
mosolyt. A lány várakozóan nézett, de végül az a meggyőződés érlelődött meg benne, hof(y szerelemért jött ide s azért áldozni kell.
Elkezdett beszélni és csacsogott sokat. Elmondta, hogy mit csináltak vasárnap. Pár barátnőjével sétált a ligetben, megismerkedtek
fiúkkal, azok hazakísérték őket s az egyik hívta őt ma estére. Megfogadta, hogy várni fogja, ha kell reggelig is, mindenről gondokodni
fog, ha akarja színházba is mehetnek. Ö nem adott neki határozott

Ma má

tudí!ldhongky U g r a y n á l minden jó és olcsó.

Úgy gyarmatárukat, mint fűszert és festékeket a legjobb
minőségben, legolcsóbb áron ajánl. — Kéri az olvasók
szíves figyelmét és pártfogását Ugray Albert fűszer-,
festék- és vegyeskereskedő, Mezőtúr, Kürt-utca 29.
választ, azt mondta lehet, de jegyet ne vegyen. ^Tíz órakor szólt a
lány bátortalanul, félénken, szokatlan helyzetben érezve magát:
— Hát én elmegyek, Gyuszi!
A fiú egyszerre tudatára ébredt, hogy a lányt ^valószínűleg
nem elégíti ki, ha ő fejedelmi pózzal hátradűlve lógázza magát a
hintaszéken, ezért a cselekvés mezejére lépett s odahúzta magához
a lányt. Sok csók közben elhatározták, hogy ott marad éjjelre s
csak reggel megy haza. Levetkőztette, majd unottan ölelte.
Pár percig némán feküdtek. A szobában nagyon meleg volt,
fülledt a levegő, forró, augusztusi éj. A fiú felkelt, alig tudta undorát palástolni, Tizenegy óra.
— Én megmosakszom, maga öltözzön fel és menjen haza, rendelkezett.
A lány alázatosan engedelmeskedett. A fiú, szerető kedvesnek
akart mutatkozni s egy-két pajkos megjegyzést tett a helyükre kerülő ruhadarabok közül kicsillanó fehérségekre. A lány ismét elkérte a fésűt, mit távozása után a fiú gondosan megmosott.
— Van pénze a kapunyitásért? kérdezte, mikor a lány végre
elkészült.
— Igen, felelte az s bizonyság kedvéért elővette pénztárcáját.
Az ablakon keresztül kisegítette a lányt a folyosóra. Ott búcsúztak s a lány mégcsókolta a fiút.
— Mikor jöjjek legközelebb ?•
— Majd meglátom, valameíyík nap megyek a maguk háza felé,
válaszolt a fiú.

Antik bútorok szakszerű javítása.
Modern bútorok legolcsóbb beszerzési helye.
Kedvező fizetési feltételek. —
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Túri vásár."

Takács Gyula

műbútorasztalos
Mezőtúr, Kökény-u. 3.
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S Z Ö V E T K E Z E T N É L vásárol.
Főüzlet: Erdődy-út. Telefon: 111. Fiók: Kossuth-tér.
Az ágynak abba a részébe húzódott, ahol a lány nem feküdt.
Letörölte arcáról az izzadtságot, mely bőven gyöngyözött ki pórusain és leoltotta a villanyt. Még hallotta a csengetést — szobája ablaka nyitva volt — hallotta, hogy dongott a lépcsőház, mikor a házmester kapuzárás után nehézkes lépteivel visszaballagott az odújába,
merthogy ez igen erkölcsös ház a belvárosban, túl az Erzsébet hídon, ahol ritkaság a kapuzásás utáni mozgás s még a falak is csodálkozásuknak adnak mintegy ilyenkor hangot a szokatlan eset felett . . . aztán elaludt.
A lány egyedül találta magát az utcán. A gyomra korgott.
Haragudott a fiúra és szeretett volna visszamenni, hogy letérdeljen
előtte és könyörögjön, hogy a közelébe lehessen. Újra korgott a
gyomra. Milyen komisz, gondolta. És a testnek valami más vágya
is birizgálta. És eszébe jutott a fiú a városligetből. Igaz, hogy az
nem ilyen úr és nem ilyen előkelő és a Gyuszí erős és parancsol,
az pedig szerény és kér, — de mégis kedves és biztos várja őt
vacsorával, meg fogja csókolni a kezét és boldog, ha odaadja magát.
És odatévedt a ház elé, amit az a fiú mondott. Becsengetett,
bement. Most már nincs visszatérés, gondolta. És az a fiú még
most is várta őt.
Mondott neki valamit, hogy az asszonyáék későn feküdtek le s
láttaa fiú'alázatos kutyaszemein, amint az esetlenül lehajolva a keztyűjét csókolta, hogy nagyon boldog. Leült és mintha egy nagy kegyet
gyakorolna, a kettőjük részére készített vacsorát egyedül megette.

Szőke Zsigmond
FATELEPE.
Épületfa, építési anyag, tűzifa szén, koksz.

C e m e n t á r Ű g y á l * - .Eternit" pala és cső.
Telefonszám 30. NlGZŐtŰPa
Fióktelep 31.

