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A magyar hadsereg
sikerrel veszi ki részét a támadó

hadműveletekből

Felderítő repülőink legyűrték a szovjet vadászgépeket — A németek megtörték a krimi
sereg maradványainak ellenállását — Charkov és Kurszk között valamennyi támadó
arcvonalon megverték oz ellenséget

Megerősitett brit csapatok sikertelen ellentámadásai
El-ASameinnál
r

Á legutóbbi 24 óra
legnagyobb
érdeklődésre számottartó eseménye
s
tengelyhatalmak
deklarációja,
amely
Egyiptomot
független és
szabad Országnak
nyilvánítja és
kilátásba helyezi, Konyha teljesen
és véglegesen megtörik a brit katonai uralmat, ugy
Egyiptomnak
az, u j világelrendeződésében
méltó
helyet biztosítanak a szabad és független
nemzetek
sorában. Ezzel
egyidejűleg magában Egyiptomban
is előtérbe került a függetlenségi
mozgalom, mostmár nemcsak
a
nép, -dfí nagga a kormány is nyíltan
állást foglalt és Nabasz, pása egyiptomi miniszterelnök pénteken azt a
követelést terjesztette a brit nagykövet elé, hogy garantálják Egyiptom szuverenitásának
visszaállítását a háború utánra. Miles-Lampson brit nagykövet a
követelést
először elutasította, ttgy látszik
azönbart később utasításokat kaphatott Londonból, mert még a pénteki nap folyamán közölte Nabasz
pasával, hogy a brit kormány fenn-

lyab veszélyt! az országnak közveflen háborubasodródását. Az NST
egyik jelentése például
arról tud,
hogy az angol nagykövetség az elmúlt héten többizben
kapacitálta
Faruk királyt, hogy üzenjen hadat
a tengelynek, az uralkodó azonban
mindannyiszor kitért e követelés
elől. A király álláspontját hasonló
határozottsággal világítja meg az a
másik jelentés is, mely szerint Faruk király kijelentette országa egyházi vezetői előtt, hogy Egyiptom
meg fogja őrizni semlegességét.

De maguk az angolok se^j bizhatnak
túlságosan az
egyiptomi
hadseregben. Erre vall az NST-nek
az a híre, hogy Marsa Matruh eleste után az angolok az egyiptomi
haderő lefegyverezését
követelték,
mire Ibrahim Itala vezérkeri főnök
a hadsereg tiltakozása jeléül beadta lemondását.
Azok a kijelentések, amelyekkel S
jeruzsálemi
nagymufti a németolasz
nyilatkozatokhoz
Csatlakozott, mutatják,
miképpen értékeli
tartás nélkül
elfogadja -a követe- j az arabnyelvü világ nemzeti érzésű
lést, ha Egyiptom a háború alatt köreiben a brit Ígéreteket a jövőre
lojálisan teljesiti a Nagybritánniá- nezve.
Rommel csapatai eközben tovább
yal kötött szerződés pontjait. A mielőnyomulásukat és ez
niszterelnök egyébként pénteki, ha- folytatják
szerint az E l Álatodik királyi
kihallgatása
után NST jelentése
szózatot intézett Egyiptom népéhez méin melletti harcok rövid elesenés ebben kényszermunkával fenye- desedés után szombatra virradó éjgeti meg a szabotálókat. Egy má- szaka isrnét rendkívül
hevesekké
sik közleményt is kiadott, amelyben váltak. Részletek egyelőre még nem
a szökevény hadifoglyok elfogásá- ismeretesek.
ban való segédkezésre hivja fel a
A svájci lapokhoz érkezett jelenténépet és arra, hogy működjék köz- sek szerint Egyiptom több városában
Te a /0
' " országok
polgárainak le- angolellenes tüntetések voltak. Az antartóztatásában, amelyekkel Egyip- gol kairói hatóságok több száz emtom a diplomáciai kapcsolatot meg- bert letartóztattak,
szakította. E Z a két kiáltvány arra
Keleti front
vall, mintha a korniány az elfogadott követelései alapján megegyeA Szebasztopolból elmenekült szovzett volna az angolokkal, bár egy jeterőket szívós és kitartó harcokban
ilyen megegyezés létrejöttét sehon- sikerült teljesen megsemmisíteni. Az
nan semmiféle híradás nem erősiti ezekkel kapcsolatos karcokról szóló
meg. Az egyiptomi belpolitikai ese- jelentések először említik Richthofen
repülőhadményeiről Berlinben még nem ér- vezérezredes »kózelharci
tesL-ét, amely elsőrendű feladatot telkeztek pontos jelentések.
jesített a hadműveletek során, arai a
Mégis valószínűnek látszik", liogy sikert nagymértékben biztosította. Újezzel a gesztussal az egyiptomi kor- szerű fegyverek használatbavételéről
mány
nem a
tengelyhatalmakat véltek tudni egyes helyeken, a katonai
akarla
provokálni,
csupán
mai szakértők azonban ezeket a feltételezéseket megcáfolták. Heydebreck legkényszerhelyzetében elmegy a vóg- újabb berlini jelentése most leplezi le
ameddig
mehet, hogy a rejtélyt és elárulja, hogy az egész
p é k k e l a koneiUiánsnnk
tűnő in- újszerűség abban áll, hogy acél re-.
»«ke<&sekkel
elkerülie a
komo- nülőgéDek kerültek alkalmazásba. Az

" j repülőhadtest feladata a gyalogig
és a páncélosok számára a szabad ut
biztosítása. Heydebreck szerint a német hadvezetőség egy uj fogásáról
van szó a zuhanóbombázók felhasz
nálása módjában. Ebből arra következtet a jelentés, hogy a várható uj
tiagy offenzívában még több uj támadó

taktikai fogásra is TeEet
tani.

Távolkelet

Tokió, julius 4. A Stefani-iroda
jelenti;
Mint a belsőmongóliai arcvonalról jelentik, a japán csapatok mát
elfoglalták S u i j u
tartomány nyugati részében Vuhen városát. Más
japán erők elfoglalták az ettől délre fekvő Vulanaopo városát. (MTI)
Lisszabon, julius 4. A Stefaniiroda jelenti: Csunkingból jelentik:
Hivatalos kínai -forrás
közlése
szerint az északamerikai önkéntes
hadtest, amelynek a ósungkingi hadsereget kellett volna megerősítenie,
nem tartalmazott- többet 250 harcosnál és eddig összesen tiz halottja
volt. A csapatot Csangkaisek végül
kénytelen volt feloszlatni és viszsza fogja küldeni az Egyesült-Allamokba. (MTI)

Á honvédvezérkar 9. számú hadijelentése
Budapest, julius 4, A honvédvezérkar főnökének kilencedik számú ha*
dijelentése:
A junius 28-án német egységekkel megerősített magyar hadsereg megkezdte támadó hadműveleteit. A téli hónapok alatt műszakilag erősen kiépített és makacsul védelmezett ellenséges állások áttörése már a tén.aoaa első
napián sikerűit. A nyitott résen át előretörő csapatok julius 3-án lelv.ttték
az érintkezést a délről előretörő német kötelékekkel.
A hadmüveletekben különös sikerrel működtek közre felderítő repülőink. Egyenkint szállva több izben harcba keveredtek a feladatuk elvégzését gátolni akaró ellenséges vadászkötelékekkel és a keletkezett légi harcok során hat ellenséges vadászgépet lelőttek. Egy felderítő gépünk nem tért
vissza. (MTI)

Német iiadijelentés
Berlin, julius 4. A véderő főparancsnoksága közli:
— Szebasztopoltól délnyugatra a
Cherzonezosi szigeten megtörtek a bolsevista csapatmaradványok ellenállását. Krímtől délkeletre fekvő tengerrészen harci replőgépeink elsüllyesztettek egy ellenséges őrhajót. A charkovi és kurszki szakaszon a német és
szövetséges csapatok az ellenséget valamennyi támadó arcvonalon megverték. Az ellenség nagyobb erőit átkaroló támadással bekerítettük. Gyorskötelékeink erőltetett menetben nyomulnak előre.
— Harci-, romboló- és vadászrepülő
ezredek hullámszerű bevetésekben támogatták a támadó hadmüveleteket é!s
az ellenségnek érzékeny ember- és
anyagveszteségeket okoztak. Egy légvédelmi tüzérezred földi harcokban 47

páncélost semmisítettek meg és 9 szovjet repülőgépet lőtt le.
A jegestengeri arcvonalon Murmanszk városa és kikötőnegyed területén a légierők légvédelmi állásokat
bombáztak és ugyancsak bombákkal
árasztottak el egy fontos légi támaszpontot a Kola-öbőitől keletre. A julius 4-ére virradó éjszaka légitámadással elsüllyesztettünk egy 10.000
tonnás ellenséges kereskedelmi hajót
a Jeges-tenger északi részén.
— Egyjptomban a megerősitett elalameini állások környékét még makacs harcok dúlnak. Az ide vezényelt
megerősítésekkel végrehajtott ellenséges ellentámadásokat kemény küzdelemben visszavertük és további ellenállási fészkeket küzdöttünk le. A német és olasz vadászok légi harcokba*
28 brit gépet lőttek le. (MTI)

Á krimi szovjetveszteségek minden eddigi
becslést felülmúlnak
Berlin julius 4. A szombati német
hadjelentés
kiegészítésképpen
a
Német Távirati Iroda katonai részről a következőkről értesül:
A német katonák
Szebasztopol
erődrendszerében, k'iserődjeiben és
sziklaállásaiban folytatott tisztogató munkálataik során a szovjet katonák holttetemeinek egész halmazataira
bukkantak. Egyelőre nem
lehet
pontosan
megtudni a Szebasztopolnál elesett bolsevisák számát, azt azőnban máris meg lehet
állapítani, hogy a veszteségek oly

nagyok, hogy
valamennyi
eddigi
becslést felülmúlják.
A feketetengeri orosz hajóhad jelentős része Novorossiskba
menekült. A német légi
hadevő állandóan támadja ezt a kikötőt és a
hadi és kereskedelmi hajókat.
Német gyorsnaszádok Szebasrüopol eleste napján két szovjet tengeralattjáró vadászhajót,
amelyek,
menekülni
igyekeztek,
elsüllyesztettek. Az ellenséges hajók fedélzetén a legénységen kívül több tnngasrangü tiszt ós tisztviselő volt.

OST VEGYEN BÚTOR?
RTÉSZ L Á S Z L Ó
Müaszta'os
Remek bútorai

lakberendezőföl
o l c s ó á r b a n kerülnek

rendkívüli
FIGYELEM í
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(Wagner
mellett.)

eladásra.

kelengyeház
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Ezek során az olasz és német
dászok 28 brit gépet lőttek le.
pülőalak illataink
megtámadták
S*7.noz-cstorna mentén Tzmaila
kikötőjét
A bombázás során
robbanás és tüz keletkezett-

vaRea
légi
sok

Malta ellen is éjjel-nappal folyik
a bombázás. A müveletek során két
Spitfire gépet légi harcban elpusztítottunk, több más gépet ped??r a
földön tettünk tönkre. A nap folyamán végzett müveletekben négy repülőgépet vesztettünk.
Port Said közelében olasz torpedóvetőrepiilőgépek
torpedókkal eltaláltak két közepes
nagyságú ellenséges teherhajót. (MTI)

A tengelycsapatok már benyomták
Ef-Álamein középső védelmi vonalát
f ö l d ö n , v zen, levegőben nagy erőkel vontak össze
az angolok a Nilusvölgy védelmére
Róma, julius 4. A Giornale d'Italia
megállapítja, hogy a tengelycsapatok
a középső szakaszon már benyomták
Fl Almein angol védelmi vonalát, a
két szélső részen még tovább folyik
a küzdelem. Az el-alameini állás eleste
nfan a tengely számára könnyű lesz
elérni a Nilus völgyét Ezen a vonalon
vonták össze a Közeik eleten levő öszszes angol harckocsikat, amelyekhez
most ujabb amerikai harckocsik járultak. A Földközi-tenger és a Közelkelet különböző pontjairól jelentős
légi erőt is vontak össze az angolok
és ezek az uj légierők két napja harcban vannak. Az angolok az utóbbi napok során a Földközi-tengeren jelentős számn angol és amerikai tengeralattjárót vontak össze.
Berlini katonai részről nvert közlés szerint fiszakafrikában a német
liarci repülőgépek Alexandria térségéjien támadták az ellenséges célpontotat A bombák sátortáborokba csalódtak be és nagy pusztítást okoztak.
Súlyosan eltaláltak egy repülőteret.
Néhány repülőgép kigyulladt, egy légvédelmi állás tüzet szüntetett. Néhány
harci repülőgép egész Kairóig tőrt
előre és ott röpcédulákat dobott le. A
lémet repülőgépek mind sértetlenül
értek vissza támaszpontjukra. (MTD
Vichy, julius 4. Az amerikai ügyvivő Laval miniszterelnöknek állítólag bizonyos javaslatokat tett az
Alexandriában internált francia hadihajók ügyében, Hir szerint az angolok
a francia hadihajókat Alexandriából
más földközitengeri kikötőbe akarják
szállítani, ahol a háború befejezéséig
internálnák őket. (Bud. Tud.)
Róma, julius 4. A Stefani-iroda jelenti: Az Associone Coloniale szerint
a tengelycsapatok részéről május 26
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É3öi?yös vétel !
TISZA-ÍRUHÁZ,
Tisza Lajos-körűt 46, a cserépedénypiacnál.
Figyeljen a címre!

és julius í. között, vagyis a támadás
kezdetétől Bl-Adaba elfoglalásáig kivívott sikereket a következő számadatok mutatják: 450 lelőtt repülőgép,
több mint 1100 elpusztított vagy zsákmányul ejtett ellenséges harckocsi,
61.000 fogoly. A sebesülték és eltűntek
hozzászámitásával a VIII. brit hadsereg a tengely támadásainak első szn
kaszában 75—80.000 embert vesztett.
(MTI)

• Az USA-haditengerészet
veszteségei
Lisszabon, .juliüs 4.
A Stefaniiroda jelamti:
Washingtoni
hivatalos
jelentés
szerint
julius 7 és 18 között a?,
északamerikai haditengerészet veszteségei a következők
voltak: 190
halott, 54 sebesült, 642 eltűnt. Ugyancsak e közlemény szerint az Egyesült-Államok
haditengerészete az
ellenségeskedés kitörése óta 11000
embert vesztett

Ujabb nyolcvanhat
kivégzés Prágában
Prága, julius 4. A prágai rögtönitéjőbiróság julius bán 86 személyt,
köztük három zsidót itélt halálra. Az
elitéltek ellenséges ügynököket rejtegettek. illetve hirodalomellenes cselek,
tnényeket követtek el, vagy támogatták Heydrich vol helyettes védnök merénylőit és segítséget nyújtottak nekik. Az ítéleteket végrehajtották és az
elitéltek vagyonái^efkobozták. (MTI)

Tollat kérünk
a honvédeknek!
Adakozzunk tollpárnákat
védeknek, mért a felhívásra
felajánlott mennyiség még
sem elégje
"A Ili agyar Vöröskereszt
városi fiókja, Korona utca

a honszépen
korántSzeged
18. el-

fogadja tó rendeltetési helyére iut»
tatja az adoomriyftkaL
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a i uj kulfusiRftinisifer
Szily Kálmán ujbál elfoglalja

Olasz hadijelentés
Róma. jtilíns 4. Az olasz főhadiszállás jelenti:
El-Alameintől keletre és délre az
ellenség, amely emberben és anyagban nagyobb erősítéseket küldött a
harctérre, ellentámadásokkal igyekszik előnyomulásunknak gátat vetni. Az ellentámadásokat
kemény
csatában nyomban és határozottan
visszavertük. Az ellenség ellenállási központjainak fokozatos kiküszöbölése még folyik.
A tengely repülői pénteken njabb
sikerekot arattak nagyobb
egységeink műveleteinek szakadtlan támogatása során. Nagy számbeli fölényben levő ellenséges alkulatokkal győzelmes légi Tintákat vivtak.

Héman Bálint lem#ná#tt F

Budapest, julius 4. Hóman Bálint
vallás- és közoktatásügyi miniszter
tizévi minisztersége után, szombaton benyújtotta lemondását. A kormányzó az
u j kultuszminiszterré
Szinyei-Merse Jenőt, a képviselőház alelnökét nevezte ki.
Dr. Szinyei-Merse
Jenő 16 éve
tagja a képviselőháznak. Ezt meg
előzőleg a kultuszminisztériumban
dolgozott,
munkatársa
volt gróf
Klebelsberg K u n ó kultuszminiszternek és mint
osztálytanácsos vált
meg 1926 ban a
minisztériumból.
Számos hazai és külföldi kitüntetés
tuljdonosa, tartalékos 5-ös huszárfőhadnagy, aki négyéves haretári
szolgálata alatt a tiszti kitüntetések egész sorát szerezte meg. Az u j
kultuszminiszter
működése
elé
nagy várakozással tekintenek.

katedráját

a Műegyetemen

visehT-ként irta aláSzily K á l m á n
titkos
tan'ágsoS,
kultuszállamtitkárt saját kérelmére
felmentették állásától.
Szily Kálmán újból elfoglalja katedráját »
Műegyetemen.

A távozó miniszter búcsúja

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium tisztviselői kara szombaton délben igen
bensőséges ünnep keretében búcsúztatta el Hóman Bálintot, a
leköszönt vallásés közoktatásügyi minisztert.
A minisztérium és az alája tartozó
tudományos,
művészeti
és
egyéb
intézmények
tisztviselői
Fáy István államtitkár köszöntötte Hóman Bálintot
Ezután a tisztviselői kar nevében
Stolpa
József államtitkár
Szily
A távozó Hóman Bálinthoz a kormányzó külön kéziratot
intézett, Kálmán államtitkárt búcsúztatta.
amelyben
érdemel elismeréséül a
Az ui min szter eskütétel*
Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztjét adoma
Szinyey-Merse Jenő titkos tanányozta. Bizonyosra vehető, hogy a csos, vallás- és közoktatásügyi mitárcájáról leköszönt
kiváló törté- niszter szombaton 12 óra 50 perckoí;
nettudós a jövőben
fokozott mér- tette le a hivatali esküt a királyi
tékben fogja
tudását a tudomá- várpalotában a Kormányzó nr őfő
nyos hivatásának szentelni.
méltósága előtt- Az eskütételen ,ie- i
titkos ta-j
Hómap
Bálint egyébkén levelet len volt Kállay Miklós
intézett az országgyűlés képviselő- náosos, miniszterelnök és báró P e
házának elnökéhez, amelyben ösz- rényi Zsigmond v. b. t, t , a magyal
szeférhetetlenségl bejelentést
tett Szent Korona őre. Az eskümintát
titkol
önmaga ellen. Ezzel a bejelentéssel Bárczih'ázi Bárezy István
azt kívánja tisztázni Hóman, hogy tanácsos olvasta fel.
az őt, mint. a Nemzeti Muzem elnöA Kormányzó u r őfőméltósága a«
két megillető kincstári személy- eskü után magánkihallgatáson fogékpoesit. amelyet a jövőben igény gadta az újonnan
kinevezett valbe venni óhajt, használhatja-e. A lás- és közoktatásügyi
minisztert.
levelet Iíóman „ országgyűlési kép- (MTI)

Kinevezések
Budapest, ju+ius 4. A Kormányzó a
vallás- é» közoktatásügyi miniszter
előterjesztésére az állami ipariskolai
tanszemélyzet
létszámába
L ak i ts
Gyula szegedi m. kir. állami felső
ipariskolai főmühelyoktatónak a VI11,
fizetési osztály jelleget adományozta.
Az állami polgári iskolai tanszemélyzet létszámában N a g y Géza sze
gedi II. kerületi állami polgári fiúiskolái rendes tanárt, dr. K ö v á r y Ferenc szegedi III. kerületi állami polgári fiúiskolái rendes tanár c. igazgatót a VI. fizetési osztályba kinevezte
A Kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a
szegedi m. kir. Horthy Miklós-tudományegyetemen
dr. T ó t h
László
kolozsvári ro. kir. Ferenc József-tudományegyetem ny. r. tanárát a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon üresedésben levő egyetemes történeti tanszékre egyetemi ny. r. tanárrá, a szegedi állami polgári iskolai tanárképző főiskolán dr. E p e r j e s s y Kálmán főiskolai rendes tanárnak az V. fizetési osztály címét
adományozta. Az egyetemi számviteli
és levéltári szakban dr. K i s s Albert
szegedi m. kir. Horthy Miklós-tudományegyetemi questort, egyetemi tanácsost a VI fizetési osztályba kinevezte, a külső gazdasági szakban M ag v a r László szegedi m. kir. Horthy
Miklós-tudományegyetemi
gazdasági
hivatali felügyelőnek
az egyetemi
gondnoksegéd címet és a IX. fizetési
osztály fellegét adomápvozta.

veszter szegedi műszaki
főtanácsosi
cimmel és jelleggel felruházott műszaki tanácsost műszaki főtanácsossá kinevezte. C s s l a Imre műszaki főtanácsosnak, a szegedi 10. földmérési felügyelőség főnökének miniszteri tanácsosi cimet és jelleget, továbbá 8 i » s z a 1 a c s i Menyhért szegedi főmérnöknek műszaki tanácsosi cimet é*
jelleget, vitéz P a p p Zoltán szegedi
stgédmérnökuek mérnöki cimet és Jet'
leget adományozta. K l o n g a Mikló«
szegedi pénzügyi számvevőségi másodosztályú főtanácsost pénzügyi számvevőségi első osztályú főtanácsossá kinevezte, G o 11 h a r d t Bálint szegedi
számvevőségi tanácsosnak pénzügy*
számvevőségi másodosztályú főtanácsosi cimet ós jelleget adományozta
A pénzügyi iroda és kezelési tisztviselők egyesitett létszámában D n m t s *
Dömötör szegedi pénzügyi irodai főtisztnek a pénzügyi iroda Igazgatói
met és jelleget adományozta. (MTD j

Deutscher

Korresponüen 1

aus dem Südgebict, der die deutseb®
Sprachc in Wort und Schrift perlek
beherrscht, auch ungarisch spricb
und schreibl, vier Jabre hindurch ^
grossem Ilaníunternehmen erfojgrei^
tatig war und mit allén Kanzleiarbej'
fen gul verliaut ist, doppelte Bucj»"
íükruhg und einfache Bifanz
stadig aufstellt, Arier ist, wűneC®
seine Stéllung *u veraudero AuiralF |
sind unter Chifíre >Deutscb«r
A kortuábyzó a pénzügyminiszter resppr.deíjU an die Verwaltuug díe*|
•Altfteriesztésera N a a y m i b á l y Szil- Blattcs erbeten.

