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Milyenek a háboríts apró-

fiSaját tudósítónk lót.) Ebben a cikkben az 
apróhirdeitőkről és az .apróhirdetésekről lesz 
szó. Eltekintve az (apróhirdetéseik praktikus 
hasznától, bizonyára sokan vannak olyanok, 
akik elítélik azokat, akik apróhirdetnek. De 
az dobja ezekre a -hirdetőkre az első követ, aki 
azt meri állítani, hogy még sohase apróhir-
detett. 

Átböngésztük a budapesti és a. szegedi 
lapokat, láttunk különösen furcsa és kevésbé 
furcsla apróhirdetéseket, amelyekben szerel-
mi láztól égő szivét önti ki egy „a harctéren' 
tartózkodó tüzérzászlós" láttunk keringőre 
való felhivásokat, olvastunk olyan hirdetést 
is, amely kereken kimondja, hogy évii száz-
ezer koronát jövedelmező üzletét kizárólag 
azért hajlandó a boldogtalan tulajdonos cse-
kély négyszáz korona készpénzért eladni, 
mert a felesége hűtlen ül elhagyta. Vannak 
azonban komoly apróhirdetések is. Például: 
„Könnyen sebesült árkászbladnagy feltétlen 
urileány komoly ismeretségét óhajtja. Jeli-
ge: Csak komolyan." 

A szegedi lapokban 'is lehet n,Hgyoéha 
olyan apróhirdetést felfedezni, amely bizo-
nyos szimpátiát vált ki az olvasóból. Igy pél-
dának okáért egy mindenre elszánt gazdasz-
szony a következő hirdetést tette közzé: 

Gazdasszonynak mennék egy 
magános emberhez — eset-
leg mezőgazdasághoz is. — 
Ajánlatok: „Jó gazdasszony" 

jeligére a kiadóba. 
íSzegény asszony, mennyit nélkülözhetett, 

amiig elhatározta, hogy ha nem) aíkad meg-
felelő magányos ember, akkor — isten neki, 
— elmegy gazdasszonyának egy mezőgazda-
sághoz, 

A háború rászoktatott bennünket, hogy 
mindennapinak és sablonosnak tartsuk a kö-
vetkező apróhirdetést: 

Ügyes, csinos borbélynő, 
mlint segéd ajánlkozik bor-
bélyüzletbe vidékre vagy vá-
rosba. Ajánlatok a kiadóba 
kéretnek „Borbélynő" jel-

igére. 
H a fentebb említett borbélynő a „csinos" 

szócskát a hirdetésiből mellőzni gfcives lett 
volna, bizonyára sokkalta szimpatikusakban 
nézett volna ki a hirdetés. 

A következő, harmadik apróhirdetés .sem 
az utolsó. A következőkiet. mondja egy bizo-
nyára gyermek-arcú — hadnagy: 

Hadnagy keresi 16—-20 éves 
kövér lánynak tisztességes 
.ismeretségét. Leveleket „Sza-

badság 24." a kisadóba. 
De gustibus non est disputandum. 
Ugyan nem volna szíves valamelyik mil-

liomos egy temperamentumos, 18 esztendők 
bájos leánykát feleségül venni! H a igen, .ak-
kor olvtassa el ezt a hirdetést: 

Milliomost vagy földbirtokost 
vagy mindkettőt egy sze-
mélyben (40—60 között) ke-
res hűséges férjnek egy bá-
jos, temperamentumos, 18 esz-
tendős urileány. Tartalmas 
levelet előbb én kérek „Alom 
és valóság" jeligére, aztán ha 
megfelel, — beszélhet a papá-

val. 

Tessék szives lenni -ezen urileúnyhoz tar-
talmas levelet intézni, aztán — beszélni a 
papával. 

* 

A háborús apróhirdetésekből kikaptunk 
néhányat, hogy bebizonyítsuk az antant alak, 
hogy nemi -veszett ki még a humor ebből az 
országból. 
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Beiratások a harmadik háborús 
tanévben. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi iskolák-
ban most folynak a beiratkozások. Az első 
napok tapasztalatai azt mutatják, liogy a há-
ború hatása az iskolákra mind érezhetőbbé 
lesz. Az előző tanéviekben sokkal többen je-
lentkeztek, a helyek gyakran már az első be-
irat ási napon megteltek, a háború harmadik 
esztendejében a második napon gyéren szál-
lingóznak a tanulók. A nagy drágaság, az 
ujabb bevonulások és egyéb körülmények 
megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik ue is-
koláztatást. Tudunk eseteket liogy tizenhét 
éves .anyátlan fiuk, akik a háborúban édes-
apjukat is elvesztették, katonai szolgálatra 
jelentkeztek, hogy megélhessenek. Mások 
•nem folytathatják tanulmányaikat, mert nem 
tudnak tandijat fizetni, a tandíjmentességre 
pedig a .bizonyítványuk nem jogosítja őket. 
Számos szülő könnyezve jelenik meg az is-
kolában, liogy talán az igazgató mégis föl-
veszi majd a fiút. De az igazgató nem segít-
het a bajon, mert ebez a miniszteri utasítás 
idevágó részének módosítása volna szüksé-
ges. A miniszternek meg is vau a jó szándé-
ka, liogy a szülők helyzetén könnyítsen és a 
gyermekek iskoláztatását lehetővé tegye, de 
a háború káros hatásait miniszteri rendele-
tekkel megszüntetni nem lelie-t. A bajok eny-
hítése azonban föltétlenül szükséges. 