RÉSZLET
CSILLAG GYÖRGY:

PRŰD KAROLJ SZERELMES LESZ
CÍMŰ REGÉNYÉBŐL.
— Pá, pá, pá,
két kezével köszönést intett.
Azután ridegen :
— T. V. (törvényesen védve). Harsányi Imre a legújabb
szolgalelkű költő.
Megeredt a taps és sokáig csapkodtak a tenyerek. Rozi
egész idő alatt pá-pát intett a kezeivel.
Szavalatát a főpróba közönsége végigkacagta. Sokan nevetőgörcsbe estek.
— Ezt nem lehet kibírni! nyögte valaki, aki valószínűleg
előzőén sok folyadékot nyelt.
Rozi hátravonult a taps után, megtörölte zsebkendővel homlokát és ugyanolyan technikával, mint az elsőé, előadott még egy
verset.
Most is hihetetlen tömegű komikum dűlt belőle.
Rozi szavalatának befejezése után hangos, jókedvű beszélgetéssel mentek ki a teremből a szereplők s a meghívottak.
Derűs mozzanat volt, mikor Török és a gyanús udvariaskodtak az ajtónál. Itt is a gyanús győzött s Török vonult ki elsőnek kettőjük közül méltóságteljesen.
Visszamentem a zongorához. Ilonka már nem volt ott, Totyi
volt ott s Irma.
Irma féloldalt ült egy széken a zongora előtt s rátámaszkodott csöpp karjával a szék támlájára. Szokott bánatos mosolyával üdvözölt.
Totyi már indult ki, míg Irma meg sem mozdult. Nem akartam otthagyni egyedül, odaemeltem hát egy dologtalanul lustálkodó széket s munkát adtam neki.
— Pompás Rozi, úgy-e ? kérdeztem Irmától, mikor már teljesen egyedül maradtunk a teremben.
— Szegény, olyan nevetséges, felelte.
Közben hátat fordított a szék támlájának s nekitámaszkodott. De csak egy pillanatig maradt így, mert ezután felegyenesedett ültében, majd előre dőlt egy kicsit.
— Most szerepel először ?
— Igen, felelte.
Még mindig nem volt megelégedve helyzetével és testtartásával s próbálgatta, hogy a támaszkodás, a kiegyenesedés és az
előredülés közül melyik felel meg legjobban hangulatának.

PAPP MIHÁLY
PIAC-TÉR

friss vágású borjúhús.
Állandóan friss

felvágottak.

— Ugye már előre érez holmi lámpalázfélét? folytattam a
kérdezést.
— Nem, mondta, nagyon keveset gondolok a fellépésre. A
szerepemet tudom. Sokat próbáltunk. Nincs lámpalázam egy csepp
sem. Látja, milyen mozgékony vagyok most is, nagyon jól fog
menni a szereplés.
— És a tánc, mondtam. Sokat fog táncolni ?
— Nem, nekem nem szabad sokat, csak keveset. Éppen
azért veszem észre magamon, hogy olyan fürge vagyok, mert én
nem szoktam ilyen lenni. Beteg voltam. Nem tudta? Ugye nem
látszik meg rajtam ?
— Nem.
— Pedig sokáig voltam beteg.
Irma hosszasan elgondolkozott. Lefelé fordította a szemét
és a fejét. Emlékezetében kutató tekintete kivül a padlóba ütközött. Végigszaladt rajta a falig, azon felfutott szemmagasságnyira
s ott szórakozottan megállt.
Valahogyan nem annyira emlékezésszerűen, mint inkább
rendcsinálóan gondolkozott. Mikor több dolgot pakol valaki szűk
helyre és ügyesen igyekszik elrendezni őket és már nagyjából
kész a végleges terv, csak még egyszer a biztonság kedvért átgondolja, akkor töpreng ilyen határozottanMost egészen mozdulatlan volt, mintha a mozgékonyságra
hajtó erőt töprengése szolgálatába állította volna.
Nem zavartam meg anyaggyűjtésében.
Láttam azt is rajta, hogy duettünkben magának akarja biztosítani a prímet és ahhoz készülődik ilyen elmélyüléssel, hogy
önmagáról beszéljen, ezért azután nem indítottam meg versengést
a vezérszólamért.
— Tüdőbeteg voltam, mondta, belebetegedtem az életbe.
Elég soká tartott. Nem tudtam vigyázni magamra. Nem tudtam
látni és elfogadni az életet úgy, ahogy van, ezért nem tudtam
élni és persze beteg lettem. Nem alkalmazkodtam, mert nem voltam teljesen tisztában semmivel, senkivel és magammal sem és
nem tudtam azt akarni, amit a természetem akar, nem ismertem
fel ösztöneim, a környezetem, a társadalom kívánságait. Gyógyulásom összekapcsolódott lelki t eszemnek a valósághoz való alkalmazkodásával. Tudni kell, hogy minden ember csak a saját
jelleme és érdekei szériát cselekedhet és akkor nem fog fájni

semmi. Nem oko7 semmi sorvadásos

gondolatokat.