EGYIPTOM - TEGNAP ÉS MA

n e EMAG rfc XOII SZAG
Vasárnap,

A Nilus országának kalandos utja a torok hódoltságtál az angol partraszálláson keresztül a második világháborúig

1941. j n l i u s X.

Csak akkor leaz szép a lakása, ha
bútorát nálunk vásárolja!

ASZTALOSMESTEREK
CSARNOKA

dó-változás angol szempontból most
mán elkerülhetetlen. Ugyanekkor,
Siendrónyl Qéia is Tártai
Szeged, Dugonlos-ter II.
p'saknem ugyanazon a napon a kheTel«fene»4m: 19-83.
dive Konstantinápolyba
utazott,
hogy megtegye az ellenintézkedéseket.
Egyikük sem tért többé vissza zés elől és a Zagullal való tárgya*
Egyiptomba. Közben Ugyanis kitört lá sokat visszautasította. Ez mérgea világháború, amely egy csapásra sítette el azután a helyzetet és e*
9,
1904
április
8-án
azután
aZ
egyipmegváltoztatta a helyzetet Anglia vezetett a kirobbanáshoz. A forraTörők tartomány vöít századokon
tomi
szabadságpárt
minden
remédalom. azonban megbukott.
,és Egyiptom, között.
át. A török birodalom hol nagyobb
volt, hol kisebb — ez az Egyiptom nye rombadőlt Ezen a napon létrefeletti Uralmát nem befolyásolta. jött az angol—franeia szövetség. A
Alkotmányjogilag TÖrökovsz'ághae
Többen
is megkísérelték,
hogy két állam vezetői rájöttek arra,
Néfiáuy, látszólag Ssendes év köEgyiptomot hatalmuk alá hajtsák, hogy olyan nemzetközi bonyodal- tartozott, de facto angol megszállás
vette a forradalom bukását. De a
mak
előestéjén
állnak,
amikor
a
réalatt
állott
Egyiptom
1914-ben,
az
de minden kisérlef csődöt mondott.
gi csatabárdot el kell ásniofe és úja- első világháború kitörésekor. Tö- hamu alatt tovább parázsolt a tűz
Például Napoleon kísérlete is, aki
és nem volt kétséges, hogy a legel1798-ban felvonult Egyiptom hatá- kat kell élesíteniök. A szerződés rökország ekkor még semleges ál- ső alkalmas pillanatban újra maszabadkezet
biztosított
Franciaorlam volt és távol igyekezett tartani
írán, de az országot nem sikerült
gasra csap madj a láng.
franciává tennie. Arra
azonban szágnak Marokkóban, ezzel szemben magát a nagy mérkőzéstől, Anglia
London ekkorra már — úgy látmindenképpen jó volt ez a kisérlet, a franciák érdektelenségüket nyil- viszont csatasorba akart állítani
szik
— tanult az eseményekből. Rávánították
Egyiptomot
illetőleg.
A
minél több országot a központi hahogy az egyiptomi őslakosság köjött arra, hogy erőszak helyett sokNilus
országának
függetlenségét
talmak
ellen.
Egyiptomnak
ez
a
feIrében felébredjen a gyűlölet az ideszor érdemesebb a megegyezés útgenek ellen. Ez a gyűlölet néha erő- ezen a napon hosszú időre eltemet lemás helyzete nem tarthatott soja.
A kairói angol kormányzó jegysebbé vált, néha alább hagyott, de a ték — és ezt jól tudták nemcsak káig.
zéket
nyútott át a szultánnak —*
szerte
a
világon,
hanem
—
ami
nem
Amikor tehát világossá vált, hogy
X I X . század vége felé kezdett egészen tűrhetetlen méreteket ölteni. szokott mindig megtörténni — ma- a törökök német és osztrák-magyar ekkor m á r 1927-et írtak — és ebben
(Főleg az Egyiptom területén élő gában az érdekelt országban is.
szövetségesként harcolják végig a a jegyzékben négy pontban körülfranciák és angolok kerültek veszéháborút, 1914 decemben 18-án Lon- határoló függetlenséget ajánlott fel
lyeztetett helyzetbe. A bennszülött
donban a következő hivatalos köz- Egyiptomnak. A megszorítások az
angol birodalommal való kapcsola1911 őszén olyan ember Vette át lést adták k i :
lakosság ugyanis nem vett tudokormányzását, akinek
mást arról, hogy ez a két ország az- Egyiptom
— őfelsége a* angol király kül- tok biztosítására, az idegenek véidőtájt nem volt barátságos vi- már neve hallatára is félelem fogta ügyi állaíntitkára tudomásul adja, delemre, Egyiptom védelmére és
szonyban egymással és egyformán el^a bennszülött lakosságot. Kitche- hogy a Törökország magatartásá- Szudánra vonatkoztak — tehát megmeg akart szabadulni mindkét eu- ner lord mögött ekkor már Szudán ból folyó h&borús helyzet következ- lehetősen sokirányúak voltak. Kaitrópai vendégtől. Ennek azután az meghódítása, jónéhány döntő csata tében Egyiptom őfelsége védelme róban mégis örömmel fogadták a»
lett az eredménye, hogy 1882 júniu- megnyerése állt és tudták róla, hogy alá helyeztetett és a jövőben a brit ajánlatot — az állandó háborús fef
sában az angol flotta megjelent az ő energikus fellépése
nélkül protektorátus részeként fog szere- szültséget m á r tiirehete 'ennek érez"Alexandria előtt, tönkrelőtte a vá- Franciaország aligha irta volna alá pelni. Törökországnak
Egyiptom ték ezen az oldalon is.
most és osapatokat szállított partra. az Angliával való
megegyezést. feletti uralma ezzel megszűnt, őfelEjgészen rövid idő leforgása alatt Kitchener az erős kéz politikáját sége kormánya minden szükséges
A helyzet azután 1935-b"en kezdett
• n g o l katonaság szállta meg egész honosította meg Kairóban. Ez az intézkedést megtett Egyiptom véEgyiptomot, de Anglia — semmi ki- erős kéz eredményekkel is dicseked- delmére, valamint lakóinak és ér- ismét kritikussá válni, amikor az
olasz—angol viszony kiéleződésével
(fogást nem emelt az ellen, hogy az hetett. Sikerült az országot átsegí- dekeinek oltalmára.
' t
Egyiptom kulcshelyzete egy csapás•ország hivatalosan továbbra is a tenie az 1912-es olasz-török háborún
ra döntő jelentőségűvé vált. A déli
török birodalomhoz tartozzon. A beavatkozás nélkül, ami pedig megvállalkozáswznltán pedig tűrte a helyzetet, mert lehetősen kilátástalan
A háború négy éve alatt egyre és nyugati határokon olasz csapanak látszott, figyelembe véve az gyülek a viharfelhők, amibor azon- tok vonultak fel és Anglia felismermást nem is tehetett.
olasz és török érdekszférának éppen ban 1918-ban Wilson kiadta a jel- te: milyen végzetessé válhatna az
Egyiptom táján akkoriban nyilván- szót a népek önrendelkezési jogá- esetleges egyiptomi felkelés ebben
valóvá váló kereszteződését. Egyip- ról, az egyiptomi függetlenségi párt a pillanatban. Az év vége felé kirá'Áí angol közvélemény ekkör még
tom kívül maradt a háborún, ami elérkezettnek látta az időt a Cselek- lyi dekrétummal helyreállították tetávolról sem gondolt Egyiptom végnagy eredmény volt, viszont Kitche- vésre. A nép szinte egyöntetűen tö- hát a korábban felfüggesztett a)
leges megszállására. Gladstone kener a stabilizálódó némaság ural- mörült Zaglul pasa köré, akinek kotmányt, kiírták a választásokat
kében volt ekkor Londonban a korm á t teremtette meg a Nílus men- személye ekkor már. évek óta a jobb és egymásután hozták tető alá azom á n y rúdja és ő erélyesen küzdött
az
intézkedéseket, amelyek
tén.
jövő zálogának számított a Nílus kat
az egyiptomi hódítás gondolata el
Egyiptom sérelmeit voltak hivatva
Az efaja uralom azonban ritkán mentén.
len. Még az alexandriai partraszáljóvátenni. Ennek a gyors és intenszokott jóra vezetni. Ezúttal is nap1918 novembe? 18-ának emlékét
lás után egy esztendővel is nyomaról-napra erősebben kiéleződtek az máig is megülik Egyiptomban. Ezen zív békéltetési akciónak a kierőszatékosan kijelentette az alsóházban:
ellentétek Kitchener és a khedive a napon kezdődött ugyanis az egyip- kolása és véghezvitele Eden nevé— Nem hallgathatom el azt a véhez fűződik.
között és bármely pillanatban bekö- tomi forradalom. Vértelen, békés
leményemet, hogy Egyiptom megszállása a nehézségek és terhek so- vetkezhetett a robbanás: ezt mind- forradalomnak indult ez és csak
10.
annyiból állt, hogy Zaglul pasa nérozatának átvállalását jelenti és a két fél jól tudta.
1936 augusztusában írták alá a
1914 nyarán Kitchener Angliába hány hívével megjelent, az angol
tartós megszállás ellenkezne hagyoszerzőutazott azzal a tervvel, hogy Lon- kormányzónál és — Wilson nyilat- végleges angol—egyiptomi
donban letárgyalja a tervezett nagy kozatára, valamint a kis népek sza- dést. Kompromisszum volt ez, a
Belváros*
M o w
változásokat és a khedive eltávolí- badságát hangoztató ismételt angol- kompromisszumok minden előnyétását. Meg akarta magyarázni az francia állásfoglalásokra hivatkoz- vel — és hátrányával. A legfonto.Vasárnap és hétfőn utoljára
angol kormánynak, hogy a z uralko- va — az egyiptomi függetlenség sabbak talán a megállapodás katoFilmóriás,
helyreállítását kérte. Zaglulék tu- nai rendelkezései voltak. Ezek szeamely mindannyiunkat érdekel:
K o r i á b a m
lajdonképpen nem voltak harcias rint az angol katonai központokat
emberek. Ezt mindennél világosab- a nagyvárosokból kivonják és föMa utoljáral
ban bfzonyítja, hogy a függetlenséEuróna nem válaszol get békés tárgyalásokkal akarták
» z e c H e n y i K4oxa
megszerezni — de az is, hogy rögVasárnaptól keddig!
Az olasz tengerészet névtelen hőTasnády Mária- Kiss Ferenc,
tön kijelentették: nem akarják AnAkik
szeretik
a szépet; a művészi,!
seinek a hazaszeretet, a kötelesEetrovics Szvetiszláv,
glia létérdekeit megsérteni, tehát
az izgalmas francia filmet, jöjjenek |
ségteljesítés, a bajtársiasság himTitkos Ilona, Táray, 8omlayval
szívesen hozzájárulnak ahhoz, hogy
el és nézzék meg a
nusza. Szereplői: Egy 35.000 tonnás csatahajó és személyczetc, és
Hétfőtől kezdve Hunyady Sándor: ezt a függetlenség korlátozott legyen, különösen, ami a pénzügyeket
és a Szuezi csatornával kapcsolatos
kérdésebet illeti . . .
Izgalmas, titokzatos. Rejtélyes

U j .
**
. . .
A mos! nagyon is előtétbe berült
Egyiptomot illetőleg meglehetősen
hiányosak erre mifelénk az ismeretek. Pedig érdekes ország és a múltj a is érdekes, sőt több tekintetben
tanulságos.
r

mányos politikánkkal is. Az efajta
eljárás nem volna összeegyeztethető
azokkal a kötelezettségekkel,
amelyek bennünket egy független
állammal szemben köteleznek és
alighanem Európa ellenkezésével is
találkoznék.
,
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A iehér hajó

A fehér hajó
ROMMEL AZ UFA HÍRADÓBAN
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MPOKKÓI LÉNY-t

Erdtfiii hasfóii)
PÁGER, TASNÁDY MÁRIA,
KÖNYVES TÓTH ERZSI,
MEZEY MÁRIÁVAL

London ekkor — nem először és
nem utoljára — végzetes hibát követett el. Rosszul értelmezett presztizsokokból elzárkózott a megegye-

nappalok, csőkos éjszakák.
Főszereplők: Charles Vanel, Jnles
Berry 4. Ráma, Tahtx
Azonkívül: HÍRADÓ

füzeid
csépié

SZÉN

minden mennyiségben
téli fűtésre kapható

GFRA

ITE&SI
íeg a Szuezi-Psatorna irányába tolják el. Ott is maradnak ezek mind
addig, amíg az angol vezetés alatt
felállítandó
egyiptomi
hadseregegymaga nem lesz képes áz országot és a Szuezi-csatornát megvédeni,
'
A megállapodás többi pontja mai
szemmel nézve kevésbbé jelentős. A
lényeg az, hogy ezzel a szerződéssel
— az aláírók véleménye szerint —
végleg rendezték Anglia és Egyiptom viszonyát. Ez a »végleg« — hat
esztendeig tartott. Most azután —
úgy látszik — ismét napirendre kerül az egész kérdéskoplexus. Aminthogy ez a háború egész sorát napirendre tűzte már olyan ügyeknek,
amelyekről az aláírók azt hitték,
bogy végleg rendezték . . .
KEMÉNY TSTVAN

A postaalfísztek
műsoros estje a sebestilt
honvédek javára
(A Délmagyarország munkatársától)
A Szegedi Postaaltisztek Egyesülete
szombaton este 9 Arai kezdettel jól sikerűit műsoros estet rendezett igen
nagy érdeklődés mellett a Vásárheiyisugáruti Postás-otthonban. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd V a d á s z Pál, az Egyesület elnöke megnyitóbeszédet mondott,
hangoztatva a mai időkben szükséges
hazafiúi áldozatvállalások
jelentőségét. A műsor további számaiban S i br i c z k y Rózsika, S s u r y
Gizella.
B a b a r e z y József, ifj. L ő r i n c z
Pálné, C s u r y Lajos és R ó z s a Margitka adtak elő nagy siker roeüett
hangulatos magyar nótákat és miidalokat, H i l l e r Médike pedig egy tehetségesen előadott ,magyar szólótáncot mutatott. A műsor utolsó számaként sMagyaroreságen és Oroszor«zágban« cimmel látványos álomképet
mutattak be az ügyes postás műkedvelők. A sikerekben gazdag műsort Hiller Géza konfrálta szellemesen s az
egyes énekszámokat
Markovies
Károly cigányzenekara kisérte. A jól
iikerűlt műsoros est jövedelmét a senesült honvédek részére juttatja el a
rendezőség.

Razzia volt szombaton este
(A Dclm.agyarország munkatársától)
Ismeretes, hogy a szegedi rendőrség
erkölcsrendészeti osztálya a közelmúltban széleskörű razziát rendezett,
hogy megtisztítsa a várost a kétes
egzisztenciájú nőktől. A razzia során
a rendőrség köze) száz nőt állított
elő, akiknek nagyrészét azonban az
igazoltatás után szabadon bocsátották.
Szombaton este a rendőrség ismét
razziát tartott a városban A razziát
dr. K ó b e r László rendőrfogalmazó
vezette. A razzia során a rendőrség
igazolásra szólított fel 47 nőt. Ezek
közül 27-et közigazgatási uton lakóhelyükre toloneoHat a rendőrség. A
47 előállított nő közű' 6 beteg volt.
A rendőrség ismét felhívja azokat
a nőket, alak az éjszakai órákb u> járnak munkahelyükre, hogy személyazonossági igazolvánnyal lássák el magukat mert a razziák meg fognak Ismétlődni.

Méra-i'ca 2.
Telefon: 4 9 - 5 0 .

Számtalan uj meglepő gazdasági lehetőséget mutat Be Farkas Imre 40 éve
a Szent István-heti
Tudniillik a költő Farkas lmte érkezett el írói
működésének
„háborús" Budapesti Nemzetközi Vásár
negyvenedik évfordulójához. MeffAz idén elővételben kell a vásárigazolványt beszerezni
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése) Tsmeretes hogy az ezévi
Budapesti
Nemzetközi Vásárt a
rendkívüli körülmények
folytán,
elhalasztott időpontban- augusztus
14—24-ig tartják meg. A «háborús»
jelleggel rendezett Vásár időpontja
tehát egybeesik a Szent István-heti
ünnepségekkel, amikor az ország
hazafias közönsége évtizedek
óta
amúgy is mindig Budapestre utazik, hogy résztvegyen a Szent Jobb
körmenetében es a velejáró nagy
ünnepségeken, amelyeknek
programját ez évben a Budapesti Nemzetközi Vásár különlegesen érdekes
látványossága fogja kiegészíteni.
A rendezőség «Há borús-Vásárínak nevezi az ez évi magyar árúmintavásárt. Háborús lesz a Vásár
elsősorban annak révén, hogy a 18
főcsoportban több mint 200 szakmát
felvonultató magyar ipar előtérbe'
Fogja állítani termelésének azt a
részét, amely a mű- és pótanyagok
gyakorlati hasznosságát,
alkalmazási lehetőségeit és miudazokat a
termelésben és fogyasztásban egyaránt tökélyre vitt
takarékossági
lehetőségeket mutatja be, amelyek
biztosítékát jelentik annak, hogy az
ország a háborús «hiány-gazdá1kodás« ellenére ki tudja szolgálni
nemcsak a hadsereg, hanem a fogyasztók özönség minden
észszerű
szükségletét.
Érdekes és tanulságos lesz az
augusztusi Nemzetközi Vásár. Vonatkozik ep nemcsak a magyar ipar

újszerű és különleges árúkínálatára, hanem arra a számos külön-esoportra is, amely a Vásár szokotí
keretét ez évben ki fogja egészíteni.
Különösen nagy érdeklődésre tarthat számot az állami és városi közintézmények nagyszabású felvonulása, ahol minden egyes Csoport és
pavillon bizonyságot fog tenni arról a nagy szervező és a közjólétet
előmozdító munkáról, amelyet az
állami és városi hatóságok az élei
számtalan vonatkozásában teljesítenek.
Magyarország és a többi európai
állam szoros gazdasági együttműködését, kölcsönös munkamegosztásának lehetőségét és eredményeit a
Vásáron résztvevő nyole külföldi
állam hatalmas pavillon-söra fogja
demonstrálni. Itt is arról győződik
majd meg a közönség, hogy az európai gazdasági élet úrrá lesz minden nehézségen és ú j anyagokkal,
ú j technikai megoldásokkal küszöböli ki a háború okozta összes
anyagnohézségeket.
Az augusztus 14-én megnyíló Büdapesti Nemzetközi Vásárt felkereső vidéki közönség ez évben is részesülni fog a megszokott 50 százalékos utazási kedvezményben. Más
évekkel szemben a különbség esak
annyi, hogy a vásárigazolványokat
ezúttal elővételben kell beszerezni.
Az elővételek előjegyzése
máris
megindult a menetjegyirodáknál és
a Vásár összes képviseleteinél.