Igen üdvös volt a miniszternek az a ren-
delkezése, liogy az erdélyi menekültek gyer-
mekeit okmányok és tandíjfizetés nélkül ok-
vetlenül be kell írná az -iskolákba. Szegeden 
is több ily menekült gyermek jelentkezett, a 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronáig Görz és Zeiss 
lencsékkel. Nagy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári árakban — 

Sandberg Henrik ffi*1 

Szeged, Széchenyi-tér 16. 

T. v e v ő i m n e k Jó! berendezett sötét 
kamrát díjtalanul rendelkezésére 

• b o c s á f f o k . 

kik tanulmányúikat keserű kényszerűségből 
most itt folytatják, A harmadik háborús tan-
év október elsején 'kezdődik meg. 
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MŰSOR: 

PÉNTEKIEN: A csodacsók, operett. (Bemu-
tató.1) Páratlan hárombarmados. 

SZOMBATON: A csodacsók, operett. Páros 
egyharmados. 

VASÁRNAP 'délután: Tatárjárás, operett. 
VASÁRÍNAP este: A*csodacsók, operett. Pá-

ratlan kétharmados. 

A csodacsók. A szinházi iroda jelenti: A 
Csodacsók, Strauss Oszkár pompás uj operett-
je, teljesen készen várja a pénteki bemuta-
tót. A* darab foglalkoztatja a teljes énekes 
személyzetet 

Bruckner László sikere. A győri szín-
társulatnak. amely elsejéig Lúgoson játszik 
előnyösen ismert első karmestere Bruckner 
László, aki szegedi fiu. Muzsikális tehetségét 
abból az alkalomból, hogy Verdi Traviata 
szimfóniájának ábrándját dirigálta, Krassó-
Szörényi lapok a következőkben dicséri meg: 
„Szűnni nem akaró taps követte a zenekar 
kitűnő játékát. Bruckner László karnagy ke-
vés zenészével valóban kiválót nyuitott. A 
szabatos játék az eleven, ügyes és diszting-
vált vezetés egyaránt tetszett a közönségnek. 
Ez a szám volt a legsikerültebb szám. A 
közönség viharos tapssal sem tudta kicsikarni 
a ráadást és sajnálta, hogy a zenekar játé-
kát többé nem hallhatta." 

|-izzótestek és üveghengerek I n v e r i 
és A u e r é g ö k r e legjobb minő-
ségben F O N Y Ó S O M A , világi-

ási-válla latánál, Kölcsey-utca 4. Telefon 165. 
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Az egész vüág ipara az antant 
ágyúit tömi munícióvá!. 

Bern, szeptember 28. A Temps a követ-
kezőket irja: Azok a sikerek, melyeket a 
németek a háború első évében elértek, két-
ségtelenül szervezettségükhöz és a hadi-
anyagban való bőségükhöz fűződnek. Nekünk 
a háború másfél esztendeje alatt kellett meg-
teremtenünk olyan szervezetet, amin a né-
metség negyven esztendeig dolgozott. Még 
nagyobb a teljesítményünk a munieiógyártás 
dolgában. Ma a francia hadiipar versenyez 
ezen a téren a német iparral. A háború 
elején Németország hadianyagtermelése 4 : 1 
arányban állott a szövetséges hatalmakéhoz, 
ma az arány 3 : 4 ami javunkra. Az egész 
világ ipara a mi ágyúink éles torkát tömi mu-
nícióval, Amerikában városok épültek a mi 
aranyunkból, amelyek muníciót gyártanak 
nekünk s amit fürge flották hoznak át a 
tengeren. Egy rettentő szervezet dolgozik a 
mi szolgálatunkban: millió kéz dolgozik Né-
metország vesztén. Mikor ezt a széditő háló-
zatot látjuk, büszke bizakodás fogja el a 
szivünket. A számok mindent lenyűgöző 
ereje arra tanit minket, hogy biznunk kell a 
győzelemben. Nem látja Németország is most 
már, hogy az egész világgal áll szemben. (?) 
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