így hívtam

magamban, ha elkeserített valami és olyanok lettek a gondolataim,
mint egy agyonjátszott z ngorának a húrjai. Lehangoltak.
Elmosolyodott s a zongoráról, ahova eddig nézett, felém
fordult.
— Ma már a sorvadásos hangulatokat is ki tudom védeni.
Mikor sorvadásos hangulatom volt, akkor például az villant fel
előttem, hogy semmi reményem se lehet az élethez, férges gyümölcshöz hasonlítok, elvesztettem a versenyt, mert mintha sántán
álltam volna egy futóverseny startjához. Azelőtt arra gondoltam,
majdnem irigyen, ilyenkor, hogy miért nem vagyok lelki szegény.
Ha az lennék, vagy nem törődnék ilyesmivel, vagy túlvilági életre
gondolnék, ahol az életnek folytatása következik. Ma már tudom,
hogy az irigység rövidlátás volt tőlem. Egy ember élete csak egy
pont a végtelenben és nem egy pont a fontos, hanem az egész
élet. Az élet a fontos, mert az élet végtelen. Mit számítanak végeredményben az apró cseprő események, hangulatok az élet végtelenségével szemben ? Oly nevetséges csip-csup dolgokkal foglalkozni, ha nem tartoznak szorosan az élet lényegéhez. A hatalmas
dolgok részecskéivel kell azonosulni s akkor eltörpülnek egy
porszemcse egyéni keservei, illetőleg belefolynak a végtelenbe s
az akkor önmagában egyszerre megérzi az élet végtelenségét.
Mert végtelen a múltja, végtelen a jövője. Végtelen az ereje, a
megnyilvánulása, az öröme, a szenvedése. Az élet örökkévaló.
Minden az életért van. Akárhol akármi van, történik, az mind az
életért van. Az élet harcol az élettel az életért. Soha semmi más
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NEGYVENÉVES A SZOLID ÜZLETI
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KAPHATOK.
JAVÍTÁSOK SZAKSZERŰEN, JÓTÁLLÁSSAL.
VÉSNÖKI MUNKÁK MŰVÉSZI KIVITELBEN
AZONNAL KÉSZÜLNEK. — TELEFON: 35.

sehol riem fontos, csak az élet. Miért volna fontos a halál, áZ
elmúlás vagy a halál utáni dolgok ? Ez egyszerűen nem számít.
Az ember minden ereje az élettel függ össze. Az ember leghatalmasabb ösztöne az életösztön. Az élet folytonosságában való
hit a legbentről jövő és legigazibb hit.
Keményen összeszorította ajkait s pár másodpercig határozottsággal nézett előre. Azután nem bánatosan, hanem inkább
szelíden elmosolyodott.
— Nincs az emberekben rosszakarat, folytatta, csak senki
sem cselekedhet úgy, ahogy esetleg mi várjuk, hanem ahogyan a
jelleme és érdekei szerint kell neki. Ugy-e ?
— Igen, feleltem és persze az érdekei, körülményei hátrányosan befolyásolhatják a jellemét. Ez rendkívül gyakori eset.
— Gonosz indulataik csak a betegeknek vannak és a betegséget majdnem mindig a pénz mai szerepe csiráztatja ki, mondta,
és azok iránt elnézéssel kell lenni. És ha valaki az érdekéért
harcol, hát csak természetes, hogy saját magát teszi az. első helyre.
Ilyesmin igazán csak betegen akadhattam fenn. Csak a beteg, a
gyenge érez magában betegségéből, gyengeségéből fakadt gonosz
indulatai mellett hamisítatlan hajlandóságot a testvériségre mindenkivel, erős, egészséges ember azt csak prédikálhatja, de legbelül
nem érzi. Nem is érezheti, mert nincs rászorulva. A gyenge is
csak azért érzi, mert az önzése, az önszeretete sejti, hogy így
könnyebb dolga lenne az életben. Részben azért gyógyultam meg,
mert felismertem az ilyen és éhez hasonló dolgok igazságát, beláttam az erőnek, az egészségnek jogát az örömre. Az élet utalvány az örömre, de persze okosan, céltudatosan és apránként
kell beváltani az utalványt.

Italkülönlegességek, fajborok, likőr, rum

és

palackbor.

Festék, lakk, z o m á n c f e s t é k nagy
választékban,
Vasárúk, zománcedények, kályhák és tűzhelyek,

Molnár István

fűszer, festék és háztartási cikkek

kereskedése

FŐÜZLET : Csokonai-utca 25. Telefon : 12.
Központi csemegeüzlet: Piac-tér. (Központi fiúiskolánál.) Telefon: 81.
I. sz. fiók: Fóti-út.
II. sz. fiók: Törökszentmiklósi-út.
III. sz. fiók: Rákóczi-út.
IV. sz. fiók : Erdődy-út.
Fatelep : Fóti-út.
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Saját pörkölésű finom kávék.
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Kefe, ecset, seprő és meszelő dús választékban.
Fűszer, liszt, rövidárúk, magvak, lámpák és kerékpárgummik.
Alpacca evőeszközök nagy választékban.
Ásványvíz és gyógyvizek raktára.
Zsák, kötél, lánc és olaj zsiradékárúk,

A szépség koronája: A
A mai szépség legértékesebb kelléke
a szép haj, a jó frizura. Bizalommal
mehet mindenki Bocskay hölgyfodrászhoz, mert ott figyelmes kiszolgálás, modern munka, korszerű árak várják és
tökéletes, d i v a t o s f r i z u r á t nyer.
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Bocskay fodrászfizletek.