RÁDIÓ - KERÉKPÁR — VARRÓGÉP
írógép — fáléiíárú

NarhOViCS
Hatalmas raktár í

okh gépészmérnök
Olcsó ár!

SZCÜCÜ,

Tetefon: 30 - 20.
Részlel!

börtönbüntetését, amelyet árdrágítás
miatt szabtak ki rá. A rendőrség szabadulása után őrizetbe vette Hul!mannt, aki előtt most olvasták fel az
(A Délmagya-rorsszág munkatársától) internálásról szóló végzést. Hullmannt
A szegedi rendőrség illetékes ügyosz- szombaton már el is szállították a kistarcsai internáló táborba.
tályán szombaton olvasták fel H u l l m a n n Pál 47 éves szegedi fakereskedö előtt az internálásáról szóló vég- Szeged sz. kir. város polgármesterétől
határozatot. A fakereskedő ellen az 33500—1942. sz. E.
elmúlt évek folyamán több esetben indult különböző bűncselekmények miati
eljárás. Hullmann az eimult év folyaA tavaszi vadvizek a külterületen,
mán szabadult ki a váci fegyházból, különösen a dűlőutakat és az azokon
ahol többéves fegyházbüntetését töl- levő műtárgyakat rongálták meg. Az
tötte. Szabadulása után ügynökőskö- idő rövidsége, de részben anyaghiány
déssel foglalkozott, majd az elmúlt év miatt nem állott módunkban minden
végén árdrágítás miatt ismét a bíró- rongálódást tökéletesen helyreállítani.
ság elé került. Bűnügyével egyidejűleg Figyelmeztetem tehát a gazdákat, hogy
indult meg ellene az internálást eljá- a termény betakarítása alkalmával a
rás is. mint a közéletre káros egyén legnagyobb óvatossággal és körülteellen. A többszörösen büntetett előéle- kintéssel járjanak el, az átereszeket,
tű fakereskedő nemrégiben töltötte ki hidakat vizsgálják meg s ha azok
megrongálódtak, javítsák ki,
vagy
nagyobb rongálódás esetén a legközeAratásra fé minőségű
lebbi utőr közbenjárását kérjék.
A cséplőgéptulajdonosokat külön
a legolcsóbb árban kapható felhívom, hogy szerelvényeiken meg
felelő segédpallókat vigyenek maguk
Kunsági Rum- és Ukörgyár kai és a fahidakon a gépeket csakia pallók lefektetésével vontassák át.
STJCSKA MIHÁLY ©égnél
Szeged, 1942 julius 4
Szeged. Kossuth E. sugárút 41
Dr. Tóth Béla b. polgármester

Internálták Hullmann
árdrágító íakereskedőt

Hirdetmény

törkö^p üirvka

döbben rá a nagymamák
szíve,
akik negyven év előtt serdülő kit
lányok voltak s most az Unokáik
körül igyekeznek elhessegetni az
oldlkodó diákokat,
vagy
ollóval
cenzúrázzák ki a helyi lapból *
verset, amely túlságos nyilt éélzá•
sokat tartalmaz valamely kispajkossal szemben. Mert a nagymamák csodálatosan elfelejtik, hogü
voltak egyszer'ők is mandulaszemű,-kíváncsi
tekintetű
kislányok
s nem 'Széli Kálmán
kormányzására voltak kiváríésiak az újságban, hanem F atka $ Imre verseit keresték, mert az_ íródott nekik. Egész különös, máséhoz nem
hasonlítható, versek voltak ezek,
az első tavasz virágzott
bennük
kis kadétekről, sejtelmekről, mindenről, ami első bimbózásában a
legszebb, mikor, senki sem hiszi,
hogy valamikor a legszebb rózsakosárból is porfészek lesz. Nem
mi
fogjuk
rá
irodalmároskodó
hajlamból, de azok a mai nagymamák
minősítették
lelkendező
ábrándozásukban,
hogy
*iuki*
meg >édes«, mert nem akart a
nagyvilágból
mást is észrevenni>
mint az elsőszülött, harmatos, ábránd-világot. Aztán Farkas
Imrén is beteljesült a kedves régi
vers, amely a kis kadét, alakját
végigkíséri az egész életem f^ erf
az emberek akkor is ezen a néve*
ismerik, mikor generális kofába*
meghal. A negyven év Ugyani*
csak indiszkrét külső
nyomokai
hagyott fajta, fekete fürtök lassan hófehérek lesznek, de akáf,
regénybe fog, vagy
muzsikába,
megírhatja Az iglói diákokat, elballaghat
Tul a nf jy
Kriánon,
irodalmi működésében megmarad a
lányszobák költőjének. Generációk
nőnek fel és váltakoznak, őt örökségbe kapják a lányok a mamáktól s mivel az idő kegyetlenül és
kegyeletlenül vágtat, még afr.a is
jó a költő, hogy történelmei hamisítson vele a nagymama, mondván: A kedvenc költöm.
Ezzel
ugyanis egy-szintre helyezi magát a csitrijével s ami
közben
történt, azt kegyesen kitörli
a»
emlékezés kalendáriűnuíból.
Farkas Imre
poézise ugyanis megmarad annak, aminek indult, legfeljebb egy-egy
odavett verssorából 'csendül vissza nosztalgiával a mutí, a régi liget, a konfliskocsi, a sok feledhetetlen május
szürke bánat és fehér álom, —
mintha a hajdani
Weingruberben
ülnénk most is s az egykori esitrike szólna rá a mama: Hová tekintgetsz már megint? Dehogy i*
hisszük el Farkas Imrének ezt a
negyven évet, hiszen csak most
kezdi!

Nemcsak

üdit,

hanem

egészséges is
a zamatos alma levéből

készült

Lpomana*-

Beszélgetés muzsikus cigányokról
a*

utánpótlás
nehézségeiről,
vezetes szegedi
múltról

szövegbeli
keserűségekről,
a neés az elfogyott
mulatozókrói

(A Délmagyarország munkatársétól) Az alább következő sorok kisegítő adatok azok számára, akik valamikor foglalkozni akarnak a szegedi muzsikus-cigányok történetével.
Az első szegedi cigányzenekart
1824-ben szervezte meg
Erdélyi
Mihály. Abban a korban a Szilberek,
Kordák, Wőberek, Kolbok, Götzök voltak az uralkodó családok, akik épp
ugy szerettek mulatni, akárcsak a . . .
tévedés, nem azt fogom irni, hogy mint
a maiak. A mai embernek fogalma
sincs a romlátásról. Nem méltányolja,
nem érti a cigánymuzsikát, de nem is
érdemli meg. A kedély legmagasabb
fokának sem azt a bajdani duhaj
tempót tartom, mikor nyegle ficsurak
tükröket törtek be részeg állapotukban, vagy féllábon muzsikáltatták a
cigányt. Bár megesett az is, hogy hanyatt kellett szegény fejüknek feküdniök. Így aztán
a jó cigánynak már alig van
hírmondója.
Hogy ki a méltó utód Szegeden, azt
nem merem leirni. mert villongás üt
ki Felsővároson. De van még néhány
belőlük, hála Istennek.
Annál nehezebb az utánpótlás. A
Cigányt ugyanis tanítani kell, különben hamar beigazolódik az éppen róluk vett — bár más téren sem ismeretlen — mondás, hogy a legjobb prímásból is nagybőgős lesz egyszer.
Azonban a szakember csak a hegedű
kezelésére tudja megtanítani, a többi,
a nagyobbik rész a hozzáértő valaki
feladata. K ó t a v Pali. a poéta-mérnök tudott mulatni, nem Király Ernő,
meg Jávor PáL

Ezer pengő

üzemköltséggel

hat Dankó utáni szerzőre, nem a szénabogiyára, meg a pelyvára.

A

rózsabokor

tövise

Van ínég egy külön veszedelem, a
nótaferdités. Elsősorban nem a cigány a hibás benne, ö csak bűnsegéd.
Az ismert szép nótát el akarja énekelni a kisasszony a színpadon, vagy
a rádióban, mivel azonban bangja neki sincs, akárcsak anuyi neves pályatársának, hát átírják számára a dalt,
kivesézik, szóval meghamisítják. Ezzel aztán örökre vége van, mert a
cigány az Isten minden kincseért se
játszaná többé eredeti formájában,
csak az elgyalázatositottat műveli.
Évek óta tartó személyi sérelmem
is van ezen a téren. Többször megígértem, hogy szóvá teszem írásban,
ennek most érkezett el az ideje. Ott
van az a régi csoda, amely igy kez
dödik:

Rózsabokorban jöttem a világra.

Nem dajkált az édesanyám hiába.
Hát ezt is megfejelték egyszer valakinek s azóta kificamítva játszák a
szegedi cigányok, ugy húzták a korzó
felsegélyezési hangversenyein a bandából kimaradottak, a maguk kezéte
dolgozók, még pedig ilyenképens

Ina is olyan ragyogó bandát pofázok
ki, hogy az angyalok is mosolyognak
rajtái — jelentette ki nemrégen öreg
barátom, valamikor elsőrendű >oktatör.
A dolog lényege ott kezdődik, hogy
femelyik cigány nem isineri a klaszszikus régi népdalokat, az nem is cigány, csak időszaki huza-vonós két
balkézi munkás átmenetileg, mert főfoglalkozása a vályogvetés. Az uj nóta ugy terem, mint a határban a vadvíz, eláradással fenyegeti a füleket
BZ ízlést. D a n k ó Pista óta alig öthat hivatott nótaszerzőnk van. (Ezt
is ravaszságból
állapítottam
meg
'ilyen alacsony számszerüséggel, hogy
mindenki beleszámítsa
magát, akit
becsületes polgári pályájáról elsodort
% végzet.)

ván mellékesen a metamorfózis csodáját, hogy a legkoszosább hegedű ts
azonnal Stradiváriussá
válik, mthdlvt összetörték.
Falun még roszabb a helyzet. A
lányok a városban szolgálnak, hazalátogatva eléneklik az itt tanult dalokat, még pedig ugy, ahogy ők hallották és ők tudják. Érzéketlenül kicsavarva kezét-lábát, a botrfül teijes.de
nem minden pretenzió nélkül . fellépő,
tökéletességével.
Már pedig én B a n d a Marcitól,
meg R á c z Gyulától tanultam a nótát. S ha melódiában, szövegben kételyem merült fel, az öreg J o ó Gvüia
Iskolai-utcai
hentesmestertöl
kaptam tökéletes felvilágosítást. A? mindent tudott, hozzá jól. Képtelen hát
megalkudni a fülem.

veszekedtek utánuk, de Náciék inkább
hazajöttek, hogy jelen legyenek Szeged újjászületésénél s a száraz fával
kergessék el a szomorúságot.
Szomorú vége lett annak, aki anynyi bánatot simított el, — agyonlőtte
magát,
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cigányozás

Hogyan is állunk ma az úgynevezett cigányozással V Sehogy. Nincs mulató ember, a jazz lett az uralkodó
zene, az ifjúság ezen lelkesedik az ízlésének csiszolodása nélkül. A cigány
hiába veszi észre a felvillanó tekinteteket, — talán tán nem ts illik ma
mulatni! — azok a tekintetek a múltba merednek, viszont egy üveg sör
mellett nem bontakozhat ki a hangulat.
Ketten tartanak egy nótát akkor is,
Szegedi
cigányok
fénykora
ha nagy véletlenből elfogadják a ciAdatokat Ígértem, ne leledkezzünk gány kedveskedését.
meg azokról sem. A mult század húszas éveiben Szeged urai támogatták
Öregebb évjáratú cimbora meséli,
E r d é l y i Mihályt abban, hogy >népvisszaszaladtunk
a múltba,
zeneiskolát* létesítsen Ide járt tanul- ahogy
ni 1828-ban idősebb E r d é l y : Ignác könnyed könnyelműségükben is ártalis, a későbbi hires Erdéiyi Nác: apja. matlan napokba, amikor azt hittük,
Ez volt kezdete a szegedi cigány- hogy igy tart ez végig, a derűs, gond,
ai uzsíkának. Az embfiteink kapósak talan öregségig.
— Mar a magam embere voltam,
voltak, vitték őket Egerbe, Araáfa,
Nagyváradra, Zomborha, főleg követ- mikor egyszer mutatásba bocsátkozválasztáskor.
tam B a n d a Marcival. A mai geneAz 1845—46-ik évi lovas és pol- rációnak hiába magyaráznék, hogy ki
gárőrség zenekara is a szegedi ci- volt Banda Marci működése ötvenedik
gánymuzsikusokból
rekrutálódott. esztendejében is, ugy sem értenék
W ö ber
György _ £olt a
lovas. meg.
Mit részletezzem, nagyon jól érezK r e b s z Mihály DV.ig a gyalogőrtem magam, búcsúzásnál aztán nyújség ezredese.
A hatvanas évektől kezdve szege- tok az öregnek egy tisztességesebb
di cigányok muzsikáltak a hires ba- papírpénzt, de Marci bácsi tolja viszlatonfüredi Anna-bálakon, de vitték sza a kezemet.
őket Mehádiára, sőt cseh fürdőre is.
— Tedd ei, van annak jobb helye
A nyolcvanas években is Mehádia is.
reflektált rájuk, de mikor L é s s é p s
— Nem ugy van az. nem szoktam
Ferdinánddal franciák látogatták meg ingyenbe mulatni.
a várost, hatósági intézkedésre hazaDe a szelíd vén cigány nem hagyhívták őket. hogy tudják meg a ven- ja magát.
dégek, mi a magyar muzsika.
—• Mondom, hogy ne okoskodj, nem
A kis Náci még 1863-ban vette át a mulattál ingyenbe. Megfizette már a
zenekart az édesapjától, ö szerzett sok nagyapád az unokád mulatságait is,
dicsőséget egyaránt
szülővárosának
Sz. SZ1GETHY VILMOS
és a cigánymuzsikának

— Hogy van hozzá fületek? —kéideztem kétségbeesve, mintha szíjat
hasítottak volna a. hátamból. Olyan
páratlan tökéletességű az eredetije,
hogy nem is lehet másképpen hallani,
hiszen vonja maga után az egyik
hang a másikat. A Szózatot se lehet
Ugy szavalni; >A hazádnak rendűiéilenül legyél a híve oh .nlagyarV, hanem betű szerint, ahogyan megírták
Itt se szabad változtatni.
Megköszönték, lekottázták, ugyanazt tették vendéglőben is. ni.kor tájuk förmedtem, — mégis a magok ér
zéketlen módján játszók még mindig.
Ez is egyik oka a sok. mellett, hogy
A szövegírókról
nem beszélek, régen nem járok muzsikás belv.e
(Feleségét a büszke polgár Júlia
azoknak a dolgát elhúzta nemrégen Nem állanék jót magamért, jól tud- lányát is az egész bandájával loMadácsy László. De hivatkozom egy
patta el. Az özvegy ma is él, de nem
Illusztris iróra, kuriozumok gyűjtőjéáll szoba senkivel, alig mozdul ki hare, kipellengérezöjére, aki épp Mazulról. Tavaly egyszer felismertem az
sodopes!, tn.,
dácsy cikkével - kapcsolatban* irja neutcán, hozzá csatlakoztam § próbálkem:
Rákóczi m ) sz.
tam vele csevegésbe . bocsátkozni. De
— >Egy időben magam is félreIpába szedtem elő megmaradj ékesraktam az elém került zenei ponvszólásomat., némaságot fogadott, rnig
vát. Köztük van például ez is: Aratvégre az égvik sarkon kitört.
ElsOranga családi
j á k aratnak a szalóki határban. —
— Hagyjon már békében, akkor
szálld
a
v
a
r
o
s
Legények, leánvok hajladoznak, nóse beszélek, ha megfeszül. Ismerem
Központjában
táznak. __ Az én rózsám is arat. marén magát régen, olyan újságíró fajta!
*ot szedek utána, _ Alkonvatkor le*
Egész meg voltam hatva, hogy isllrvn P ' h e " l 3 b ° s l y á r a . (K. I.
mer. Pedig alighanem megváltoztam
Hona verse, N. t. T. Z. zenéje ÉnekelEgQádvos szobák
egv kicsit >azóta< . ;.)
r. 7 - , ? 3 1 9 4 0 i u n i u s 20-án, ahogy
'. Erdélyi Nácit 1870-ben . tanárnak
s.—töi 1 2 . - p-ia.
• Rádió Újság közölte.)
hivták meg a városi zeneiskolába,
Nem
e ne
] P meg, ha a pesti dalp bandája élére akkor P á c z i Jancsi
koltok ezután már kazlat rakatnának
került. A legjobb . prímások közül vaKtfádBás
szobák
• buzabol es asztagot a szalmából.
ló volt, fiatalon halt el 31 éves koráNem is szólva arról, minő ülés es9.-KM iá.- D-ia.
ban. Olyan óriási temetése volt, hogy
hetik szerelmesek számára a szénahozzá hasonló csak Dankó Pistáé. Ebbogltfán*.
ből az időből való Ó n o d i
Kálmán
Hát ha az ilyen szöveget nem tafelbukkanása is. Nagy név.
H a l á n termek
•wl.ja meg a cigány, abbói semmi veszedelem nem származik. De ha nem
Azonban
a zeneiskolában nem so•"ója a klasszikus nóta versét, akkor
káig bírta ki Náci. mert a nyolcvanas
csak ráng-görcsnek tetszik a muzsiPensldrendszer is
években visszatért, a múlthoz. Az
kálasa, mert tudatlanul, vagy ha ugy
bevezetve
árvíz idején Vásárhelyen és Orosháwtszik, öntudatlanul kaszál!
IsmA
hangsúlyozom, hogy régi értézán muzsikált a bandájával) nagv si•evnkre gondolok, meg az emiitett ötkere volt Drezdában, Tréncsén-Tepliszen is, majd szétszedték őket. ugy
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Márai

•

Sándor;

A »Füves könyv«-ből
Arról,
hogy szabadok vaevunk

haza nemcsak í'öld és begy, halott
hősök, anyanyelv, őseink
eáontjaí
a temetőkben, kenyér és táj, nem. A
haza. te vagy, szőröstül-bőröstül,
testi és lelki nyvoltódban; ő szült,
ő temet el„ őt éled és fejezed ki,
mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló s unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja- S életed a haza életének egy pillanata is.
Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: őrült az, aki
önmagát
megtagadja. Hazád a történelmi
méretekben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza a végzet,
személyesen is. Nem fontos, «szereted«-e, vagy sem? Egyek
vagytok

Mikor a hatalmasokkal állsz szemközt gondolj mindig arra, kitől kapták ezek az emberek hatalmukat! S
mit is tehetnek ellened? Elvehetik
javaidat, szabadságodat, vagy életedet? És aztán? Parányi mikroba,
fertőző baktérium is elveheti életed, mely törékeny
és mulandó,
mint a rovarok élete. Nem, a leghatalmasabb úrnak sincs igazi hatalma lelked fölött s ezért tehetetlen, ha te igazságos vagy s ő igazságtalan. Csak akkor tehet ellened
valamit, ha téged bűnben talál s ő
igazságos. Ezért ne arra
gondolj,
A barátságról
m i t mondasz majd a nagy
úrnak,
hogyan viselkedek Csak arra gonNincs emberi
kapcsolat,
mely
dolj. hogy szabad vagy, a m í g igazmegrendítőbb, mélyebb lenne, mint
ságos s a nagy úr tehetetlen igaza barátság- A
szerelmesek,
igen,
ságod ellen.
még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a
ArróJ,
hiúság! Csak a barát nem 8gz5,
hogy a bölcsek is meghalnak másképpen nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és
Minden olvasmánynak, mely ál- szépet barátjának akar, nem önmaláspontra és magatartásra taaít a gának. A szerelmes mindig a kaihalállal szemközt, megalázó és csüg- valami t; a barát nem akar önmagesztő utóize van. Mind ez «ars bea- gának semmit. A gyermek mindig
te moriendi«-k, az ókor pogány és kapni akar szüleitől, túl
akarja
a középkor keresztény bölcsei, a szárnyalni atyját; a barát nem akar
sztoikusok, a hitvallók, a humanis- kapni, sem túlszárnyalni.
Nincs
ták, az újkor természettudósai ipar- titkosabb és nemesebb ajáudék az
kodnak meggyőzni, hogy a balál- életben, mint a szűkszavú, megértő,
tól egyáltalán nem kell félni. Vé- türelmes és áldozatkész barátság. S
dekezésül és magatartásként, egye- nincs ritkább.
sek gőgöt és magasztos méltóságot
Montaigne mikor eltűnődött az
ajánlanak, mások bölcs szelídséget érzés fölött, mely
La
Boetie-hez
és beleegyezést, megint mások kö- fűzte, ezt mondotta: * Barátok volzönyt,, egyesek rajongást, vágyako- tunk. Mert ő volt. 5 s mert én volzást, mintha a halál
valamilyen tam éa.» Ez felette pontos. S. Senelegfőbb j ó lenne, a túlvilági idvez il- ea ezt írja. egyhely
Luciliusnak:
lés belépőjegye, melyet megváltani >Aki barát, szeret, de aki szeret,
nem is siethetünk eléggé mohón. nem mindig barát*. Ez a megállaIgy beszél S e n e e a , mikor közönyt pítás több is mint pontosság: ez
tanít, mert elénk tárja milyen sem- már az igazság. Minden szeretet vemis, esendő ós figyelemre méltat szélyes, mert önzés é- fukarság is
lftn taindaz, amit elhagyunk az élet- lappanghat hamujában. Csak a baben, így a keresztény B o b e t i aa, rát vonzalma önzetlen, nincs benne
igy H u x l e y , a
természettudós, érdek, sem érzékek játéka. A barátmikor úgy látja az életet és a ha- ság szolgálat, erős ós komoly szollált, mint egyfajta vegyi folyamat gálat, a legnagyobb emberi próba
két változatát. Minden bölcs ipar- és szerep.
kodik valamilyen emberi álláspontra tenni szert a halál rémségével
A Rendről
szemben.
Ez az ipa^kodás emberi, megható. Éppen ezért reménytelen. Gondolj arra. hogy a bölcsek is meghalnak. S hasztalan mondják: »a
halál csak változás* — szívünket 8
ennen szívüket sem tudják e bölcseséggel megnyugtatniÉrtelmük
talán megismeri az igazságot; szívük nyugtalan marad. Seneea fogvacogva halt meg. Ne rösteld a halálfélelmet, ne szegyeid
megvallani, hogy f á j itthagynod ezt a türelmes és nagyszerű bizonytalanságot, az életet, az ismeretlen s baljós bizonytalanságért, ami a halál,
a megszűnés, a változás. B'élj csak
nyugodtan. Ne sopánkodj, de félj.
Máskülönben, ha ez könnyít lelkeden, sopánkodhatsz is. Ne akarj
*méltóságteljesen», tehát hazugon
meghalni. H a l j meg, ahogy
éltél:
embermódra, tehát kissé hősiesen
és gyáván is.