Elhallgatott de csak annyi ideig, amig kinyitottam a számat.
A szólásban megelőzött.
— Igen, ahhoz képest, ahogyan akkor, mikor a betegség
uralkodott a gondolkozásomon is, gondolkoztam, egészen újjászülettem. Mintha a betegségem szülte volna meg az egészségemet.
Most már ismerem a teljes jogomat az élet örömeire és érzem az
egyenrangúságomat, az emberi és a női egyenrangúságomat bárkivel. És tudom, mik azok az örömök, amiket az egyéniségem
megkíván. Tudom, milyennek kell lenni az életemnek. Örülök,
hogy olyan lesz az életem, amilyennek a jellemem szerint lenni
kell és küzdeni is fogok érte, hogy olyan legyen. Tudom, hogyan
kell élnem és hogyan kell cselekednem. Tudom, mit akarok.
Rámnézett.
— Ugye most csodálkozik ? kérdezte. Fel sem tételezte
volna, hogy tervszerűen tudok cselekedni és akarni? Olyan kistermetű vagyok és sokan azt hiszik, hogy csak játékbaba vagyok.
Pedig sokat gondolkoztam gyógyulás, kúrázás közben. Sok mindenre rájöttem magamtól. Sok mindent megtanultam, amit sok lány
soha sem tanul meg, eokan meg csupán ösztönösen csinálnak.
Elhallgatott egy pillanatra.
— Sokat fecsegek, mondta. Ilyenkor azután már nem is
tudok úgy beszélni, hogy a beszéd engem fejezzen ki. Ilyenkor
öntudatlan lesz a beszédem, fecsegés lesz. Szétomlik az akaratom.
Ilyenkor pihennem kell.
Eltakarta a szemét a kezeivel. Lehajtotta a fejét s majdnem
másfél percig így maradt.
Közben bőbeszédűségének elindító okát kerestem. Talán azt
remélte beszélgetésünk legelején, hogy őrajta is segítek, mint
Bobbyn vagy talán Totyi megféltékenyítésére próbált felhasználni
— de közben megfeledkezett a céljáról.
— Ó, Totyi nagyon nagy fiú, mondta felemelve fejét.

Ilona készruha raktára.
FÉRFI~ÉS~GYERMEKRÜHÁÉC
E r i ő l y - a., Leányiskola mellett, Bordács láz.
A környék legolcsóbb beszerzési forrása.

MAKKHETES
SZÁLLODA-ÉTTEREM. UTAZÓKNAK KEDVEZMÉNY.
Önbizalom érzett a hangján.
— Igen, Totyi nagy fiú, folytatta. Elkényeztetett és elbizakodot. De miért ne sikerűin3, ami annyi lánynak sikerül ? Nem
igaz ?
Tőlem kérdezte látszólag, de nem nekem szólt e kérdés. A
saját erejénél puhatolódzott a válasz után.
— Miért ne sikerülne nekem is ? kérdezte mégegyszer.
Ügy kérdezte, mintha ugyanakkor egy ellenvetést kergetne
el magától s le akarná terrorizálni azt az ellenvetést. Érzett, hogy
azt a pár szót energiával és bizakodással teli bolt és raktár cégérének szánta s hogy most betörőket igyekszik elzavarni a
raktár mellől.
A cégér mögötti megérett elhatározás erejének bizonyítékaként ajkai egymásnak és a mögöttük levő fogsoroknak feszültek.
Alsó ajka felnyomult felső ajkára, szinte teljesen eltakarta, betemette. Eközben az alsó ajak is felére kíssebbedett. Az áll egy
része felhuzóckodott s domborművű kiszögellést alkotott az ajak
és az áll tulajdonképpeni tartózkodási helye közt.
De azért a legutolsó kérdés mégis egy új hangulat kícsirázását is jelentette. Valószínűleg a nagy bizakodás mögül kivigyorgott a kételkedés.
Irma a zongora felé fordult. Kezét a zongora fogsorát eltakaró faajkára tette s ujjaival dobolt rajta. Dobolta hangulatának
ritmusát.
Elgondolkozott. Elnézett a zongora felett a fal felé. Szeme
nem látott, hanem csak elfogadta, ami előtte volt. Ha megkérdeztem volna tőle egy-egy szemsugara útjában heverő tárgy nevét,
előbb rá kellett volna figyelmét vonszolnia, hogy meg tudja nevezni. Szemével is inkább segíteni akart, hogy a keveredő, vegyülő gondolatokból kikristályosodó új hangulatát gondolatokkal
mielőbb érthetővé tegye maga előtt.
Belemerült hangulatának megfejtésébe s kettőnk összes
lármája az ő újjaínak dobolása volt a zongorán.
Nemlátón nézett előre. Töprengésének megoldása kezdett
kirajzolódni arcára. A hatalmat átvevő új hangulat az arcon reprezentáló kifejezést kezdte átcserélní a maga szájaíze szerint. Az

SOK PÉNZT
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C O I L O LLPl L L DOLGOZTAT.