A hazáról és az államról
Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha ezt mondanám: •Korbáccsal és szöges ostorral kényszerítelek, bogy szeresd önmagadat*. A

H ^ H H H

és a Gondviselésről

Ugy tapasztaltam, bogy az emberi élet alján rend van. S mert az
emberi élet a Teremtés legbonyolultabb megnyilatkozási formája, valószínű. hogy máshol Is rend van,
a kezdetlegesebb és egyszerűbb létezés világában is, a kőzetek, mosómedvék, hüllők és a bolygócsillagok
természetében is. Mindenben rend
van, a dolgok eljutnak hozzánk, akkor is, ha u j j u n k sem mozdítjuk s
rend van abban is, hogy időnként
mozdítjuk ujjunkat- vagy lelkünket
a célból, hogy a dolgok eljussanak
hozzánk s m i is eljussunk bizonyos
helyzetekhez, emberekhez, gondolatokhoz, melyekhez személy szerint,
elodázhatatlanül közünk van. Mindebben rend van, ebben hiszek.
De hiszek abban is, hogy e rend

Rllást keres
egyetemi végzettségű őskeresztény
32 éves komoly ember kalkulációs,
esetleg bizalmi munkakörben nagyobb gyárnál, vagy vállalatnál.
Ajánlatot 43-as postafiókra kérem
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RSftts- és divatáru üzletet
nyitotta ni

Szíves

érdeklődését és személyes látogatását kérve vagy k kiváló • tisztelettel
rőfös és divalárukereskedő Szered, Kölcsey u. 2. sz.

Faragó Sándor

mögött
szándék is van, szúuJék,
melyet nem ismerek. Nevezd, ahogy
akarod. Én Gondviselésnek nevezem, Ez a szándék törődik velem,
személyesen, büntet- vezet, elrendezi dolgaim, a mélybe taszít, minden
pillanatban ellenőriz, építi körülöttem a világot és épít engem a világban, felhasznál. Aki ezt nem érzékeli idővel, vaksi és süket. Minden mögött a Goadviselés van: ebben is hiszek.

A méltányos ítélkezésről
Olyan méltányossággal ítélni a
magad ügyében is, mint ahogy méltányosságra neveled magad a mások ügyében. Nincs jogod a türelmetlenséghez, méltatlanságboz, túlzott követeléshez magaddal szemben
sem. H a azt akarod, hogy a v i l á g
elismerje emberi rangodat, ismerd
el te is a magad rangját. S viselkedj annak megfelelően, türelmesen
és nagylelkűen. Ne követelj magadtól többet, sem mást, sem rosszabbat, mint amit te méltányosnak
ítélsz mások számára. Nem lehet
önmagunkkal
szemben
feltétlenül
követelőzni. Iparkodj szerény lenni,
tudjad, hogy erőid gyászosan végesek. Munkában, becsvágyban, emberi igényben szánd magad is, uem
csak a többieket. Nem elég az embereket sajnálni; sajnáld magad is.
Te is ember vagy; s oly könnyű
ezt a világi versenyben elfelejteni.
Némítsak mások felejtik el; legtöbbször magad is.

Arról,
hoey a csomagolás öregít
Utazz, de kis poggyásszal. Utazz,
de minden pillanatban tudjad, bogy
nincs igazi maradása sehol az utasnak- Ne tölts sok időt málhád rendezgetésével, ne cipelj útjaidra fölösleges tárgyakat
A csomagolás

öregít
Az élet apró, mellékes feladatai
öregítenek a legfurfangosabban. A
szöszmötölés, a mindennapok szertartásainak fölösleges bonyodalmai,,
a leszakadt gombok
felett érzett
bosszúság, az idejében el nem küldött levelek gondja, a csomagolás
útközben. Az_ember nem csak dramatikusan öregszik, lengő fehér
fürtökkel és meszes erekkel, nem.
Az ember akkor is idő előtt öregszik, ha a szennyes nem fér ogy bél
múltán má'hádba, holott egy hét
előtt, vasalt' állapotban, még pom
pásati elfért. Utazz könnyen, mim
a madarak. I g y messzebb jutsz é
fiatal maradsz

Arról,

kötve vannak egymáshoz, valamilyen mély és érthetetlen törvény
szerint. A gyilkos legtöbbször bitóra megy. De az áruló kezed szorongatja. az áruló szemedbe néz,
terveid faggatja, veled sóhajt, nyög
fogadkozik. Az árulónak ne bocsáss
meg soha. Az árulónak ne irgalmazz. Aki egyszer elárult — férfi
vagy nő. mindegy —, atinak számára nincs többé vizsga, mentség, feláldozás. Száműzzed életedből. Részvét nélkül nézzed sorsát. Közösségben és magánéletben ő az utolsó
ember, nincs mentség számára.

Halálosvégü szurkálás
tettesét keresi a rendőrség
(A Délmagyarország
munkatársától) Gyilkosság ügyben nyomoz a
szegedi rendőrség. J u n i u s '29-én a
szegedi mentők súlyos szúrt sebbe!
szállították
be Tömörkényről
a
szeged! sebészeti klinikára Losonczi
István 25 éves tömörkényi földművest. Losonczi azrjap több barátjával együtt az egyik tömörkényi vendéglőben borozgatott, ahol szóváltásba
keveredett egy
ismeretlen
férfivel.
Losonczi a
vendéglőből
egyedül tért haza, az
országúton
egy magastermetü férfi ugrott eléje s feltartóztatta.
— Most meglakolsz! — mondotta
az idegen, majd hirtelen
zsebkési
rántott elő és még mielőtt Losonczi kitérhetett volna, hasbaszurta *
földművest. Losonczi a szúrás után
nem vesztette el eszméletét, birokra kelt támadójával, aki
azonban
crősebbnek bizonyult és még többször
hasbaszurta a
szerencsétlen
embert- Losonczi a szúrások következtében
elvesztette az eszméletét,
mire támadója elmenekült. A földművesre
másnap találtak rá ós a
sebészeti klinikára szállították.
A klinika
szombaton értesítettel
a rendőrsége, hogy a szerencsétlen
földműves
hasháryagyulladás következtében meghalt.
A rendőrség
a földműves ismeretlen támadójának kézrekeritésére erélyes nyomozást indított.

Szeged szab. kir. város
és környéke

Címtára
és lakjegyzéke
a közeli hetekbpn megjelenik

A többszáz oldalos régóta nélkülözött mű közli Szeged összes váronem kel! sajnálni si és állami hivatalait, intézményeit, vállalatait. S z a k m a i
részében
Az emberi perben, amikor csak hozza a szegedi iparosok, kereskelehet, felmentő ítéletet hozni. Csak dők névsorát, a város lakosságának
akkor nem, h a a vádlottat lassú és pontos isimét és lakását, a környék
idegen kitervelt árulás bűnében ta- nagyobb vállalatait.
A Címtár összeállítása most f«'
lálod bűnösnek.

hogy az árulót

A gyilkosnak' is hamarább bo-! jeződött be és szerkesztőség ezúton
esátani meg, TOint az árulónak. A kéri az U J I P A R E N G E D É L Y E S E '
gyilkos legtöbbször indulatban cse- K E T , hogy C Í M Ü K E T nehogf
lekszik s egész sorsával fizet éret esetleg kimaradjanak — KÖZÖL'
te. A gyilkos ós áldozat legtöbbször J É K a 170. sz. postafiók címére.

A borbélysegédek panaszai
Hesszu a munkaidő, kevés a jövedelem, hiányos a táplálkozás és nincs levegő és napfény
'Cd Délmagyarország
munkatársé
ól) Nincs még szakma, amellyel
kapcsolatban annyi él? és tréfa
forogna közszájon, mint éppen
a
borbélyokéval. A
derék
figarók
alakja ngy él a köztudatban, mint
derűs, örökvidám
embereké, akik,
miközben könnyed és kecses mozdulatokkal
megszabadítják ábrázatunkat a fölösleges szörzettöbblettől, egyik adomát a másik után
sütögetik a fülünkbe.
Szinte már
magátólértetődőnek 'és a mesterségük velejárójának érezzük a. kedv-

derítést készséget- Ez a vidámság
azonbari csak álarc, szakmai hagyó
mányokban
gyökerező „keep smiling", ami
mögött azonban sötét
gondok húzódnak meg.
Erre vall az a terjedelmes irásmü
is, amit a napokban kapott szerkesztőségünk egy
borbélysegédtől,
akinek
levelében
nyoma sincs a
megszokott derűnek és vidámságnak, de annál több benne a zokszó
és a panasz, amik elsorolása bepillantást
enged
a
borbélysegédek
gondterhelt életéba

rá lehetőség.
— H a viszünk magunkkal ebédet,
vagy behoznak a számunkra, azt is
négy-ötszöri
újból és újból való
fölmelegités
után végül
hidegen
esszük meg, mert
ha közben jön
egy vendég — és rendesen a. déli
órákban élénkül meg a forgalom —,
nem hagyhatjuk várakozni a vendéget, ki kell szolgálnunk. Folyton
talpon kell lenni, hiányos táplálkozással, szabadlevegő nélkül és napfény hijján.
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kásnegyedekben is belekerül havonta legalább
huszonöt-harrniiif.
pegőbe. Ehhez jönnek a különféle
kiadások, világítás,
télen a fűtés.
Ez már, ki is meríti a teljesítőképességet és ha nem lenne borravaló,
bizony éhenhalnánk. NinCs még egy,
iparág, ahol ilyen példátlan antiszociális állapotok
uralkodnának.
A heti bért a ^munkaórákra átszámítva, husz filléres órabérért dolgozunk! Amellett bármikor, egyik
napról a másikra az utcára kerülhetünk, h a nem birjuk egyik-másik
főnök szeszélyét,
akiknek szintén
nem fenékig tejföl a
helyzetük,
mer őket is
megrángaja az élet,
de a
kisebb-nagyobb
sérelmek
miatti mérgét legalább
bitöltheti
rajtunk, segédeken.
— A segéd a m u n k á j á n kiviil a
fizetés fejében
köteles hetenként
egyszer, nagyobb
üzletben kétszer
is tisza fehér köpenyt hozni és a
borotvát a saját
költségén élesittetni. És
kötelessége
mosolyogni
még akkor is, ha
nem tudja, mit
eszik holnap a családja,
A fehér
köpenyeges
rabszolgábjösak állanak a borbélyszékek mellett és korgó gyomorral, de m i n d i g mosolygó
arccal dolgoznak
megállás nélkül
és
sanyarú
életkörülményeikkel
magyarázható, hogy időnap előtt
megrokkannak,
szervezetüket felőröli az állandó hajszoltság és az,
hogy szorgalmuk ellenére sem adatik meg számukra, hogy emberhez
méltó életet élhessenek.

— Mindez még nem. lényegbevágó. A legsúlyosabban a fizetések
hihetetlenül
alacsony volta érint
minket, ami messze alatta marad a
legszerényebben
számitott létminimumnak is.
Heteként egy öt-hat
éves gyakorlattal
biró borbélysegéd, vagy
fodrásznő
tizenhárom,
legfeljebb tizenhat pengőt kap. Ez
„Fehérköpenyes rabszolgaság"
bizony nem éri el még a legalacsonélkülözési, nyabb
— Sokan furcsának fogják talál- vállalni a nyomorgást,
gyermeknapszámot
semn i ós talán
visszatetszést is kelt, még pedig ugy, hogy mindezt el is Mert
gyomlálásért,
vagy egyéb,
palástolni a
vendégek egészen kis erőt igénylő, szakképhogy mi, borbélysegédek, akiket ud- kell tudni
varias mosolyunkról, mély meghaj- előtt.
zettséget nem kivánó munkáért is
tásunkról és készségeskedésünkről
— Heti hetvenhat órát dolgozik rendesebben fizetnek. De ez a fizeismernek, egyszer kiesünk ebből a legtöbbünk; naponta reggel héttől tés sem jut teljes egészében a seszerepünkből és panaszkodni is me- este hétig,
sokszor
megállás és géd kezébe, mert ebből még levorünk. Bizonyos, hogy
más ez az
ebédszünet nélkül, szombaton pedig násba kerülnek a különféle illetéarc, mint amit a vendégek fogadáreggel héttől
este kilencig, tizig kek, OTI, adó statöbbi. A tizenhat
sakor vágunk, meg amikor a borhetibérből egy
pengő és
is,
egyfolytában, tart a
munka. pengős
ravalót mély meghajlással megköElvben van ugyan ebédidő, de ezt hatvan fillér a levonás. Ez azt jeszönjük, de éz az arc az élet igazi
pegőbő!
a segéd a saját kárára veszi ki, lenti, hogy havi hatvan
arga.
mert ez nem számit bele a munka- kell megélnie egy tízéves gyakorsegédnek, aki a férfi— Szeretik a mi mesterségünket időbe. Reggelire a vékonyka jöve- lattal biró
a dolgozni nem akarók, a kényel- delemből nem
fodrászaton
kivül
a női fodrászatban
igen futja, de ha
mesek és elpuhultak szakmájaként volna is
rávalónk,
nem telik az ifc kellő gyakorlottsággal kell, hogy
feltiintotnj, pedig talán egyetlen időnkből. Pedig reggelizni
fontos rendelkezzék és ha a, főnök kettős
iparágban sem kell annyit dolgoz- nálunk, mert akárhányan
egész na- üzletet tart, ott Is segédkeznie kell.
ni, mint
nekünk,
borbélyoknak. pon át azzal a darabka beosztott —
— Pedig a segédek legtöbbjének
Egész nap talpon kell lennünk, a jegyre kapott — kenyérrel és mellé nem is csak magára van
gondja,
Winnkánk izomerőt, nagy kézügyes- egy kis erős túróval vagy csöppnyi igen sok közöttük a családos emA mestereknek is nehéz
séget és abszolút, biztonságot kíván gyümölcsízzel vágunk el. Ebédidő- ber. Ebben az
esetben egy szobaaz életük . . .
ós az a küzdelem, amelyet ma a ben elmenni az üzletből egyáltalán
konyhás lakás bérét vállalnia kell,
Eddig
tart
az
elkesredetthaagúl
borbélysegédek, fodrásznők és manincs szokásban, de nem is igen van márpedig ez az úgynevezett mun- panaszos levél, amelyet Doktor M á i
niküröslányok az élettel és a megtyás fodrászsegéd irt a Brüsszeliélhetésért folytatnak, bizony egész
körut 2. szám alól. A nagy intellii
embereket követel.
Romon del YalJe-Inclan*
genciát eláruló
írásból
valóba*?
— A segéd reggel bét órakor kezmegdöbbentő képet kapunk a bor(1866
1936)
di a munkát és ha olyan üzletbeu
bélysegédek súlyos helyzetéről,
5f
iolgozik, ahol nincs tanonc, akkor
Icérdés
csak
az,
mi
az
igazság
abA
toronyóra
szélrózsája
ennek a m u n k á j á t is el kell végezból, amit a Igvél tartalmaz? A m i m
nie. Első dolga kitakarítani, redbeA titkok órája ez: a felleges égből a szelíd galamvendégekre
vonatkozó részt illeti
hozni a helyiséget. Azután jönnek
bokra kányát hajít a nyári est.
A titkok órája ezj
— tegyük Csak a kezünket a szia vendégek. A korai vendég mind
vünkre és
ismerjük be, hogy birohan,
mjihelybe,
hivatalba. De
A galamb órája o Z : gyerniektekintet fízi játékos röpzony — igaza van a levélírónak, afl
folytatódik a . sietős munka egész
tét Lángba borult est, zenei és isteni karínná. A galamb
ideges, sietős és türelmetlen vendélelőtt is, mert akármilyen füresa
órája ezj
dégben magunkra kell ismernünk.
is, de a közönségnek mindenütt inA levél szakmai vonatkozású Slkább van türelme várni, csak a borÁ sikló órája ez; az ördög kitépi egyetlen fehér balitásával
kapcsolatban'* jóaaklátbélynál nem. Különösen addig tüjaszálát; a fárój alma pottyan és mág az álomtól is megtuk, ha
megkérdezünk m á s érderelmetlen a veudég, a m i g ki nem
hasad a kristály, A sikló órája ezl
kelteket is,
elsősorban segédeket,
szolgáltuk. Amikor elkészültünk és
segédnőket
és
meghallgatjuk
a
föláll a székből, egyszerre nem sieA tyúk órája ez: a temető kigyúl, jámborok vetik a
mestereket is.
tős a dolga. Akárhány vendég van
keresztet; vészjelektől terhes a szél. A tyúk órája ezl
Az egyik
belvárosi borbélymiiaki ilyenkor letelepszik a várako
hely segédjét
kérdeztük meg előzók számára fenntartott székre, kéA szfiz órája ez; könny, levél, ének, narancsillai laször, igaz-e, hogy általános a szakpes újságot kér és
beletemetkezik
vinája zuhan; az este kék, csak egyetlen csillag csillan. A
mában a - hetvenhat heti munkaóra
az olvasásba, vagy nekifog kényelsziíz órája ezl
és a huszfilléres órabérátlag?
mesen
keresztrejtvényt
fejteni— A munkabérünk
valóban naEzek elmondásával
nem szeretnék
A bagoly órája ez: a« agg betűket betűz; a tükör
gyon alacsony és huszfilléres óraellenszenvet kelteni a közönség köhirtelen hasadva reccsen: s az öregasszony kancsóval kiátlagot bizony nem baladja meg. A
rcben, mi szertjük és megbecsüljük
lép. A bagoly órája ezj
borravaló az, ami segít rajtunk és
a vendégeket, hiszen tőlük, belőlük
bizony az igazság az, hogy jóforelünk, csak azt szeretnénk, ha ők is
mán a munkabérből élünk. A heti
A
róka
órája
ez:
az
utcán
egy
gitár
óvakodik,
ayüméltányolnák
kissé a mi munkánrű< és gyöngyöt visz a vénasszony a lánynak. A róka
hetvenhat munkaóra létezett, de a
kat es figyelembe vennék, hogy mi
óráje ezl
iözelmultban ezen a téren m á r jais emberek vagyunk
és nem hajvulás állott be, amennyiben mesteszolnának
holtfáradtra.
m in ket
reink
május
tizenegyedikén
tarA szenvedő lélek" órája ez: a keresztúton imától kiCsak szakmabeli tudja, mennyi szetott szakoszályi ülésükön a köteles
vert boszorkány suhan; aranyláiicot kér a halottól. A
szélyt, idegességet
kell eltűrnünk.
heti munkaórák
számát
hatvanhat
szenvedő lélek órája ezl
Felekkel van
dolgunk, az emberi
órára
csökkentették.
Igaz, hogy ezt
természet különböző, m i adjuk ezt
legtöbb helyütt csak papíron tartják
A vagyak órája ez: nagy. éjji madár rebben a fefs
alkalmazkodunk a kívánságokbe, a mi szakmánk azonban olyan,
nyőn, bandita esellcg az úton és a 8átán vijjogva kacag
hoz, szivesen vállaljuk a szakmánkhogy lehetetlenség órára, percre beaz örömlái N <)|Í házán. A vágyak órája ez'
kal járó
kényelmetlenségeket- ós
tartani a munkaidőt, hiszen ez
a
esetleges
kellemetleneségeket
is,
vendégektől függ.
Szombatonként,
csak ertelmét látnánk abban," hogy
leordította: MAI1.4CSY LÁSZLÓ
a zárórakor le is huzzuk a rollót.
munkánk után tisztességesen megü bent várakozó
vendégek kiszolv e t ü n k . Sajnos, nem ez a helyzet.
* Bamon del Valle-Inclan a modern spanyol költészet egvik legkivá
| aálásával még órák telnek el. Vióbb képviselője.
~
borbélysegédnek
lenni annyi, mint
, j'zont az is igaz, hogy nincs állaw
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Használt tankönyveket
magas aron veszünk!
S/ent István Társulat köDyvekereskedés, Karász utca 14.
dóan munkánk. Vaunak egészen
gyönge napok és néhol órákig is
unatkoznak a segédek muka hijján,
a következő órában azonban félnapra való munka torlódhat össze. A
hatvanhatórás munkaidő tehát inkább csak elvi dolog, aminek azonban ránk az a kétségtelen előnye
van, hogy amit ezen az időn felül
dolgozunk, azért fizetésünk
arányában külön
díjazásban részesülünk.