energiával vígyázzba sorakoztatott arcvonások lassan pihenjbe
ernyedtek. Az ujjak halkabban és mérsékeltebb ütemben koppantak a zongorán, mnt, azelőtt, Keskennyé préselt ajkai kicsúsztak
egymás szorításából. Összenyomott fogsorai közt rés keletkezett s
ezért álla alig észrevehetően lefelé ereszkedett.
Lezárta egy másodpercre szemhéjait és szeme sarkában megszületett egy könnycsepp.
Gyorsan felállt és zavarodottan, bocsánatkérően fordult felém.
Szokott bánatos mosolyával szerelte fel arcát.
— Csak most jut eszembe, mondta, hogy milyen sokáig
feltartom magát. Ugye nem haragszik, hogy ennyit fecsegtem?
Kezet nyújtott s ment a termen keresztül, a terem hátsó
kijárása felé, ahonnan a szobák folyosójára nyílt az ajtó.
Az elülső kijárat felé mentem, ahonnan a szabadba vezető
folyosóra lehetett kijutni.
Közben utánna néztem Irma kecses kis alakjának.
Valóságos kis lelkes szerelmi szobatudós lehet, gondoltam.
Anna egészen más tipus!
Szóval eszembe jutott Anna és nem tudtam megállni, hogy
ne gondoljak egy kicsit rá
Megálltam az ajtónál, kezemben a kilinccsel és beengedtem
a képzeletem ajtaján Annát, mig a terem ajtaját nem nyitottam
ki. Jól esett. Annára gondolni, különösen azért, mivel beszélni
akart velem s ezzel mintegy váltót intézvényezett rám.
Tudniillik a nő felhívhatja a férfit, hogy fizessen ezen váltónál fogva a szerelem rendeletére ennyi és ennyi tőkét. Tegye
elszámolásba hangulata szerint. Fizetendő az ágyban. A váltót
természetesen mindig újból és újból meghosszabbítják, illetőleg
új váltót állítanak ki, tekintettel arra, hogy a szerelmi töke rendszerint oly nagy összegű, hogy azt egyszerre kiegyenlíteni nem
lehet, csak apránként törlesztgetni. Hogy azután mikor fizetnek ki
teljesen egy váltót vagy pedig, hogy nem-e kerül pörre az ügy,
az teljesen egyéni dolog.
Ezt az adósságot törleszthetik tehát váltókkal, azaz ekkor
hitelműveletüket (mert hiszen a férfiben a nő hatására képződő
szerelmi tőke csak kölcsönben van nála, az a másikat illeti s például ha a tőke egy részét egy harmadiknak vagy negyediknek
juttatja, úgy ez hűtlen kezelés, kijátszás, hitelezési csalás szerint
minősül) a válótörvény, szerelmet tekintve a házassági törvény
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] óm in őség ű lisztek Széna, csövestengeri darálás,
köles hántolás. Pontos kiszolgálás. Kívánatra
házhoz szállít, Liszt, korpa, dara, abraktakarmány állandóan kapható.
hatálya alá helyezik. De történhetik hitelművelet lebonyolítása folyószámlán is. Ez esetben az esetleges házassági igéret fedezeti
váltónak tekintendő.
De, ha . . . eh, fődolog a szerelem !
Otthagytam a kátyú felé tartó gondolatutat, lenyomtam a
kilincset s azután kisiettem a folyosóra.
A folyosó végén közel a kijárathoz Totyi és Kutassy beszélgettek. Odamentem hozzájuk. Kutassy elmondta pár szóban,
hogy a múltkori aktualitásról való felfogását igyekezett Totyival
elfogadtatni.
— Maga már ismeri a véleményemet ? kérdezte a végén.
— Igen, feleltem. Egyízben már beszélt erről.
— Ahá, emlékszem, szólt Kutassy olyan arckifejezéssel,
mint aki valami kellemes ízre emlékszik. Azelőtt való nap volt
az, mikor szétugrasztották magát meg az Annát.
Kutassy rámnézett, hogy mit szól arckifejezésem erre a közös emlékünkre. Az övé úgy beszélt, mintha megcsalt férj lennék s ő lett volna a jogtalanul használatra kölcsönzött női test
haszonélvezője
A Totyiban benn levő elégedetlenség megfelelő szöveget talált magának e beszélgetéssel kapcsolatban s ledorongolta Kutassyt, de azért a hangsúlyozásán érzett, hogy egy din. erőt sem pocsékol el fölösleges heveskedésre, bár érződött a fölösen levő, ki
nem élhetett energia és az ebből következő lázongás mintegy
vaskézzel való kordába kényszerítése.
Eszembejutott, hogy említést tehetnék Anna békülési szándékáról Kutassynak. De szégyeltem volna, ha ez úgy tűnik fel
Totyi előtt, hogy dicsekszem, ezért magzatelhajtást végeztem ezen
a gondolatembrión.
Kutassy viszonválaszában azt mondta, hogy nem lehet kellemes a nőknek, hogy a szerelmi harctéren számbeli túlsúlyuk
van. Kevesebb a választék! Kisebb a kínálat!
Kutassy úgy beszélt, mintha a véleményét el akarná adni
Totyinak s most érveket szállítana, amikkel rábírja a vételre.
— Ne féltse a nőket, mondtan. Váltógazdasági rendszert
honosítottak meg belterjes üzemükben. Vetésforgó van náluk,
minden évben más-más magot vetnek egy-egy tagba.
— Ahá, csapott le erre a vidéki Kutassy, Annára gondo
Váltógazdasági rendszerben a gabonaneműek más nem kalász^

Cs. Rag\j 3ános, bognár
Péters-utca 22.

Elvállal „Túri Vásárra" is: minden szakmába vágó munkát, úgy
árban, mint minőségben. Méhkaptárból a legmodernebbet készíti.
növényekkel váltakoznak s rendszerint csak a szántóföld fele gabona : Annánál korosztályok váltakoznak s látszat szerint állandóan egyenlő arányban voltak egymással. De váltógazdasági rendszernél nincs ugarolás, ott előre elkészített terv szerint dolgoznak. Milyen mag jöhet most sorra Annánál ?
— Ilyesfélekép gondoltam én is, mondtam, de egy nőt csupán egy barázdának s nem szántóföldnek fogtam fel. Nem egy
meghatározott ellenféllel viaskodnak a nők, hanem cserélgetik,
váltogatják egymást a párok és ezért a számbeli fölény nem nagyon érződik, nem jut érvényre. És levon a fölöslegből, hogy
igen sok nő nem párbajozó fél, hanem csak tréníngpartner.
— A köz-lányok ? ^&&X&.ZT\<Z Kutassy ?
— Igen a hintalovak, feleltem.
— Maga fiam, mondta Totyi Kutassynak, egy nagy gyerek.
A párválasztásnál azok közül, akik a nemi életükben, legalább
elmélelileg, az egyke-rendszer hívei, fölöslegben, számfelettinek...
Ebben a pillanatban a kijáraton beviharzott Sohnné és a
bika vadító.

CSILLAG GYÖRGY: PRŰD KÁROLY SZERELMES LESZ
című regénye 1937. év február havában jelenik meg.

Kismenű.
Tudnék repülni, — mindhiába:
levegőből élni ma nem lehet.
Leláncolom hát szárnyas lelkemet,
mert jaj!
lesz-e holnap is kismenű?
Tudnék beszélni fűvel, fával, —
fű-fa beszédből ám nem élhetek:
favágás kell, igaz-e, emberek ?
mert jaj!
nem lesz különben kismenű.
Mihez nem értek: gyávaságom
nem enged lopni, se csalni, ölni, —
megyek, no megyek hát ügynökölhi,
hogy jaj!
legyen holnap is kismenű,

Fdbián

Látogatás id. Badar Balázsnál

és Badar Erzsikénél.

Amikor az első Túri Naptárt összeállítottuk, kedves kötelességünknek éreztük, hogy Mezőtúr egyik büszkeségéről: Badar Balázsról és az ő méltó utódáról: Badar Erzsikéről írjunk. Meglátogattuk hát a 82 éves mestert és kedves leányát, a világ első
fazekasmester-nőjét. Az Újváros VI. utca 2 szám alatti műhelyükben együtt dolgozik apa a leányával, az egyenlő értékű tanítvány
a világhírű mesterével. Elbeszélgettünk. Ötvenhét év óta dolgozik
Badar bácsi mesterségében. Ezidő alatt becsületes, művészi nívójú
munkájával kiérdemelte az elismerést. Megmutatja kitüntetéseit.
1890-ből való az első: Aradon kapta. Van még vagy 8, köztük a
belga világkiállítás ezüstérme, párisi díszoklevele stb. Mutatják a
Badar bácsi és az Erzsiké munkáit: teljesen egyformák. Ma már a
műértők is elismerik, hogy Badar Erzsiké nagyhírű mesterének
méltó utódja. Erzsiké fiatal korában festegetett — a felsőbbleányiskolában felfigyeltek rajztehetségére. 1926-ban lett inas és 1935.
augusztus 10 én avatták mesterré. Ma már munkája egyenlőértékű
édesapja munkájával — ezt persze legnagyobb részben neki is
köszönheti. Hivatalosan csak mesterek mindketten, de a valóságban
művészek!
illiililiülilti'.H,;!., Iliül
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Katángkóró.
Ó, nem tartozom én senkihez!,..
Mag vagyok, kit idegenbe vitt a szél,
akit az új föld be nem fogad:
kutyák, tyúkok kikaparnak untalan
és megtaposnak a vadlovak.
Katángkóró sorsán szintén osztozom:
szelek szárnyain zörgök tova.
keresztet vet szűzlány s anyó, hogyha lát:
„ördög szekerez valahova .. , !"
Szegény Fácska, Te, akiből lettem én "
s Rét, honnan sorsom megtaszított:
kóbor ebként rúgva, verve, hontalan,
jó öletekbe visszasírok . . .
Mert nem tartozom most senkihez.
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> TEJSZÍNES TÉSZTÁK ÉS

CSEMEGE-KÜLÖNLEGESSÉGEK

KISS CUKRflSZIlAi

KOSSUTH-UTCfl.

Gőg és aljasság árad ki belőlünk
Silány szükség és büszke akarat köz
Hányódunk folyvást.
(Byron: Manfréd.)