Szegedi utmutató
A Somogyi-könyvtárban és »a
egyetemi könyvtárban vasárnap és
ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat,
A Városi Múzeum egées évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Franki
József Szent GyÖrgy-tér 6, ' Fránkó
Andor Dngonics-tér 1, Surjányi Józsel Kossuth Jbajos-sugarot 31, Selrneczi Béla Somogyi-telep IX. o. 489.
Mozik műsora; Belvárosi Mozi
F e h é r h a j ó , Korzó Mozi: E u r ó p a n e m v á I g a z o l , Széchenyi
Mozi: M a r o k k ó i l á n y ,
—-oOo-»

A fodrásznő sem e l é g e d e t t
A borbély és fodrász szakmának
hárf#)
ága
van: a
borbélyság.
amelyhez a borotválás, hajvágás és
általában a
férfivendégek kiszól. gálása
tartozik,
a
fodrászipar,
amely különösen a női hajápolást
gyakorolja ós a bajmunkák (paróka, stb.) készítése. A három ágazat
köziil az első az utóbbi időben nagymértékben leromlott, részben az önborotválkozás miatt, részben pedig
a vendégek
egyrészének
katonai
szolgálatra történt behívása következtében. Erősen fölledült azonban
a női
fodrászat, amely egyike a
legjobban menő
szakmáknak. Azt
hinné az ember, hogy ebben az ágazatban jobb az alkalmazottak kereseti lehetősége és szociális helyzete
is. A fodrásznő azonban, akit megkérdeztünk, éppen az ellenkezőjét
erősítgeti. Ugyanozokat a panaszokat sorolja fel, amit a férfisegédek,
de ezekhez még a következőket te:szi hozzá:
— A fodrásznőknek még nehezebb ,a helyzete, mint a férfiszaktársaknak- Nekünk még a manikfiirösnők teendőit is el kell végezn ü n k és ezért
külön
díjazásban
nem részesülünk, mert a mestereknek az az álláspontja, hogy a man i k ű r is a fodrásznői munkakörhöz
tartozik.
Beszélgettünk más segédekkel is és
'eiek megerősítették a fentiekben ösziszegezett panaszokat Még egy további szempont amire fölhívták a figyelműinket az, hogy az alkalmazott
borbélyok és fodrászok szervezetin,
nek, nem tartoznak semmiféle érdekszövetségbe és ezért nem tudnak
egységesen
föllépni igényeik érvényrejuttatása
érdekében.
Mindössze valami önképzőkörféle kulturális kört létesítettek, azonban ez
sem tevékenykedik. Az utóbbi évek
során az úgynevezett „Hivatásszervezet" is próbálkozott a
megszervezéssel, azonban kevés sikerrel és
még
kevesebb
gyakorlati
eredménnyel. A megválasztott elnökök
sorra lemondtak
azért, mert időközben valamennyien
önállósították magukat.
Végeredményben a mesterek számára sem ismeretlenek a
segédek
szociális problémái, már csak azért
sem, mert hiszen
minden mester
valamikor segéd volt. Érdemes tehát őket is meghallgatni, miképen
vélekednek a segédek
gondjairólbajairól és miképpen vélik azokat
orvosolhatóknak.
A mesterek véleményeit, amelyek
>l megoldás módozataira is rávilágítanak, Japunk
legközelebbi szármában adjuk közre.
KOZMA BÉLA

i •

— Vetésjelentés. A földművelésügyi minisztérium most adta ki legújabb vetésjelentését, amely szerint a
legutóbbi kéthetes időszak időjárása a
kalászosok fejlődésére általában kedvező volt Az őszi buza virágzása
mindenütt befejeződött a légtöbb helyen teljes érésben van. A -hűvös és
száraz idő kedvező hatássaj volt a
kalász- és szemfejlődésre.. A búzák általában ritkák. Az aratást julius első
hetében egyes vidékeken megkezdik.
A tavaszi buza is kalászólt' és a
kedvező időjárás hatására jól fejlődik. A rozs országszerte érésben van.
Az Alföld déli részein és a melegebb
talajokon már aratják. A vetések igén
ritkák, a szemek azonban szépen telteken kalászok is elég. nagyok, csak
helyenként ablakosak. A tengeri vetése néhol nagyon ritka, "most folyik
a második kapálás. Az eső már nagyon elkelne. A burgonya mindenütt
virágzásban van. Töltögetését nagyrészt befejezték. Bőséges csapadékra
volna szüksége, mert a homokos talajokon néhol kezd sárgulni. A rétekről
az anyaszénát betakarították, a sarjú
fejlődése a szárazság miatt gyenge. A
legelők a bennük esett. nagy vízkár
ellenére is elegendők az állatok legeltetésére. A szöllők fejlődése erőteljes. A virágzás nagyrészben befejeződött. A peronoszpóra országszerte
fellépett, de kártétele nem jelentékeny.
.".»!• í
...
— Megnyílt az eperjesi Magyar Ház.
A szlovákiai magyarság kulturális
élete Péter-Pál napján jelentős intézménnyel gazdagodott. Eperjesen bensőséges ünnepség keretében nyitották
meg a Magyar Házat, amelyet egy
lelkes és áldozatkész magyar házaspár: Szepesházy Bertalan és neje ajándékozott a kisebbségi sorsbaii egymásrautalt magyarságnak. A; házavató
ünnepségen gróf Eslerhazv László fejezte ki á magyarság hájas köszönetét, majd hangoztatta, hogy a mostani
világégésben á szlovákiai magyarság
akkor szolgálja legjobban a saját
ügyét, ha az Istenbe vetett hit és bizodalom mellett a családi élet bensőségét és tartalmát mélyíti eL Ezért
fontos, hogy otthona legyen, hajlék,
amelyben a magyar faj és nem és a
keresztény szellem hármas egységét
minél tökéletesebben 'szolgálhatja. Beszéde végén kitartásra buzdította a
magyarokat, bármilyen
látszólagos
vagy valódi nehézséggel is kerülnek
szembe.
— A Szegedi Katolikus Növédő
Egyesölet felkéri tagjait, hogy Yárhelyi József belvárosi plébános, prelátus
az egyesület díszelnbkének alapítványi
gyászmiséjén julius 6-án 9 órakor a
fogadalmi templomban minél számosabban ielenienék meg.
D
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neszeszerek,
cikkek

Utazási

Kárászul**
Nemzeti takarékossági tae.

J,
«a»í»va nos.

—» Háromszáz pengőre emelték a
selyemtenyésztési jutalmakat. A Közjóléti Szövetkezet legutóbb 50 pengős
versenydijat tűzött ki a legeredményesebben dolgozó szegedi selyemtenyésztönek. A versenydij összegét most 300
pengőre emelték fel, még pedig ugy,
hogy kilenc tenyésztő részesülhet jutalomban. Lesz egy 100 pengős, egy
50 pengős, két 25 pengős és öt 20 pengős díj. A selyemtenyésztés eredményességét a beszolgáltatott gubók
mennyisége és a selyem
minősége
alapján a Makón székelő selyemtenyésztési felügyelőség bírálja el, illetőleg ugyanitt állítják fel a termelök
sorrendjét s a. Közjóléti Szövetkezet
ezen az alapon adja ki a dijakat. A
gubók átvételére a makói felügyelőség
Szegedre küldi megbízottját, aki értesiti a selyemtenyésztőket az átvélei
helyéről és időpontjáról.

Jégszekrények
Fekete Nándor
Kossuth Lajos-sugáiut
Tele on 20—12.

18. szám

— Meghalt Pogány Móric. A magyar építésztársadalmat/és a magyar
.építőművészetet- sulvos veszteség éne
Pogány Móric halálával, aki szombaton hajnalban 82 éves. korabati költözött el az élők sorából. Pogány Móric
egyike volt, azoknak a magyar építészeknek, aki nemcsak szerte az országban, de a külföldön is elismerést
és dicsőséget szerzett a művészi érzékkel párosult /szaktudásnak és szervezői zsenialitásnak. A nagyenyedi születésű Pogány Fadrusz János unszolására lépett az építészi páJvára. Töry
Emil mellett tanult, utóbb társult is a
— A Magyar Vöröskereszt Szeged híres építésszel-és 1900-ban nagy sivárosi fiókjához a következő adomá- kert aratott a Műcsarnokban >Fejedelnyok érkeztek, amelyeket köszönettel mi sírbolt* cimü művészi tervezésével,
nyugtáz a Vöröskereszt. Doktor La- t Egyszeriben a fiatal tervezőművész
jos 1 doboz sakkjátékot, Cselik János ' fcíé irányult a közfigvelém. ö tervez1 tollpárnát, Sonkolyos Ernő 1 doboz te Töry Emillel az 1941. évi torinói
dominót és 1 tollpárnát. Homor Herma világkiállítás / magyar házát, a bécsi
49 könyvet, a kecskéstelepi ifjúsági Osztrák-Magyar Bank .palotáját
és
Vöröskereszt csoportja 15 pengőt egész sor középületet. A Nemzeti
gyűjtött a katonák cigarettájára, a Színház tervpályázatának ő lett »
Winter-kefegvár alkalmazottai 64 pengyőztese, szegedi .vonatkozásban pedig
gőt küldtek katonáink részére, a Szeaz ő nevéhez fűződik a Hősök Kapugedi Torna Egyesülettől 4820 cigarettát, a Szeged dobóerdei iskolától 3W jának megtervezése.
levente és 1Ö0 ssfimphónia cigarettát
A szombati vásár állatforgalma
vettünk át a harctéren küzdő katonák és az árak. Szombaton. tartották meg
részére.
Szegeden a nyári vásárt, amelyre 786
lovat, 172 csikót. 2 bikát, 300 tehenet,
57 üszőt, 2 tinót, 132 borjút, 10 bivalyt,
elsőrendű kivitelben
gyári áron készülnek 388 juhot, és bárányt, 45 kecskét és, 645
sertést hajtottak fel. Az árak a követ,
SoÓ8 l a i o s n é
kezők: elsőrendű melegvérű nyerges
ló 1400—1600, melegvérű igásló 1100—
papanüzemében. özére , Deák r. u.
1300, csikó 6—700, hidegvérű igásló
900—1100. vágóló 150—250 pengő. Ta— Egy világháborús hős katona
hón elsőrendű dárabonkint 1000—1100,
halála. Fekete szegélyű gyászjelentés
másodrendű 900—1000, harmadrendű
közli, hogy F a r k a s Mihály nyugal700—830 pengő; üsző elsőrendű 260—
mazott MFTR főhajóvezető julius 5-án
340, másodrendű 200—240, borjú kilónreggel 6 órákor életének 67-ik évékint 142 fillér, vágómarha elsőrendű
ben visszaadta iélkét teremtőjének.
kilónkint -130 fillér, másodrendű 120
Nagy gyászoló közönség jelenlétében
fillér, harmadrendű, 115 fillér. A Serszombat délután temették el az elhunytésárak a következők: 25—30
kiló
tat a Dugonics-temető halottasházáközti malacok kilónkint 352, 30—35
ból. .Temetésén nagyszámú barátain,
kiló között 315: 35—40 kiló között 289,
gyászbaborult családján kivül testü40—45 kiló között 269, 45-50 kiló köletileg megjelentek a szegedi hajósok
zött 214, 50—55 kiló között 242, 55-60
is,..hpgy utolsó útjára elkisérjék a
kiló között 223. 60—65. kiló között 216,
hős bajtárs'at, akinek a neve a magyar
65—70 kiló között 210, 70—75 kiló köfolyami erők könyveiben örökre feí
zött 205 fillér volt. választási malacok
van jegyezve. A világháború kitörése25-75 pengő. Bárány kilója 160—170
kor a Száva-flotta »Temes< nevü mofillér, szemre 26—30 pengő, juh 50—60.
nitorjának főkormányosa voit Farkas
kecske 60—150 pengő.
Mihály, A Témes parancsnoka W u I f
A Szegedi Közúti Vaspalya R*.
Olaf, a MFTR jelenlegi elnöke volt. A
monitor a Száván teljesitett readkivül felajánlotta, hogy a sebesült és beteg
*
veszélyes helyzetben szolgálatot s honvédeket díjmentesen szállítja
több. dicsőséges haditényt jegyzett fel szórakozó, helyekre. Erre a célra egész
működésébe] kapcsolatban a világhá- napra érvényes, korlátlan szabadjeború krónikája., 1'914 október 22-én is gyet bocsát rendelkezesre. A Szeged
egy vakmerő vállalkozást hajtott vég- Atlétikai Klúb és a Szegedi Vasutas
re a sze^b partok mellett, éjjel fei Sport Egyesület szintén felajánlották,
3-kor azonban aknára futott. A hajó hogy mérkőzéseiket a sebesültek és
kormányánál Farkas., Mihály
állolt. betegek díjtalanul megtekinthetik.
aki pillanat alatt felismerte a veszélyt,
_ ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elamibe a. süllyedő hajón bajtársaival múlt héten 21 fiu és 19 leány születelt
került. A legfontosabb volt áthozni a Szegeden. Házasságot kötöttek:. Baróhalálos sebet, kapott hajót a mi par- czy László és Felberbauer Ilona,
tunkra, hogy a még életben levő le- lloffer Ignác és Vig Vilpia, Polacsek.
génységet megmenthessék. Folytonos Gyula és Bogos Erzsébet, Lippay Fesüllyedés közben, záporozó ellenséges renc és Kerésztes-Nagy Eszter, Qra/tűzben, minden erejének, hősiességé- vecz István é$ Kakuszi Rozália, Jánek és önfeláldozó bajtársiasságának noki László és Kopasz Etelka, Virág
megfeszítésével sikerült a
süllyedő János és Blau Anna, Szaniszló Gyula
hajó mabövrirozása a magyar partig és Madarász Margit, Papp Ferenc és
_s a legénység nagv részét sikerűit Dóczy Pitelka; dr. Szalay István és
megmenteni. A megmenekültek közölt Zent'ay Irén, Németh József és Molnár
volt Wulf Olaf. a Temes parancsnoka Margit, Szabó. Mátyás és Jójárt Vikis. A háború után a polgári hajózás- tória, Nyiiasy György és Csáky R o
bán héNeükedett el Farkas Mihály, záiia. Elhaltak: Gyólay János 48, Szenaki haláláig egyik legmegbecsültebb, tes István 3 hó, özv. Grünbauer Győlegtekintélyesebb tagja volt a hajós- zőné 74, Hódy Imre 54, Simon Andrástársadalómnak. Halálát mély részvét né 64, Bérkesi Rozália 15, Erdei Sánkisérte a hajósok társadalmában s dorné 91, Kakuszi János 19, Borbás
nagyszáipu barátai és tisztelői köré- Vince 74, Almayer Terézia 14, Molnár
ben.
Tibor 4 napos, Bodó Mihály 64, Ilódy
— A Magyar Vöröskereszt Szeged István 68, Sirok Katalin 12, Nagy Jávárosi fiókja értesiti az önkéntes ápo- nos 42, Farkas Mihály 66, Kovács Jálónői tanfolyamot most végzett hölgye- nos 28, Simon Ferencné 46, Katona
ket, hogy az indexek és a jelvények József 79, özv. Kocsis Lajosné 72/Mnátvételére julius 6-án délután 4 óra- harszky Pálné 57, Szűcs Borús Ja no*
kor a Korona-utca 18 szám alatti 77, Király Julianna 53, Kiri János 76
éves korában.
irodában jelenjenek meg. .

Paplan

üveg,

— Értekezlet a kamarában a keres—= őrizetbe vettek egy szegedi Ö E L M A G V A R Ü R S i É A G
psreesian é s díszműáru
kedés képesítéshez kötéséről szóló tör- ügyvédjelöltet. Feltűnést keliő őrizet- V a s á r n a p , 1942. j u l i n s 5,
szükségletét
vénytervezet ügyében. A kereskedés bevétel történt szombaton a szegedi

3

MŰVÉSZET

képesítéshez kötése régi kivánsága a endőrségen. A bűnügyi osztályra még
kereskedővilágnak. A képesítéshez kö- az elmúlt hónap közepén váltóhamisítéssel a kereskedelem általános és tás és más hasonló bűncselekmények
szakmai színvonalát kivánják emelni. cimén feljelentés érkezett dr. Aszódi
A kereskedelmi minisztériumban két László szegedi ügyvédjelölt ellen. A
törvénytervezet
is készült már e kér- feljelentés szerint az ügyvédjelölt Ko— A szabadkai
Cecília-templomi
énekkar Szegeden. A szabadkai Cecília désről, az első 1939-ben, amely a ke- rom Istvánné sándorfalvi lakos nevén
Tápai Lajos képkiállítása
női és férfi templomi vegyeskórus reskedés képesítéshez kötése mellett az egyik bankban váltóra 7000 pengői
Csendben, szinte észrevétlen bonF e h é r ödön karnagy vezetésével szabályozni kivánta a helyi kereske- vett fel. A váltó most járt le, a prodőtestületeknek, mint hivatalos, köte- longáláskor
Koromné
kijelentette, takozott kf, párszor ki is állított, de
ma délelőtt Szegedre érkezik.
lezően szervezendő érdekképviseleti hogy a váltón szereplő aláitás nem az
— Aratóünnepély Belső.Feketeszéintézményeknek ügyét is, a másik most ő kezétől származik. Az ügyben meg- eddig még nem sorakoztatta gyűjlen. A belsőfeketeszéli gazdaifjuság
Tápai
készült cl 1942-ben, amelyet véle- indult a nyomozás, amelynek szálai teményesen festői termését
küldöttsége szombaton felkereste dr.
Lajos. A Városi Múzeum kiállítás
ményadás végett megküldtek a keresdr. Aszódi László ügyvédjelölthöz veT ó t h Béla helyettes polgármestert,
kedelmi és iparkamarának is. A kasorozatában most bemutatja java
zettek. A rendőrség a további intézakivel közölték, hogy julius 19-én
mara a törvénytervezetet sokszorositkedésig őrizetbe vette az ügyvédjeiül munkáit s húszegypár képének tüknagyszabású aratóünnepélyt rendeztatta és megküldötte a kerületében
rében megpillanthatjuk a fiatalság
nek s az ünnepi beszéd tartására feltel.
működő valamennyi helyi ipari és kelendületével dolgozó, elég
súlyos
kérték a helyettes polgármestert.
_
Fajgyalázásért
kéihónapi
fogreskedelmi testületnek, hogy esetleges
foglalkozó
— Tanéri áthelyezések. Zimányi észrevételeiket és kívánságaikat kö- házra ítélték. Fajgyalázási bünüggyel .művészi problémákkal
Gyula piarista rendfőnök a szegedi zöljék a kamarával. Az észrevételek foglalkozott szombaton a szegedi Íté- festőt. Tápai Lajos változatos pápiaristagitnnázium tanári karából Hor. beérkezése után kerül sor a részletes, lőtábla Elemy-tanácsa. Az elmúlt év lya- és életcél keresésben eltöltött
váth Ambrust Nagykárolyba, Babos szóbeli megvitatásra. Az értekezleten november közepén az orosházi csend évek után a festészetben talált önDezsőt pedig Tatára helyezte át He- általánosságban két kívánság volt, őrségre bizalmas feljelentés érkezett
magára. A próbálkozások évei nem
lykibe az 1942-43. tanévre Wittmanu amit alapos vita után elfogadtak. Az Wiegner Pál 41 éves orosházi tisztÁdámot Debrecenből és László Mihályt egyik kivánság szerint, szemben a viselő ellen, aki lakásán fajgyalázást multak hatástalanul el felette, akMosonmagyaróvárról helyezte a sze- törvénytervezettel, amely a képesítés követett el. A feljelentés szerint Wieg- kor még nem festett, de lelke méhajlam
gedi gimnáziumhoz.
életbeléptetését 1945 január l-re ter- nert előállították a rendőrségre, aki lyén szunnyadó művészi
foglaltak már regisztrálta az élményeket s
— A bajtársi szolgálat megható vezi, a kereskedés képesítéshez köté- tagadta a feljelentésekben
példája. A bajtársi szolgálat megható sét mentől előbb, ha lehet már 1943 valódiságát. A sértettként kihallgatott éles szeme m á r festőileg
figyelt
példáját gyakorolta K o v á c s Gyula január 1-én óhajtja életbeléptetni. Az asszony azonban a magántisztviselőre Mintegy hat-hét éve Indult el azon
és neje szegedi kötszövőmester, aki egyes kereskedelmi ágaknak átállítá- terhelően vallott. A gyulai törvény- az úton, amelyet magáénak érez s
V i g h József volt hajómunkás, keleti sa rövidesen befejeződik, nem
kell szék fajgyalázás cimén vonta felelősamelyen eddig magabiztosan a műharctéren küzdő honvéd feleségének a tartani attól, hogy a képesítés életbe- ségre a magántisztviselőt, akit szá•Honvédnapon* született gyermeke ré- léptetése az átállítás folyamatát za- mos enyhítő körlményre való tekin- vészi célt tartva szemelőtt haladt.
szére egy gyermekkelengyét ajándé- varni fogja. A másik kivánság szerint tettel 10 napi fogházbüntetésre itélt. A hatéves munkálkodás festőileg
élményeit,
hatáskomkozott. Vigh Józsefné Somogyitelep a kereskedők testületi helyi szerveze- Fellebbezés folytán most Ítélkezett az kifejezett
23. utca 418. szám alatt a legnagyobb teit kötelező alapon ki kell sürgősen ügyben a szegedi tábla. A tábla meg- plexumait, tehetségének
szelektáló
nélkülözések között él még három fejleszteni, éppúgy, ahogy a kézműves- változtatta a törvényszék Ítéletét s készségével formálta, alakította stígyermekével, úgyhogy újszülöttjének a iparosoknak már 1884 óta ez a lehető- Wiegner büntetését kéthónapi fogház- lussá, amelynek kereteit évről-évre
40 pengős hadisegélyből kelengyét be- ség rendelkezésére áll. A képesítés büntetésre súlyosbította. Az ügyben a
jobban kialakuló festői tartalomszerezni és családja . részére a leg- megvalósítása és a kereskedőtestületek Kúria mondja ki a végső szót.
mal tömötté meg.
szükségesebbet biztosítani alig tudja. kötelező alapon való kiépítése egyideAhogy rekonstruálni tudjuk edKovács Gyulának és nejének nem ez jűleg valósítandó "meg. A kereskedőez az első nemesszivü megnyilatkozá- testületeket összefogó, országos jelledigi rövid pályafutását, az autodisa, mert a Vigh Józsefné újszülöttjé- gű kereskedőtestület szervezését az érdakta Tápai Lajos m á r az elindunek ajándékozott kelengye üzletének tekezlet nem tartotta szükségesnek.
láskor képszerű éles megfigyelésefennállása óta éppen a 279-ik. Kovács Ezután az értekezlet áttért a törvényit veleszületett rajzkészséggel, gátGyula ajándékát szombaton délelőtt 10 tervezet részletes megvitatására. A
A
szépség
megőrzése
lások nélküli egyszerű ábrázolásban,
órakor Vigh Józsefné megbízottjának vitában részt vettek: Wagner Ferenc,
A szépségre Való törekvés — a nö- jól értelmezett stílus érzékkel fejeza kamara 30 pengős gyorssegélyével Gyöngyösi János, vitéz Gárgyán Imre.
és néhány szál virág kíséretében dr. Berczelli János
(Szentes), Szeredai vel veleszületett ösztön — egy nj tu- te ki. Rajzolta és festegette a terméJózsef, Wirth István. Róka Gyula, dományágat, a kozmetikát termelte ki, szetet, nem ismert teóriákat, mesD e m é n y Alajos kamarai főtitkár
Brnckner Ede, Gerner János (Zom- segédkezet nyújtva a nőnek, hogy el- terségbeli korlátokat,
kötöttséget.
meleg szavakkal adta át.
bor). Horváth Zoltán és Bősze László. érje szépségideálját, megőrizze szép- Ösztönös
•V
adottságai tudat alatt
Az értekezlet megállapította; hogy ségét, megtartsa testi kondícióját, ne
általában a törvénytervezet sikerült viruljon el idő előtt, hogy megfelelően győzték le a felmerülő akadályokatstudiuraui
munka. Az egyes szakaszoknál előter- palástolja, gyógyítsa és megszüntesse nehézségeket. A kezdet
jól, olcsón.
A r a n y jesztett előadói javaslatokat az érte- azokat a szépséghibákat,
amelyekkel mán képszerüek voltak s az egyszeEyorl BEIM ezüst beváltás !
kezlet elfogadta. A kamara a tör- esetleg a természet sújtotta.
rű t a n u l m á n y is komponált volt *
vénytervezetre vonatkozó véleményét
Klauzál-lér (Kereskedelmi Bank-épület),
Aki a kozmetika fejlődését, halad- festői megjelenésű. Az elmúlt h a t
a napokban terjeszti fel a kereskedel- dását figyelemmel kiséri, ma már tud- év alatt nem Csupán iskolás tu— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze- mi miniszterhez.
hatja, bogy a rendellenes szőrnövést dást szerzett, de t ú l ezen stílust
gedi rendőrség révkapitánysága jekönnyen és véglegesen meg lehet SZÜD- formált (ha nem is hatásmentesen)
lentése szerint a Tisza #vízállása
tetni, hogy az arcon, vagy a testen elős művészi eredményeket. Hogy eg
jnlius 4-én reggel 7 órakor 130, hő- Lopásért feljelentette a férje. A
forduló lencsefoltoktól, véredénytágumérséklete 23 fok, a levegő hőmér- rendőrség
szombaton
letartóztatta
iatoktól, szemölcsöktől milyen köny- festő ilyen gyors előretörése és
séklete 19 tok Olzius volt.
Félegyházi Kiss Imréné többszörösen
reakciónyen megszabadulhat, hogy a mitte- tehetségszerű kialakulása
— A helyőrségi kórház egészség- büntetett. előéletű napszámosasszonyt. szer'es, pattanásos arcbőr türelmes és mentes-e, azt Tápai Lajos művészi
figyi legénysége, valamint az itt gyógy, Félegyháziné ellen férje tett feljelen- rendszeres bőrápolással
megszüntet- jövője dönti el, tény, hogy dekorakezelt betegállományu legénység ön- tést a rendőrségen lopás miatt. A férj hető, hogy a bőr házi ápolását már tívan kezelt, folt és vonalhatásra
kéntes adományaiból 100 pengő 40 fil- elmondotta, hogy felesége, amig ő dol- fiatal korban kell elkezdeni, de nem
épített, disztingvált színekbe hanglér gyűlt' össze, amelyet a Magyar gozni volt, lakásának szekrényéből el. rúzzsal és púderrel, hanem tisztaságszerelt, expresszív tartalmú képei,
lopta
megtakarított
560
pengőjét.
Vöröskeresztnek juttatták el.
gal és a bőr természetének megfelelő
— Drágább a tojás. A hivatalos Félegyházinét kihallgatása után az arcápoló szerekkel, hogy az arc kiké- nagy horizontú művészi elhivatottlap vasárnapi száma a közellátási mi- ügyészség fogházába kisérték.
szítését az végzi helyesen, akin nem ságra mutatnak.
Élményszerű őszinte
lelkesedésniszter erndeletét közli, amely a to_ Értesítés. A városi gőzfürdőben lehet azt észrevenni. Fontos feltétele
jásárakat kilónkint 30 fillérrel fel- a mérsékelt nyári üzem julius 6-án ennek, hogy az arcápolószereket ugy sel foglalkoznak a kubikos
élet
emelte.
ecsetre
méltó
érdekes
világával.
A
minőségben,
mint
szinben
az
arcbőrrel
megkezdődik. A gőzosztály férfiak ré— Rendelet a kenyérgabona vámőrösszhangzásba kell hozni.
földbányákban a kiásások adta —
léséről. Budapestről jelentik: A közel szére: kedd, csütörtök, szombat, vaR. O.-né
hegyeknek vagy szakadékoknak tetlátási miniszter rendeletet adott k* « sárnap. Nők részére: hétfőn, szerdán
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
szője- különös életszínpadon, földközellátási kormánybiztosokhoz, mely- és pénteken van nyitva. Az iszap, hiRégi előfizető: Használjon hormo- szagú emberek dolgoznak, küzdeben szabályozza az 1941. évi termés- deggyógy és kádfürdők rendes üzemnos szemolajat a szarkalábak ellen.
nek, pihennek, örülnek.
ből származó kenyérgabona julius dóben. Uszoda nincs! Igazgatóság,
N. Juliska 23: Ne használjon zsíros
Szimpatikus témakörének jelennapi vámőrlését. A rendelet szerint a
— Eltűnt egy idegbeteg nő. Rejté- krémet, hanem szárazat és zsírtalanít- legi előadása, nem minden tekintetvámőrlést a juliusi
fejadagok figyesa naponta kétszer arcbőrét.
lembevételével iehe'.ővé keli tenni. lyes eltűnésről értesitette szombaton
megoldottnak,
a
Aggódó anya: Leghelyesebb, ha ben mondható
a
szentesi
rendőrség
a
szegedi
rendAzt, akinek folyó évi julius hónapra
nagy dekoratív formákat
itt-ott
minél
előbb
szakorvosnak
mutatja
saját hibáján kirű; nincs kennere, ke- őrséget. Kanfi Horváth Dániel szenüresen hagyja, nem tölti meg fesmeg.
nyér- és lisztjegy kiadása utján kell a teri földműves bejelentette a rendőrtői
tartalommal. Sokszor a mondaközségi elöljáróságnak kenyérhez jut- ségen, hogy menye, Keresztes Mária
nivaló érthetősége m i a t t plpkátsze22 éves cselédleány még a hét elején
tatnia.
rfien beszédessé válik. Ezek épp
eltávozott lakásáról és azóta
nem
arcvizek, krémek, olajok, púderek.
lért haza. A földműves előadta, hogy
úgy lehetnek erények, m i n t ahogy
Szeplő elleni fényvédő szerek.
a cselédleány már hosszabb idő óta
most hibáknak tekintjük. H a a terFa.. vas-, vászooidegbajban szenved s nem tartja lemészetes fejlődés ú t j á n összhangba
/,
üeiicr O f i h a r n e
hetetlennek. hogy az idegbeteg nő
hozza témái tartalmát — a művészi
fco'/tneiikai intézete, Szeged, Dugolegjobb minőségben, legolcsóbb áron öngyilkossági szándékkal távozott el
tartalommal, úgy a hézagokat kitöloioe
'ér
11,
L
ím,
Trt.
26-02.
Arolakásáról. Az eltűnésről a szentesi
Ápolás Szépséghibák, szemölcsök,
tcüte 6 a programot művészi rangrendőrség értesitette a szegedi rendszőrszálak végleges eltávolítása. J ra emelte. Tápai Lajos tehetségében
az
Délibáb utca 'l Telefon 29-93. Fa- és őrséget, amely belekapcsolódott
Fénykewsléa Tanítványok klképzé- J mindén feltétel megvan a további
eltűnt nö kézrekeritésére megindul!
""redőnyjavjtáfiok, s»akM«rüen
ac.
Olcsó bérletrendszer. | haladásra• » ! kéasülnak.
tt?4 nyomozásba
szerezze be TÓTH ISTVAN-nál,
Tisza Lajos körút 45 szám. — Speciális képkeretező műhely.
— A
Nemzeti Takarékosság tagja.
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O E C M ' A G Y A R O R S Z A O óra 50:- Tigrisbosszu. Hangjáték egy
V a s á r n a p , 1942. j n l i n s 8. felvonásban. Irta Ságody József. Rendező A. Balogh Pál. 8.10: Operaházi
Zenekar. Vezényel Babusek Ferenc a
magyar—szlovák müvészcsere keretében. 9.40: Hirek. 10.10: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata 11: Hirek. 11.25: Weidinger Ede szalonzenekara játszik a PaVASÁRNAP,
J U L I U S
latínus-szállóból. 12: Hirek,

ADIO

ötös. 7.20: Szigeti séta. Bohuniczky
Szefi elbeszélése. 8: Hirek. 8.10: Magyar nóták. 9.10: Árpádházi kövek
között. Séta Zsámbékon. 10: A Folyamerők szalonzenekara.
KASSA

9: Hanglemezek. 11.40: Hirek". 12:
Déli harangszó. 5.30: A szent edény.
Mezőssy Mária elbeszélése. 5.45: A
Hevessy-együttes táncmuzsikája. 6.20:
BUDAPEST II,
BUDAPEST L
Halhatatlan költők, halhatatlan sze6.20: A magyar hadimesferség Fe- relmesek... Balassa: Júlia. A verse8: Fohász. Szózat. Reggeli zene.
8.45: Hirek. 9: Népénekes szentmise a renc József korában. Markó Árpád ket előadja Isépy Natália. 19—végig:
Szent Flóriánról elnevezett görögkato- ny. ezredes előadása. 6.50: Szalon- Azonos Budapest I. műsorával.
likus magyar plébániatemplomból. 10:
Egyházi ének és szentbeszéd a KoroTekintettel arra, hogy a
názó főtemplomból. 11.15: Evangélikus
istentisztelet a Bécsikapu-téri templomból. 12.15: Levente műsor. 12.55:
Szebasztopol két
ostroma.
Oláh
György előadása. 1.10: Melles Bélazenekar. Vezényel Vincze Ottó. 1.45:
(Érvényes augusztus 12—augusztus 24-ig)
Időjelzés, hirek, vízállásjelentés. 2:
Csak egészen kis mennyiségben áll rendelkezésre, ajánlatos azoMiivészlemezek. 3: Gondoskodjunk ide- kat m á r most elővételben előjegyeztetni. 'A vasúti igazolvány ára:
P.
jében vetőmagról. Dr. Kristály Ala- 3.50, s ez a vásár területére való belépésre is jogosít.
Előjegyzéseket
dár előadása. 3.45: Balázs Gyula ma0 ^ 3 0 ^ 1 3 ^ 0
1601/^0(1^8
gyar nótákat zongorázik. 4: Egész- koriám fámban
Aradi-utca 8.
ségügyi Kalendárium. Irta és felol-

Budapesti Nemzetközi Vásár
féláru vasúti igazolványa

vassa dr. Faragó Ferenc. 4.10: Operettrészletek. Lehár müvek. 440: A
kereskedői pálya. Dr. Orell Géza előadása. 5: Hirek. 5.20: Szórakoztató
zene. 6.10: Erdélyi képek. Báró Kemény János előadása Marosfőről. 6.35:
Stefániái Imre és Lászlóffy Margit
kétzongorás hangversenye. 7: Hirek.
7 20: Toki-Horváth Gyula cigányzeneka ra muzsikál. 8.30: ösbudavárától a
Kivánsághangversenyig. Irta és összeállította Szathmáry Antal. A Rádiózenekart és az énekegyüttest vezényli
Beríha István. Rendező Zakál Dénes.
.S/oreplők: Primadonna — Szilvássy
Margit; Szuibrett — Orosz
Vilma;
Ronviván — Sárdy János; Komikus —
AVevgand Tibor; Verselő — Pataky
Jenő; Beszélő — dr. Legenyei József.
9.40: Hirek. 10.10: Szórakoztató zene.
I I : Ilirek. 11.25: Tánczene. 12: Hirek.
BUDAPEST I I .
11.15: Szalonötös. 12.15: Melles Béla-zenekar. Vezényel Vincze Ottó. 3:
Tánczene. 6.10: Szepesi-Stowasser Irén
énekel. 6.35: Boldog Margit, a misztikus lélek. Dr. Szunyogh Xavér Ferenc előadása. 6.55: Szórakoztató ze")e. 7.15: A MABI orvosi szolgálata.
Dr. Ilindy Zoltán előadása. 7.35: Zöldv Sándor hegedül. 8: Hirek. 8.10: Manón. Dalmű öt felvonásban. Zenéjét
szerzette Massenet. A párisi Opera
Comique zenekarát vezényli Elie.
i
KASSA
11 :Hirek", heti beszámoló. 11.15—
végig: Azonos Budapest L és II. műsorával.
H É T F Ő ,

J U L I U S
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;
6.40: Ébresztő. Torna. 7: Hirek.
Közlemények. Reggeli zene. 10: Hirek.
10.15: Szórakoztató zene. 11.20: Banyák Kálmán hegedül. 11.40: Emlékek
Erdélytől Bécsig. Dr. Incze Gábor
előadása. 12: Harangszó.
Fohász.
Himnusz. 12.10: Országos Postászenekar. Vezényel Eórdögh János. 12.40:
Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállásjelentés.
130: Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 2:
Tlniczky László szalonzenekara. 2.30:
Hirek. 3: Árfolyamhirek, piaci árak.
élelmiszerárak. 3.20: Korénvi Aladár
cigányzenekara muzsikál. 4.15: Gróf
Benyovszkv Móric. Halász Gyula előadása. 5: Hirek. 5.15: A mezőgazdasági termelés védelme az ellenséges
gyűjtőeszközök és gvuitogatás ellen. A
Honvédelmi Minisztérium Légoltalmi
Gsoportfőnökségének közleménye. 5.30:
Lampart-dalkör. Vezényel Staümach
Gyöngy. 5.50: Boldoggáavatás a Szent
Péter-temnlomban. Irta dr. Haraszthy
(Elemér. Felolvasás. 6.05: Szalonötös.
6.30: Lakást keresek. Kinizsi Andor
fWírek. 7.20: Mölders ezredes. Felolvasás. 7.30: Mecseki Bndolf és Sző»yi Jenő kétzongorás jazzmüsora. 7

SPORT
A Szeged-SzVSE vegyes
nagyváradi vendégjátéka
Nagyváradon nagy érdeklődéssel
várják a piros-fehérek és a piros-kékek vendégjátékát. Ez a mérkőzés
nemcsak a nagyváradiaknak jön jól,
de előnyére válik a szegedi piros-fehér
játékosok részére, mert ezáltal egyelőre elkerülhető, hogy félfizetéses szabadságra menjenek. A szabályok értelmében ugyanis a szünidő alatt szabadságolhatok és félfizetéssel tarthatók a futballisták. A nagyváradi mérkőzésért és a várható nyári meccsekért hálás a Szeged játékosgárdája a
vezetőségnek és ezt ugy igyekszik
meghálálni, hogy a SzVSE-futballistákkal karöltve jól játszanak Nagyváradon. A nagyváradi siker a már előirányzott vidéki kirándulásokat csak
kibővítheti.
A szegedi vegyescsapat, amelyen a
játékjogfelfüggesztések miatt változ
talni kellett, ebben az összetételben
áll ki a nagyváradi mérkőzésre:
Tóth — Gyuris, Sajtos I. — Baróti,
Koppány, Borbély II. _ Korányi II.,
Harangozó, Tihanyi, Bognár, Nagy.
Az együttes vasárnap reggel utazik Nagyváradra Bánáti Béla intéző,
Hesser Tibor és Berkessy Elemér edző vezetésével és éjszaka már itthon
is lesz.
*-«Oo—*
X SzTK—Ceglédi MOVE NB IIT.
osztályú találkozó a Hunyadi (éren.
Szeged sportműsorának vasárnapi kiemelkedő eseménye a Hunyadi-téren
eldöntésre
kerülő
SzTK—Ceglédi
MOVE NB III. osztályú találkozó. A
jó formában levő kék-fehérek ezen a
meccsen is szaporítani akarják pontjaikat és ha nem jön a balszerencse,
vagy a gólképtelenség közbe, feltétlenül megnyerik a meccset. Ez a várható siker azonban semmiesetre sem
teheti elbizakodottá a kék-fehéreket,
mert a ceglédiek a jól játszó és a
meglepetésre képes csapatok sorába
tartoznak. A délután 6 órakor kezdődő
meccset az egynegved 5 órakor kezdődő HASE—Afóraváros TI. másodosztályu és a fél 3 órakor kezdődő SzTK
—UTC ifiiisági bajnoki játék vezeti be.
— A SzEAC vasárnau Touolván játszik. Nehéz mérkőzést vívnak a topolyai kiránduláson az egvetemisták
és ha az egvik pontot megszerzik, sikeresnek számit majd ntjuk. — A hódmezővásárhelven
eldöntésre kerülft
HTVE—UMAV találkozónak nem a
kék-sárgák a favoritjai, mégis nek'k
kell megnyerni a meeeset. amelv délután 6 órakor kezdődik a rendezők
sporttelepén.