VASÁRNAP DÉLELŐTT.
• Az ábrándozó vagy a kibékülés.
Pesti történet túri szereplőkkel.
Nézte szobája időpiszkos menyezetét, a fekete porerecskékkel
sűrűn bebarázdált fehér plafont. Egy-egy légy táborozásának kiáltóbb nagyságú emléke kötötte le pillanatokra körüllegelő tekintetét.
Ez azután a nyitott ablakon kirepülve végre az udvar túlsó oldalán,
a szembenlevő ablakon kötött ki. Garantáltan féregmentes udvari
szobája, melyet a kényszeregyezséges kereskedőcsalád az előtt konyhának használt, falaiból most lehelte ki a háromfogásos évek gőzét,
s a múlt e párolgásai a valósággal nem törődő hangulatba ringatták
ha így vasárnap délelőtt kedvére lustálkodtt. A valóság béklyói eltűntek és ezek a lelki fürdőzések álmodozásokban torkolltak ezekben kárpótolta magát a meg nem evett vacsorákért és a könnyen
megkapható asszonyokat cserélte fel a dédelgetett ideállal. *
— De soká fekszik a Szabó úr! köszöntött rá a mindenes, ki
vagy két héttel ezelőtt még az ő mindene is volt.
— Ne zavarjon, Teri. Nem tudja, hogy ez a fekvés nálam
egyúttal reggeli is?
— Egy levele van a Szabó úrnak.
— Tán megint valamelyik házbeli tündér molesztál ? Maga
olyan nagy reklámot csapott nekem, hogy azóta félek hazajönni.
— Ugyan mit képzel Szabó úr ! A postás hozta.
— Hiszen ma nem jár a postás !
— Még tegnap, csak elfelejtettem bekészíteni. Este meg már
aludtam, mikor jönni tetszett.
Ránézett a levélre s hirtelen megdobbant a szíve. A színháztól jött. A lány még beszélt valamit, most kezdett csak hozzá a
mondókájához, mert valami vasárnapi hetyele-petyelét akart összeboronálni, felhasználva, hogy gazdái rokonlátogatóba mentek, azért
tartotta magánál a levelet is. De az ő számára nem*volt e percben
semmi világi dolog. A szoba, Teri, az ágy, ahol feküd', a koszos
bútorok a rozzant hintaszék, mint kényelem és elegáns berendezés,
a honfoglalás rézkarcos és légypiszkos másolata, mely a frizuráján
kívül a művészetet képviselte, egyszerűen megszűnt. Az alvásból
hónapokon keresztül elloptt órák gyümölcsét látta maga előtt, látta
rragát a függöny előtt hajlongani gondosan kikefélt fekete ruhájában,
mily e célra rendkívül alkalmas Jesz, hiszen csak a nadrág feneke
mitat demokratikus hajlandóságot és a kabát hátán és könyökén
férreskedik örök világosság.

Hóna alatt egy csomó újsággal, kezében a kibontott liebzsurnáljával szaladt fel a leányotthon lépcsőjén.
— Mi tetszik ? állta útját a szolga felesége.
— A Kecskés Mária kisasszonyt keresem.
— De hova gondol ön, uram ? A kisasszonyok ilyen korán
még az ágyban fekszenek, ott pedig nem fogadhatnak látogatókat.
Eszébe jutott, hogy jómaga is csak azért kelt fel, korán hogy az
újságok kritikáit mielőbb olvashassa darabja tegnapi bemutatójáról.
Biztos későn is feküdtek le, mentegette őket, hiszen mindnyájan ott voltak egy felügyelőtanárnővel súlyosbítva a premieren.
De a szolga felesége papírerődnek bizonyult. A nagy csomó
újságot egyszerűen a kezébe nyomta s így szólt:
«
— Tartsa nagysád kérem, mindjárt visszajövök.
Az asszony elképedt, de mielőtt e lelki folyamatot egyszerű,
keresetlen szavakkal kifejezte volna, tekintete a Friss Újságra esett,
mely lap félig kiállt a csomóból (szerzőnk furfangja) • s első oldalon
nagy betűkkel harsogta: „Borzalmas öngyilkosság a gőzfürdőben.
Egy libapásztor csodálatos kalandja." Az asszonyban egyszerre felülkerekedett a kíváncsi ember. Miért kergetné el ezt a fiatalembert ?
Hisz ez a jámbor biztos nem tesz kárt a lányokban.
Ment hát a fiatalember és a felsőbbség jóindulatúan mosolygott utána.
Álmos lányfejek bolyongtak lenge öltözékben a folyosón s láttára halk sikollyal tűntek el szobáikba, a hang erősségénél óvatosan
vigyázva arra, nehogy valami fölösleges csendháborítással az inspekciós tanárnőt kizavarják odújából, másrészt tekintettel voltak az

GYENESANTAL
VILLAMOSSÁGI MŰSZERÉSZ ÉS SZERELŐ

TEEFON: 96. M E Z Ő T Ü R . ERDŐDY-U. 5.
Villanyvilágítási berendezések, telefon, csengő,
villámhárító, rádió, csillár, villanymotorok szerelése. Autó, motorkerékpár, kerékpár, varrógép,
írógép, gramofon és mindennemű műszaki gépek javítása, villamos motorok, dinamók, gyújtómágnesek tekercselése, javítása és delejezése.

ORION,
TELEFUNKEN STB.

GYÁRI LERAKATA ÉS JAVÍTÓ MŰHELYE

Alkalmakra fényszóró

és hangerősítő berendezés

kölcsönzése.