X Szegedi és makói leventék birkózó- és ökölvivómérkőzése Alsóvároson.
Hosszú idő után végre ismét rendeznek Szegeden birkózó- és ökölvívómérkőzést. Ennek a mérkőzésnek a
létrehozása kizárólag a leventék érdeme, ezért hálás lehet nekik az ezt
a sportágat szerető közönség, amely
bizonyára megtölti vasárnap az alsóvárosi leventék »Pálfy-utcai otthonát.
Az érdekesnek Ígérkező küzdelemben
alsóvárosi leventék mérik össze erejüket a makóiakkal délután 4 órai
kezdettel.
X Fegyelmi ítéletek. Jávorka Ferenc, az alföldi kerület fegyelmi egyesbirája több kiállított játékos ügyében
hozott Ítéletet. Az egyesbiró Horváth
Istvánt 4 hétre, Horváth Mihályt 3
hétre, Solymosi Jánost 15 hétre tiltotta el a nyilvános szerepléstől. Horváth István ítéletét 3 hónapi próbaidőre felfüggesztette az egyesbiró.
Mind a három játékos a Postás tagja.
Pintér Bélát, aki ugyancsak a Postás
játékosa 3 hetes büntetést kapott, de
az ö büntetését is felfüggesztette a*
egyesbiró próbaidőre. Bognár József
HÁSE-játékos 6 hónapig nem szerepelhet nyilvános mérkőzésen. — A fellebbviteli
bizottság
helybenhagyta
Zoppe Miklós Rákóczi-játékos 7 hónapos eltiltásos büntetését.
X Felfüggesztették Toldi, Kis és
Báló szerepelési jogát. A Szeged—Újvidék félbeszakadt mérkőzéséből kifolyólag a piros-fehérek három játékosa: Toldi. Kis és Báló ellen fegyelmi
vizsgálatot rendelt el az MLSz. A
vizsgálat befejezéséig mind a három
futballista szereplési jogát felfüggesztette az egvesbíró. Felfüggesztette az
egyesbiró Máriás (Újvidék)
játékjogát is. Ilyen körülmépvek között Báló nem szerepelhet Nagyváradon és
helyette a SzVSE-ből Korányi TT. játszik. A Szegedben bíznak az ügy kedvező elintézésében.

DUT0R
raktáramat

megnagyobbítottam

Kossuth L. s-ut. 5. sz.

alatt, udvarban, ahol sajátkészítésű,
legmagasabb igényeket is kielégítő
buiorok nagy választékban, legolcsóbb
áron szerezhetők be.
Részletre is.
X Kula lemondta a játékot, a SzVSE
játszik vasárnap Makón, az MVSE ellen. Vasárnapra tűzték ki Makóra az
MVSE-Küla NB. III. osztályú játékot. A mérkőzést a kulaiak lemondták, a makóiak azonban az utolsó pillanatban gondoskodtak ellenfélről és
Bánáti Béla intézővel történt megállapodás alapján, a SzVSE szerepel
vasárnap Makón, az MVSE ellen. A
mérkőzés délután 6 órakor kezdődik
a vasútascsapat pályáján. A piroskékek egészen jó együttessel állnak
ki Makón.
X A SzAK óvott, de a SzFIE is panaszkodik. Jelentettük, hogy a sok
óvás után, a SzAK is megóvta a SzFIE
ellen elvesztett ifjúsági döntő mérkőzését. Az ügyben vitéz Simándy Károly egyesbiró kiadta az óvást a
SzFIÉ-nek, hogy ezzel kapcsolatban
tegye meg észrevételeit. Érdekes as
óvási ügynek az a része, hogy értesülésünk szerint a SzFIÉ-nek is van panaszkodni való joga, erről azonban
egyelőre nem nyilatkoznak a felsővárosi vezetők.
X Vízilabdabajnoki mérkőzés «»
újszegedi versenyuszodában. Most már
végleges, hogy'a vasárnapra kitűzött
OUE II—SzUE II. osztályú viziiabdabajnoki mérkőzést az újszegedi versenyuszodában és nem Orosházán
rendezik meg. Az érdekesnek Ígérkező játék délután 6 órakor kezdődik.
— Á SzVSE vasárnap délelőtt 11 órakor Szolnokon játszik az SzMAV' ellen az I. B) osztályú bajnokságért &
Hódmezővásárhelyen vándordijas vízilabdameccset viv a HTVE a Csabai
UE-val.
X A SzVSE-kerékpárosok vasárnap Miskolcon állnak rajthoz. A szegediek eséllyel veszik fel a küzdelmet a nagy konkurrenciában.
X Móraváros—SzVSE II. a Cserepes-soron,
SzFIB-MOVE-HMTE n
felsővárosi pályán. Két I. osztályú
meccs lesz a szegedi csoportbajnokság vasárnapi fordulója keretében
Szegeden. Az egyiket, a Móraváros—
SzVSE II. találkozó a Cserepes-soron
bonvolitják le, a másikat, a SzFIE— .
MOVE-HMTE meccs a felsővárosi pályán kerül eldöntésre. Mind a két
mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a
SzVSE II.. illetve a SzFIE favoritságával.
II. osztályú bajnoki mérkőzések: Szered: HASF—Afóraváros II.
(Hunyadi-tér, délután egynegyed 9
órakor). Aíindszent: MLE—MÁK II.
Elmarád és jövő vasárnap játszák le .
a KiTE—SzATE meccset a kistelekiek *
kérésére. — Szegedi Ifjúsági bajnokság: SzTK—UTC (Hunvadi-tér, délután fél 3 órakor), SzA TE—Móra város (Szabadság-tér, délután háromnegyed 3 órakor). Elmarad a SzVSE—
SzAK találkozó, mert a piros-fehérek
lemondták a játékot.

X Old-boy mérkőzés lesz a SzFIE Szeged, sz. kir. város polgármestevezetőségi tagok és az Orion bőrVétől.
ffvári alkalmazottak csapatai között 2S062/1942. I V . a. sz.
ma, vasárnap délután 4 órakor a felsővárosi leventepálván a HMTE—
SzFIE bajnoki mérkőzés előtt
Közhírré teszem, hogy a Szeged
X Károlyi elhagyta a kórházat- A
málps 3-án lebonyolított Szeged—SzTK sz. kir. városi közjóléti szövetkezei
mérkőzésen történt, hogy Károlyi Ist- igazgatósága a szegedi legtöbb é«
ván. a piros-fehérek kapusa oly sze- legjobb minőséget termelő selyem*
rencsétlenül lénett. amikor a mezőny- hernyótenyésztésnek az 1942. évi tebe akarta továbbítani a labdát, hogy nyésztési évre a kitűzött 50 pengő
elszakadt az Achilles-ina A szokatlan selyemtenyósztési jutalom helyett 1
sérülést dr. TTedrv Miklós főorvos mű- drb. 100 pengős, 1 drb. 50 pengőe, 2
téttel rendbehozta és a futballista drb. 25 pengős és 5 drb. 20 pengős
most rihagvta a kórhazat. Beszéltünk jutalmat tűzött ki.
a játékossal, aki közölte, hogy reméSzeged, 1942. júliffs 3.
li, hory az őszi idénvben ismét elfogDl. Tóth Bcla h. polgájfmesIeSlölhátjE} csapatának kapuját*.
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1942 június 28-tó) július 4-ig a
következő ingatlanok cseréltek gaziát:
Debreöeni Jánosnó eladta Ökrös
Lajosnónak Veresács-utca 40 sz. házát ős Kászonyi-diilőbeli 1 h. 73 n.
öl szántóját, 9.33 kor. k. t- jövedelemmel, 7500.— pengőért
Sándor József eladta Molnár Imre és nejének, Kisteleki pánti ikadülőbeli 651 n. öl szántóját, 1.88 kor.
k. t jövedelemmel, 500.— pengőért.
özv. Szathmáry Györgyné eladta
Márki Antal és nejének, Somogyitelep V I I I . u. 444. sz. házát, 250 n.
51 telekkel, 4000- pengőért.
özv. Hacker
Károlyné
eladta
Bajza Pálnénak, Somogyitelep 28.
sz. házát, 250 n. öl telekkel, 6500.—
pengőért.
Ifj. Kónya Józsefné eladta Budai
István és nejének, Gajgonya kap.
320 sz. házát, 612 n. öl vegyes földdel 2.34 kor k. t. jövedelemmel, 1400
-pengőért.
Papp József és társa eladták Savanya Jánosnénak, Madarásztó-lülőbeli 713 n. öl szöllőjüket, 7.58 kor.
k. t. jövedelemmel, 784.30 pengőért.
Róvó József és neje eladták Merényi József és nejének, Makraszékdúlőbelj 1 h. 103 n. öl vegyes földj ü k e t 17.69 kor. k. t. jövedelemről,
3406 — pengőért
Zombori Györgyné eladta Széesi
Jánosnak, Halászka-dülőbeli 445 n.
öl szöllőjét, 4.74 kor. k. t jövedelemmel, 490.— pengőért.
Zombori Györgyné eladta Sándor Ferencnek, Halászka-dülőbeli
921 n. öl szöllőjét, 9.79 kor. k^ t. jövedelemmel, 1013.10 pengőért"

Papp Antal eladta Papp Jánosnak, Zákány-dülőbeli 3 h. 1200 n- öl
rétjet, 38.98 kor. k. t. jövedelemmel,
3500.— pengőért
, „
Papp József eladta Huszta Andrásnak, Madarásztó-dülőbeli 149 n.
öl szöllőjét, 2.24 kor. k. t. jövedelemmel, 163.90 pengőért.
Csiszár István eladta Biezók He
asőnek és nejének, Delelő-dülőbeli
1139 n. öl szántóját, 19 07 kor. k. t.
jövedelemmel, 4520.— pengőért.
Antal Lőrinené és társa eladták
Prágai Jánosné és társának, Váfosi-dülőbeli 1 h. 592 n. öl szántójukat,
9.59 kor. k. t. jövedelemmel, 2522
pengőért.
^ K i r i Andrásné eladta
Sümegi
Sándor és nejének, Domaszék-dülőbeli 604 n. öl szántó és szöllőjét, 7.79
kpr. k. t jövedelemmel, 694.— pengőért
Sümegi Sándor és 'neje eladták
Illés Mihálynak, Domaszék-dülŐbeli
öl szöllőjüket, 3-78 kor. k. t.
jövedelemmel, 315— pengőért.
Szűcs János és neje eladták özv.
Gulyás Sándornak, Farkas-H. 3 sz.
házakat, 69 B . öl telekkel. 14.000.—
Pengőért.
Szlávik Ferenc eladta Szalai Gézának, Szatymaz kap. 418 sz. házát,
- a. 390 n. öl szöllővel, 70.74 kor. k.
t jövedelemmel, 18.000.— pengőért.
Berta László és társai eladták
Agoesi FerenCnének, Móraszék-dülőbeji 582 n. öl szántójukat 8.98 kor.
k. t jövedelemmel, 2128.— pengőért.

Hegedűs Lórénl ünneplése
a TEBE-ben
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentése szerint dr. F a b i n y i Tihamér m. kir. titkos tanácsos
elnöklete alatt ünnepi teljes ülést tartott a Takarékpénztárak éa Bankok
Egyesülete, melynek keretesen ünnepelte meg dr. Hegedűs Lóránt, a TBBE
elnökének hetvenedik
születésnapját.
Dr. Fabitiyi Tihamér nagyszabású
beszédben szólt Hegedűs Lórántról,
mint politikusról, akadémikusról, a
pénzügyi tudományok művelőjéről, a
közíróról, a pénzintézeti vezetőről és
érdekképviseleti szervezőről. Rámuta
tott arra. hogy Hegedűs Lóránt a legsúlyosabb időkben vállalta nagy elődök után a pénzügyi tárca vezetését,
megállította a bankóprést és a vagyon váltsággal nemcsak
állampénzügyi feladatokat Uivánt megoldani,
hanem ezzel akarta "'megteremteni a
földbirtokpolitika reális, alapját; a
forgalmiadó rendszerének megalkotása az ő nevéhez fűződik. Hegedűs Lóránt vezetése alatt a TÉBB mindenkor eredményesen szolgálta a magyar
hitelszervezet érdekéit, amikor azonban az államérdekek ugy követelték)
mindenkor azokat állította előtérbe.
Dr. Fabinyi Tihamér ezután ünnepélyes meleg szavakkal a megjelentek
nagy
tetszésnyilvánítástól
kisérve
felavatta Hegedűs Lórántnak a TÉBE
tanácstermében felállított mellszobrát,
amely Kisfalud! Stróbl Zsigmond müve.
C s i k ó s Andor, a Székesfehérvári
és FejérmegyCi Takarékpénztár vezérigazgatója, a TÉBE tágintézetei nevében üdvözölte Hegedűs Lórántot.
Szólott azokról a nagy eredményekről, melyek az ő kiváló nagy egyéniségének a fávárosi és vidéki pénzintézeteknek egy érdekképviseletbe való
tömörítése által elérettek.
Dr. Hegedűs Lóránt" meghatottan
köszönte meg az üdvözléseket és hangsúlyozta, hogy a TÉBE megalkotásásának és vezetésének munkájában mily
nagy szerepe rolt a pénzintézeti vezetőknek és köszönetet mondott munkatársainak is
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alapos és íaradságos munkát, végzett, V a s á r n a p , 1943. j u l i u s (k
egyfelől a mai rendkívüli viszonyok
között a belföldi üzleti tevékenység
kiterjesztésével, másfelől pedig azok- gyár a magyar baromfitenyésztés előnak a világhálózati ügyeknek ébren- mozdítására 50.000 pengővel járul hö^tartásával, amelyek az JBUSz tartós zá a szövetkezet anyagi megalapozákülföldi kapcsolatainak
kimélyítésé- sához, továbbá rendelkezésre bocsájthez szükségesek. Az elmúlt üzletévben ja az adminisztráció leöouyolitásáho*
csupán idegenforgalmi propagandára szükséges munkaerőket és helyisége— még a jeleniegi nehéz virzonyok ket. Ezután a megjelentek dr. Báráellenére is — 167.2t5.56 pengőt fordí- nyos Károly földmüvelésügyi államtott. Ez a propaganda leginkábbPZOH titkárt választották meg a Szövetkea hiteles statisztikán érezteti hatását, zet elnökévé, mig ügyvezető Baranyay
amely a székesfővárosi és a vidéki Rezső lett, a Hangya baromfiértékesiidegenforgalom élénkítéséről
számol tési osztályának igazgatója
be. Ezek a számszer üségek is igazolják, hogy az IBUSz a nemzeti közgazdasági élet egyik leghasznosabb té- Szeged sz. kir. város gazdászi hivanyezője és minden felmerülő nehézség
talától.
ellenére betölti rendeltetését.
604/1942 gh. sz.
)( Megalakult a Baromfitenyésztők
Szövetkezete. A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti Budapestről, bogv a
magyar baromfitenyésztés
jövőjére
Szeged sz. kir. város
gazdászi
kiható fontos esemény zajlott le Budapesten, ahol a Hangya; kebelében hivatala közhírré teszi, hogy az újmegalakult Baromfitenyésztők
Szö- szegedi utcák diófái folyó évi dióvetkezete tartotta első ülését, A szö- termését Temesvári-kőrúton, a fővetkezetnek az a hivatása, hogy a kertészlak előtt árverezve
magyar baromfitenyésztés korszerük
1942. évi július hé 12-áv. hétbé tétele érdekében propagandát in
főn délelőtt 10 érako*
ditson és általában mindent elköves
sen a többtermelés és a minőségi ter-1 azonnali készpénzfizetés mellett el
melés előmozdítására. Az ülésen dr. I n d j a
Wünscher Frigyes, a Hangya alelnök
Szeged. 1942. június Hó 30-'án.
vezérigazgatója ismertette a szövetkezet célját s bejelentette, hogy a HanA Várost Gazdászi
Hivatal
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x Felhívás a gazdaközönséghe*. A
nyári időszakra való tekintettel a
Biztosító Intézetek Országos Szövetsége máris felhívja a gazdatársadalom figyelmét a tűzbiztosítás időszerű
fontosságára, illetőleg a meglevő tüabiztcsitási kötvények adatainak felül vizsgálatára. Mindenkinek érdeke,
hogy vagyontárgyainak gyarapodásával és az értéknövekedéssel egyidejűleg a mai értékek fedezéséről utána*
biztosítással góndoskodjék annál a
hiztositó vállalatnál, amelynél jelenlegi biztosítása érvényben van, A valóságos értéknek megfelelő biztosítás
azért fontos, nehogy kár esetén a biztosított javak aránylagos kártérítés
(pro rata) alá essenek, amelyre vonatkozóan a Kereskedelmi Törvény 478
§-a a következőket mondja: >a kártérítés azon érték szerint állapittatik
meg, amellyel a biztosított tárgyak a
megsemmisülés, vagy megsérülés idejekor birtak. Ha az érték a biztosított összeget meghaladja, a tárgvak
teljes megsemmisülése esetében kártérítés fejében egyedül a biztosítási őszszeg fizetendő; ellenben, ha a tárgyak
részben semmisülnek meg, kártérítésnek csak azon arányban van helye,
amelyben a biztosítási összeg a tárCsányi János eladta ifj. Masa gyak értékéhez áll«.
István és nejének, Ballagi-düIŐTieli
)( Az IBüSz közgyűlése. Most zaj110 n. öl kertjét, 1.86 kor- k. t. jö- lott le az IBüSz 1941. üzletévvel fogvedelemmel, 781.— pengőért.
lalkozó közgyűlése. Bár a belső vár.Hajdú Vince eladta Katona Il- dorforgalom örvendetesen emelkedik,
lés és nejének, Külső Csorva-dülő- az idegenjárást a hadviselés a legnabelj 1377 n . öl vegyes földjét, 1243 gyobb mértékben korlátozta. Így az
• d£or. k. t jövedelemmel, 3810— pen- IBUSz-nak az egész világon előnyösen ismert tevékenysége jelentékeny
gőért.
.
. .
nehézségekbe Ütközött Mindennek el-

Diótermés eladási
hirdetmény

APROHIRDETESÉK
üzlettel nagy udvarral
"6000 P Emeletes sarokház üzlettel 5x1 4*T
szobás. fürdőszobás lakással egyetemnél 50
ezer P Belvárosi adómentes emeletes hát 3
szobás komfortos lakáÚjszegeden.
körúton, sokkal 58 000 P Bércsaládi ház. adómentes. ház 7 drb 1 és I szo3 szobás, kertet 10 00Ú bás. fürdőszobás lakáP. U4eze*eden adAmen sokkal 60000 P : Adótes családi hát, pintét mentes emeletes ház *
komfortos, templomnál komfortos lakással TI
90.000 P.
UJszeredev •MI Dalos kőrútnál 60
strandnál családi ház. ezer P. Emeletes üzlekomfortos
4 ssobá*. fürdőszobás tes bérház
kertes 33000 P. Újsze- lakásokkal. 90 éves adó
geden hfd közelében mentes részen 75.000 P.adómentes, magaafőM- Kétemeletes üzletes bér
erfntl 5 szobás modern háa « drb. t. 3, » szokomfortos családi ház bás. fürdőszobás laká48.000 P. _ Szegedi ol- sokkal főnfon 70 000 P
belvárosi
dalon: Háztelkek 8B0 n Adómentes
emeletes bérhás 2 és
ölét megosztható, Bo
Óogasszony sugárufnál szobás komfortos lakáló 000 P WárteleK Kos- •okkal 120 000 P Adósuth L sngárut mellet! mentes bérház két eme16000 P Háztelek le- letes bérház 2 és hárem
bontani való házzal Tt- szobás komfortos lakásokkal a város
!eg
Mt Eajo« kőrútnál
mer P Ráztelek Mar* •*ebb részen 160009 P,
térnél 90(10 P Hártelek Belvárost kétemeletes
Móra templomnál <50f' üzletes bérház 8 nteaP. Családi ház eary « frontra 14.000 P évi
M
k ássál
ós
építkezés | hérföv 240 000 p
anyaggal Rókuson bOOp kat. prima szántó taP BmeMes hát II lp- nyával müutnái $wg?<1»
kátsa) Felsöváros. kör hea 8 km-re 44 000 P
írtnál 13000 P. Marás-, 15 l a t szántó mejsai
földszintes s*tv család müutnái 90.000 P 19
h i t 4 ós 1 szobás la. hat. barna 1. e. szántó
kással. szép kerttel Fel szatymazi müutnái 45
óváros 12.000 P fsa* ezer P. Gvfimölesüa 5
•ádt ház 3 szobás. *fb kat holdas müntnát 2
Aősaohá* és 1 srobá' •zobás tanyával Szölakással, kerttel Mó-s gedhez 10 km-re. 80 kat
templomnál 16 500 P bánáti szántó tanyával
Adómentes magas FPd ártézi kúttal 170.000 P.
szintes ház 8 IákáSsa 20 kat. szántó, -gyürókúsi sportpályánál 25 mölcsös tanyával felezer P Móra templ im -őtanvai müutnái 48.00(1
nál
magasföldszintté P 57 kat. holdas »zötház 2*3 szobás lakás- ;Ő telep épületekkel müsal, kérles 24.000 P n'hoz közel 95000 P,
Adómentes családi htx 120 holdas 1. o. búza3 szobás, fürdőszobás termő szántó nrf 8 szo
Káváriáná
32.000 P. bás, fürdőszobás lakóCsaládi hói 6 szobás, tiéZzal és sok gazd. épü
kttttat
fürdőszobás, pincés, ker etekkel, ártézi
tcs, felsővárosi temp- 160.060 P. - Alkalmi
lomnál 42 009 P
ha vételek.
rrkház jótnenetelű ven
dóglővel, pincével, 23
lakással körúton he'ől
53000 P Belvárosi lő- 1*. M Irodánál, Horthv
uton
magasföldszintet
i ÍKuliurpilotéház 9x2 szobás lakáé ék

E l a d d
htiteiheh, család
t$ftfműMH,luarteiesefc. szftllf* és
száiilá blrtoüoü

Elegánsan
butorojed*
szoba fürdőszoba haeunálattal, lépcsőházi bejárattal kiadó. Feketesas n. 17, IL em. Érdeklődni lehet
Bnri*
pesti Felöítöárubázbaa
Klauzál tér T.
Csinosan bútorozott k*lön bejáratú szoba, fürdőszoba
használattal
kiadó. «Adlandó lakók
jeligére kiadóba.
Elegánsan berendezel*
kulonbeiánatn utcai sra
ba fürdőszoba használattal kiadó. Aradi «.
5. I. 4.
Csinos
küílónbejárat*
bntoroam szoba julius
15—szeptember
18-ig
kiadó. Érdeklődni Ki
gvó u 2, házfelügyelőnél.
Egy vagy két szoba bútorozva vagy
üresen
fürdőszoba és konyhahasználattal julius 1&re kiadó. Báró Jósika
utca 30, I. 8.
Különbejáratu
bútorozott szoba
azonnalra
kiadó. Kárász utca 14
II. 6.
Elegánsan
bútorozott
különbejáratu szoba —
fürdőszoba
használattal kiadó. Érdeklődni;
dr. Vassné
kölcsönkönyvtára.
Széchenyi
tér 6.
Szép bútorozott szoba
kiadó Megtekinthető l i
—3 óráig Deák P, K
18. em. jobbra.
Utcai szoba különbé járattal kiadó,
esetleg
bútorozva is. Szentháromság 37.

Csinosan
bútorozott
nt 2r r n t
szoba
érdekli t

Hirdesse.)

«

nélmagvarorezagbos-

2 Agyai
tateWKtt
szoba kiadó. Vadász u.
4a. sz.

27 öves őskeresztény
muhi
Lakásfertötle- rőföskereskedő
regéd
Vidékre
nitö Vállalat állást keres.
is elmegy.
Megkere- Elcserélném vagy eladBútorozott szoba für- Szeged, Somogyi-utca sést c Vidék,
jeligére nám Szentesen lévő 4
dőszoba
használattal I « . szám- telefon : lásu kiadóba kérek.
szobás, kertes magániftdó. Vidra utca 2, Schwarczkcpf 31—77.
t ' emelet 2.
Könyvvitel,
levelezés, házamat Szegeden kiStoppoltassa ruháit a gyorsírás szakos őske- sebb rsaládi házzal —
Különbejáratu
bútoro- • Budapestje kézmüszö- resztény egy. hallgató központban. Cim: Szenzott szóba fürdőszoba- vőnél. Eredeti gyá: 1 állást esetleg tanítást tes, Serkédiné, Dozsai
használattal kiadó. — beszövések. Üzlet: Há- vállalj 'Válaszokat
a Molnár ii. 2.
Vidra utca 3, III. eme- gi sörkerttel szemben. kiadóba
> Közgazda*
let 3.
Telefonszám 22-65.
jeligére lehet bekülde- Jól jövedelmező bérházat keresek megvéni.
Szép kétszemélyes szo Elárusító kisasszony, ki
telre 100.000-ig. •Készba ellátással is 15-ére a pénz kezelését is vál- Kiszolgálólány
cipő pénz* jelige kiadóba.
butoorzva kiadó. Fe- lalja, óvadékkal és — szakmában jártas és taketesas u. 15, I. 4.
gyakorlattal felvétetik nulólány fejvétetik. — Magánházat bérbe venCzékus cukrász, Petőfi Mikszáth Kálmán u. 1. nék üzem oéljára, esetl.lsőemeleti utcai
kü- S síivé-*ut 7.
leg lakással
együtt.
lönbejáratu butiorozott
<Üzem» jeligére.
szoba állandó lakó ré- Czukrászsegéd önállóan Birodalmi német tanit
szére fürdőszoba hasz- dolgozó, felvétetik. Czé- németül beszélni, ol- Ujsomogvin ház kertJetige;
nálat nélkül kiadó. Ér- kus, Petőfi S. sugárut 7 vasni és irni.
tel, utazó kofferek hu•Olcsón*.
deklődni Kölcsey utca
zattal eladók.
Érdek9, Patzauer cég.
Jóravaló ügyes fiút aszlődni
Damjanits
11, ciSZABADI
talos tanoncnak fölvesz
pész.
Egy üres szobát fő- v. Szalma mübutor asztaalbérletbe keresek sür- los, Szél n. 10.
gősen.
özv. Herczné,
MW-VltéL'
Zákány ú. 9b.
Erősebb fin tanoncnak tökéletesen, jól, olcsón, Komplett keményfa hávagy kifutónak ellátás- garanciával 1 Kőlesev- ló. nagv Madonna kép,
194 konyhabútor,
sal felvétetik. Csala sü- u. 8.
cselédtöde, Klebelsberg telep.
Német, francia, olasz ágyi előszobafal, szöelőkészí- nvégszövőszék. teknő elMindenest keresek
jó nyelvtanítás,
Elcserélném Budán — bizonyítvánnyal.
— adó. Horthv Miklós utDr. tés pótvizsgákra.
Lukács- és Császárfür- Wilheim, Széchenyi tér *Nyeívész> jaIige ki- ca 11, földszint 4
dőhöz közel levő 1 szo
adóhivatal.
bás összkomfortos, me- 7, I.
legvizes lakásomat Sze- Női szabóságba ügye*
Solin0*ni állók,
CIPÉSZgeden hasonló régibérü tanulóleány
felvétetik.
boretvélr,
k«a*k
SEGÉDET
lakásra — vagy nyári Ugyanolt egy
segédnagy
választékban
kaphónapokra
bútorozva lánv is. Széchenyi tér
FELVESZEK
hatók.'azok köszörülékiadnám.
Ajánlatokat 7, I. 18
sét, javítását felelősség
Sasőreg, Újvilág u. 425.
Szentedre Serkédiné,
300 mellett vállalja
Ttnzsai Molnár u. 2.
Angorafonást
tanítok. G'sipeiné.
Kártolást vállalok. F r á t e r műköszörűs
varrólányoKeresek, egy
esetleg Kartoló gépet
kiköl- Felsőruha
Miksiátb KilmAs n. K.
kétszobás lakást. La- csönzök.
Gerhardlné, kat azonnalra felveszek
(kósert kölcsönt folyó- Csáktornyai utra 5. Vil állandó munkára. Dásítok. Ügynököt maga- lamos negábó csapat- vid Pálné, Báró Jósika TANGÓHARMONIKAK
sím jutalmazok. Bakay, kórháznál, Kílvária u. u. 21 sz.
STEINER
hangszerI pusztaszeri utca 8.
Perzsa és tű azsurozó- Rövidáru és nőidival üzemben. Kelemen tf.
Jwiázból való tisztvi- nő mintávál jelentkez- szakmából keres jobb 7.
Galotta,
Mozart.
kiszdlgáló- Horch. Firotti világ-:Hrinő, vagy jobb fog- zen Müller Erzsi kézi- cég fiatal
leányt.
Lehetőleg
fénylalkozású nő lakást — munka üzletében, Káro.
képes ajánlatát küldje márkák. jótállással.
kaphat. Horthy Miklós lvi u. 4.
fizetési igénnyel. Ügyes
u 1t»b. Érdeklődni
a
BERNDORFI
Ügyes asztalos segé- 3 jeligére a kiadóba.
házfelügyelőnél.
a l p a k k a evőeszközök
det felveszünk. Tollfelismét kaphatók
KcttŐiszobás bútorozott dolgozó Vállalat, Va- Tanulólányt felvesz —
HUNGARIA
Majtényiné fehérnemüI k ásít julius 15-től a sasszentpéter n. 3.
szaionja, Báró JósikaEDENYHAZBAN,
nvári hónapokra keresek. »Tiszta«
jeligépe Fiatal leány szoba le- u. 31, emelet 6. Ugyan- Tisza t-ajos-körut 55. sz
kérek ajánlatokat
a ánynak felvételik. Bol- itt egy dívány eladó.
dogasszony sugárut 13.
Méray
motorkerékpál
• p kiadóhivatalba.
350 kbc. prima gumikVarrni tudó jobb leár.y
kal eladó. Érd.
vitéz
KIADŐ
konfekció eladáshoz —
Farkas, Pozsonyi IgI 4KÁS0K
nác u. 12 a.
két szoba, konyha, für- felvétetik. Baracs Didőszoba használattal — vatház.
ZÁLOGJEGYET,
HÁZbútorozva, egy szoba, Szabó tanulót
felveVEZETŐNŐNEK
bútorokat és hasonló
konyhás lakások üres szel*. Hofftnann, BodzaKERES
használati
tárgyakat
és bútorozott
szobák. fa 6.
3 tagu család azonnal- magas áron
veszek.
Lakésügvnökség,
Köl25—30 Használt ruhák, febéresei u. 10.
252 Amateur munkák kidol- ra megbízható
Jelentkezés nemüek, stb. eladók
gazásában jártas fény- éves nőt.
1 épcsőházi
bejárattal képész segéd vagy I se- csak könyvvel délután Hivásra házhoz
meüres szoba kiadó. Pol- gédnő igen jó fizetés- 4—6-ig Menhely u. 7.
gyek. Szinberger, Mikvár u 22, I. em.
sel felvetetik.
MiháloGazdasszonyt keresünk száth Kálmán u. 11.
Négyszobás elegáns ré vits optika foto szak- 30—40 év köriilit. Ilven
gibérü második emeleti üzlet, Kárász u. 9.
minőségben v.
üzleti Tropikál férfiöltöny —
középalakra, használt
•lakásomat elcserélném Pótvizsgára,
rendelkemagán- gyakorlattal
földszintti 4 vagy há- vizsgára,
különbözeti zők előnvben. Jelentke- férficipők 45 sz. és egy
kártyavágógép eladók.
rom szobásra. <Költ*é- vizsgára
középiskolá- zés fél 10 és fél 11 óra
get téri lem > jeligére. sokat előkészítek. Cini közfctöt: Központi Tej- Petőfi S. sugárut 3isz.
mfszt. 2.
ivóban. Kárász u. 14.
a kiadóhivatalban.

CIRN

Clánoz

Tanulót felvesz Székely
fényképész, Széchenyitér' 2.

Levelezőt

T-nőt) magyar levelezésre, lehetőleg német
nyelvismerettel és egy
önálló
KÖNYVELÖT
keresek. írásbeli ajánlatokat Stolz
Henrik
fémárugyár, Knla, Bács
Bodrog "vm. cimre ké
rok.

ImÁV.

háztól h á z i g |
' • t í l h M i ügynöksége |

Bútorszállítás
: balybea és vidéken j
gépkocsikká) I*.
Puvarfrivéteii íródat
K í l e e e y - d t o e 10.1

BHRBHRBMBS

Asztalos segéd mübutor munkára fetvétetik
Felsőtiszapart 23.
Önálló varrónő ajánlkozik házakhoz. Levélhivásra házhoz megy
Gregusné, Hattyú utca
51 sz.
Egy ügyes lányt tanuiónak felveszek. Darling divatszalon, Horváth M. a 9.
Tannlóleányt fizetéssel
felveszek.
Jelentkezni
hétlön. Steinerné, Dugonics tér 11, I. em.
Munkásnők
felvételre
jelentkezzenek
hétfőn
reggel 8 órakor Alföldi Cementárugyár Rt,
Mérei ufca 15b.
Fogorvosi asszisztensnőt keresek. Dr. Falud'
Imre. Kölcsev u. 19.

Bejárónő kerestetik — Kitűnő kereszthuros —
egész napra, vagv csak Hamburger rövid zonselyem
délelőttre. Pál u. 11b. gora, fekete
zongorateritő eladó. —
Kálvária tér.
Püspök u. 12, fdsz. 7.
Fiatal takaritóasszonyt
Kitűnő
üzemű SHB sefelveszek délelőtt 7—
gédmotor eladó. Dam12-ig. Kelemen u. 7.
janich u. 11.
Mindenes fözőnő 3 1améhcsaládokat
gu családhoz kereste- Népes
kereten.
tik. Kun. Somogyi u.,12 vennék nagy
Dr. Timár László, KiVidékro r szakácsnőt, ki rályhalom.
a házvezetésben is jártas jó fizetéssel kere- Egy uj hálószobabutor
sek. Széhcenyi tér 8,1. furnéros, eladó. Szent
Miklós utca 4.
em. 6 sz.

rékpár Wlsótiszapart8.

Megvételre

Egy használt, de teljesen jókarban lévő kétpárevezős csónakot —
vennék. Szűcs nyomda,
Aradi u. 8.

k e r e s e k

Vennék jókarban levő
sezlont, konyhakredencet . Remény utca 6sz.
Somos.
Keleti perzsa
4^x3]4
méretű ebédlőszőnyeg
eladó. Lichtenstein, —
Margit u. 6, I.
Szegedhez közel vidéki
városban levő jóforgalmu vendéglőmbe
más
elfoglaltság miatt vezetőt keresek vagy teljesen átadnám
elszámolásra. Csak teljesen
megbízhatók
ajánlatát
kérem. Cim szívességből megtudható Szentháromság u. 36, földszint bal.

uagy
• Ékszer*
Szeged,
170 sz.

jeligére,
postafiók
158

TRAFIK
föi^vonalon igényjogosultnak kétszobás lakással átadó. Bővebbet
szívességből Pusztaszeri u. 8, földszint 3.
Jókarban levő varrógép eladó. Báró Jósika
utca 14 II. 6

Egy saroglyás talicska
és üvegezett ajtók és Kombinált bútort venkisebb méretű
ablak nék. Ajánlatok: Szinea
rámázat eladó. T ápéi' jeligére.
u. 12.
Egy nagyobb bádogleEgv alig használt két- mez, viztartó, konyhaszemélyes vászon ka- asztal eladó. Kálmán u.
jak elutazás miatt — 7, I. em.
sürgősen
eladó. Érgye®"
deklődni
Vlári Jenő, Jókarban lévő
mekkerékpárt
vennék.
Dugonics u. 32.
Schönfeid, Újszeged, —
Eladó épületfa
anyag Temesvári körút 15.
és 2 drb 190x95-ös ablak tokkal együtt. Saj-' Egy igen szép
nagy
ka u. 13. Hegedűs fü szőneyg keleti mintás
és egy
perzsaszőnyeg
szerüzlet.
eladó. Cim a kiadóban.
HASZNÁLT
ISKOLAKÖNYVEKET llintó. Kifogástalan á b
polgári leány- és fiu-, lapotban levő, börfedegimnáziumit veszek a les fekete hintó eladó.
Párisilegmagasabb árban. — Megtekinthető
körut 3 szám.
Grünwald könyvkereskedés.
257 Elegáns, alig használt
női ruhák eladók
ob
Vadonatúj festetlen ru- csón. Polgár u. 31.
hásszekrény eladó. —
helyiség
Megtekinthető Csaman- Füszerüzlet
,có fényező
üzletében, berendezéssel, árúátvóBerzsenyi u. l k
tel esetén lakással, pincehelyiségekkel
azonCsonHasznált és uj paraszt- nal kiadó. Érd
kocsik, gyümölcsszál li- grádi sugárut 66.
tók, lószerszámok, ekék
boronák, ló- és tolókapák, egyéb gazdasági
— , — j .
eszközök eladók. PetőMÁV nvug. mozgófényfi S. sugárut 84
kípszinház üzemvezetőFérfiöltönyök, fehérne- gépész, jeles erkölcsű
mű és egyéb ruhane életű ember vagyok bolniüek jó karban
el- dogságért
adók. Petőfi sugárut 84
HAZASSAG
szám.
céljából
megismerkednék kifogástalan erkölKeiékpár,
uéprádio, csű, modern, tiszta élepetrofor, írógép, gra- tű hölggyel. Né.gv kömofon eladó.
Kossuth zépiskolát végzett. SoL. sugárut 46, udvar- raim iránt
érdeklődő
ban.
hölgy szives megkereFénykép
Bébinek vaió 2 darab sését kérem.
levél
cim
Délmagvarorhosszú párna
tokkal
együtt
és
Különböző szég kiadóhivatalában.
apróságok,
azonkívül Jelige: Szeged környék.
kisebb, nagyobb ládák Társat keresek közreeladók. Petőfi sugárut működőt vagv csendest
48 földszint balra.
nagyobb tőkével életképes üzlethez. >Valláskü.
EHadó egy 350-es te- f&nbség nélkül* jelige.
repjáró
hátsórugós
Puch motorkerékpár jó NÉtíY SZÁZHOLDAS""
gumikkall. (Hódmezővá- fiatal szorgalmas birint.
sárhely, Ferenc J. su- tokos gazdálkodó
gárut 87 sz. Hajdú Ká- hajadont nőülvenne. Berolynál
mutatja:
Méltóságos
Asszony, Bpest. FőposEladó alig használt fe- tafiók
háromszáznégy.
hér zománcos kád — Válaszboríték.
kályhával,
köppenv,
szekrény nagy kép. — IT-ik gimnazista fiamnak keresek szeptemRemény u. 1 sz.
ber 1-től teljes ellátási.
Egv kéménvfa félháló Cim A rpádközpont postahivatal.
eladó. Alföldi u. 3.

KUlÖNFÍlte

Főzéshez értő mindenes
Felelős szerkesztő és felelős kiadói
felvétetik. Wnlf, PolB e r e y
G é z a
gár n. 31.
. i i•
szerkesztőség: Szeged, Kölcsey.utca 10, f. em. <•* Éjszakéi szerkesztőségi
10 hónapo6
KtthsAria-ntca 14 — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — telelőn (»z«r«
KISFIAM MELLÉ
készt6s«s ér Kiadóhivatal és nvomdaj: 13 06.
LEÁNYT KERESEK
Nyoma tett: ABLAKA G l ö t t ü X nóriorgogepftn Szeged. Kálvária u. 14
Vásárhelyi-sngárut 50.
lelefon: 10-84 Felelős üzemvezető: Ablaka István.
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