illemre és a tisztességre is. A szerzőt mindegyik ismerte; ők már
régen felfedezték, mert többet ér egy élő arszlán száz döglött oroszlánnál.
Szerzőnk felfedező tekintete partot ért s ujjongó örömmel ölelte
piruló ideálját. A lány az első csók után, melyet, ha intenzíven
részt is vett benne, kapott, — a többiek összetett kezekkel áhítato5an nézték őket — mielőtt a másodikba, a revánscsókba belekezdett volna, odagügyögte : Maga bolond.
— Gyerekek, mi lesz, ha kijön a Rézi ? szólt az okos Márta,
ki a nehéz helyzetben leghamarabb nyerte vissza hidegvérét.
— Be kell vinni a szobába, proponálta a szende Böske. .
A lányok hősünket, mint valami zsákmányt, beterelték a Mária
és szobatársnője szobájába.
— Öltözz Marcsa gyorsan, szólt szerzőnk, hogy ne zavarjuk
soká a többieket, azután gyere.
—iJön Rézi ! szaladt be az őrszem.
— Be az ágy alá ! adta ki Márta a parancsot.
Már nyílt az ajtó s villámgyorsan kellett eltűnni az ágy alatt.
Sietségében kalapját az egyik széken hagyta, szerencsére Marcsa
észrevette s biztos ösztönnel feltalálva magát ráült.
Kezétcsókolom ! zengték kórusban a lányok annak a mézédes
mosolynak, mely a negyvenöt leányév pompájával minden reggel
felvirágzott Rézi ajkára s minden este lehervadt onnan egy melanchólikus sóhajjal: Ma sem ! Ma sem ! Pongyolájából a tavasz illata
áradt — csak ezt a kreációt kedvelte, de ezt olyan töömegben öntötte magára, hogy szállítója meg volt győződve arról, hogy nagykereskedő. Szép, hullámos, félhosszú haja gyönyörű csigákban omlott vállaira a legutolsó divat szerint. Haját vagy egy szögre akasztva
maga fésülgette vagy leküldte a szolgánéval a legközelebbi hölgyfodrászhoz. Olyan érdekes a feje, mesélte a Nusi, akit a tanárnők
csendes és engedelmes magaviselete miatt az intézetben példaképül
emlegetnek és aki egyszer elbújt a Rézi szobájában s kileste toalett
titkait, épp olyan, mintha egy krajcáros tökre pergamentet borítanánk.
— Jó reggelt édes lányok ! Hogy töltötték az éjszakát ?
A köszönjük jól felelet csicsergések után oly léptekkel ment
oda ahhoz az ágyhoz, mely alatt hősünk íeküdt s melyben a szobatársnő roég lustálkodott, mintha az éjjel valami mesebeli herceggel
bűnbeesett volna s ennek örömeit akarná irigyelteim a lányokkal.
— Te ez a Rézi megérezte, hogy férfi van idebenn, úgy pipiskedik; kuncogta oda Márta Böskének.
— Aranyos Ibolyka, csak nem hütötte meg magát ? mondta az
ágynál Rézi s hűs kezét a lány homlokára tette.
— Oh nem Rózsi néni, válaszolta az.
-— Fel kell kelni, édes lányom, alkalmazkodni kell a házirend-

„ , , hogy egész évben pontos legyél,

TAUBEÍ^-féle órát vegyél . „ , !
MEZŐTÚR, GIMNÁZIUMMAL SZEMBEN.

hez ! ezt ismét oly sejtetéssel mondta, mintha csak a szigorú házirend akadályozná meg abban, hogy éjszakánként ágyában egy tündéri ifjút vendégül láthasson. Csak öltözzenek édes lányok ! és egy
kegyes főbólintással végre kilebegett Rézi.
— Hölgyek, bújt ki az ágy alól hősünk, alánéztem a Rézinek.
Perkál bugyi van rajta.
— Maga szemtelen, illik így viselkedni egy lánnyal szemben !
— Először is egy leány ne viseljen perkál bugyit, másodszor
nem szemben voltunk, hanem . . .
— Hallgass, szakította félbe Marcsa, és bánd meg a bűneidet,
máskép nem megyek veled.
— Mea culpa, megloptam mohó tekintetemmel testének ígéreteit.
*
— Hoztam reggelit a Szabó úrnak, riasztotta ki álmodozásából
Teri, aki sehogysem tudott belenyugodni abba, hogy szép ünnepi
terve semmivé legyen.
Az áldóját magának ! akart kirobbanni a méltatlankodás Szabó
úrból, de a pár gépírásos sorra tévedt tekintete, miszerint darabját
a színház titkári hivatalában átveheti. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, gondolta s felerőltetve arcára egy mosolyt úgy vette
el a lánytól a kávét hogy keze hozzáért annak a kezéhez. S ettől
az érintéstől Teri arcán vasárnapi mosolygás rímelt ki.
— De hát így kellett lenni! Mert ha darabot írt is és nagytudású lányról ábrándozott, azért mégis csak segít hétköznapokon a
sarki fűszeresnél.

• SZÉP ÉS ÍZLÉSES
KÖNYVNYOMDAIÉS
KÖNYVKÖTÉSZETI

MUNKÁKAT

P O N T O S A N ÉS JUTÁÁR MELLETT KÉSZÍT

THEZÖTŰR, PIAC-TÉR
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bZÉP, ÍZLÉSES

DÍSZEDÉNYEKET

Mezőtúr.
Telefon: 73.

OLCSÓN VtóflROLHflT
Gyári lerakat:

•P.BADÁR

Budapest, Sas-utca 12.

BALÁZS

Mechanikai szövőgyár,
festő és kikészítő.

EZÜSTKOSZORŰS
MŰ FAZEKAS MESTERNÉL

MEZÖTÜR

Gyárt:

tarkánszőtt
pamutárúkat.

ÚJVÁROS, V.U, 6. SZ.
GÍMRE ÜGYELJEN I

Árban, ízlésben
felülmulhatatlantit

KLEIM
DIVATÁRU HÁZ
Túri Vásár.Telefon 69.

Férfi és női szövetek, selyemárúk nagy választékban.

1869. óta
Kölcsönök
Betétek

Mezőtúr és a környék
legnagyobb pénzintézete

TÚRI VÁSÁR"
Mindenütt vásárolhat,
egy helyen
kényelmes részletben fizet*
Lépjen be a Tori Vásárba
Nyomatott Borbély Gyula könyvnyomdájában, Mezőtúron. 1936.

