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Kedvezményes leleíon-
beszélgeíések és távirat-
feladások a Szegedi 
Ipari Vásáron 

A május 31-ón kezdődő és junius 11-ig tartó 
VIII. Szegedi Ipari Vásárral kapcsolatban a vá-
sár vezetősége mindent elkövet, hogy ez a gaz-
dasági megmozdulás az egész vonalon eredmé-
nyesen szolgálja Szeged kereskeiő- és iparostár-
sadalmának érdekeit. Ebből a célkitűzésből ki-
indulva azzal a kérelemmel fordult a vásár veze-
tősége a postaigazgatósághoz, hogy a vásár terü-
letéről történő távbeszélgetések, valamint a vásári 
postai kirendeltségnél feladott táviratok diját 
mérsékelje. 

A postaigazgatóság ma arról értesitetle a vásár 
vezetőségét, hogy a posta vezérigazgatóság a ké-
relemnek helyt adott. Ennek alapján a Szegedi 
Ipari Vásár területén vásári postai kirendeltsé-
get á'Jitanak fel. Május 28-tól junius 12-ig a vá-
sár területén feladásra kerülő belföldre szóló 
táviratok után 20 százalék, a belföldi távolsági 
beszélgetések után ugyancsak 20 százalék kedvez-
ményt engedélyeztek. A Szegedi Ipari Vásárral 
érkezők számára a vásár vezetősége félára uta-
zási kedvezményt kért a kereskedelemügyi mi-
nisztertől. Féláru utazási kedvezményt engedé-. 
lyezlek már eddig a MFTR, DDGT hajóin, stb. — A MANSz jótékony estje. A Magyar Asszo-

nyok Nemzeti Szövetsége az ipartestület nagyter-
mében vasárnap délután 5 órai kezdettel jótékony-
oélu estélyt rendez. A műsorban szerepelnek a kis-
kuindorozsmai leánykör. a nöi felsőkereskedelmi 
iskola és a belvárosi elemi iskola növendékei, a 
tanítóképző énekkara, dr. Makiári Klekner Pál, 
Raipcsányi Mária, dr. Mátyás Jenöné, a Reformá-
tus Dalárda, továbbá élőképben ifj Danner Já-
nosné, György Margitka, Boros Böske és Ica, Vil-
lányi Margit, Báló Ilonka, Böröcz Manci, László 
Márta, Temesváry Erzsi, Kovács Manci, Varga 
Ilonka, Korom Erzsi, Tóth Ili, Lóky Erzsi, Sípos 
Etelka, Csusz Ilonka, Sziráky Évi, Schermann Dó-
ra, Hargittay Ilonka, Gubody Boriska, id. Danner 
János, Danner Sándor, Bittó János, Puskás Fe-
renc és a kormáTiyzódijas Szegedi Dalárda és Ora-
tórium Egyesület vegyeskara. 

| Tenniszilfők. S pb r i c i k kek| 
Quroxás ssalcsxerUcn gépen 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 15 hadigondozott ci-
pész, 35 hadigondozott téglagyári munkás, 10 ha-
digondozott perzsaszőnyeg csomóz» vidéken, 2 
kötélgyártó, 1 hölgyfodrászntő, 1 könyvkötő tanuló, 
1 nyomdász, 1 vizsgázott úszómester, 1 gyermek-
leány. 

— A Századunk áprilisi számának tartalmá-
ból: Az árja legenda (Vámbéry Rusztem), Szerke-
zeti átalakulások a csehszlovák politikában, Nor-
man Angell a világbéke problémáiról, Építés és 
leépítés (Nádai Pál), A kerekasztal a fegyver-
használatról, A „reform" logikája és a logika re-
formja, A diktatúrák élettanáról. Gazdag kritika-
rovat. 
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Ezen szelvény pénz! 
Minden kilogramm méz után 20 fillért levonhat 

1 kn akácméz P 1.60 
NAGY ALBERT Valéria tér 4. 
Egy vovfi maximum 1 0 kilogrammot kaphat. 
Ezen szelvény pénz! 
ML k i T ú g a n a o . 

— ,\ husipari munkások és a legkisebb 
munkabérek. A husipari munkások szerve/ő 
bizottsága közli, hogy a legkisebb munkabéreket 
megállapító bizottságba nyolc husipari munkást 
kell csütörtökön, 23-án az ipartestűlet emeleti 
helyiségében 1 órakor kezdődő választáson titkos 
szavazattal megválasztani. Bővebb felvilágosítás^ 
nyújt a szervezőbízottság bármikor az érdeklődő 
husipari munkásoknak a Hétvezér-mcoai MUIIH 
kásotthonban 

Cian^ivoda 
szavatossággal ciánoz. M 

Sxeped, Tinxa Cafos-^örut SS. Telefon .- 31-77. 

— Szociáldemokrata gyűlések. Vasárnap 
délután fél 5 órakor Somogyi-telepen Kecskeméti 
Sándorné I. ucca 8. sz. alatti vendégüőhelyisé-
gében a szor iái demokrata párt Somogyi-telepi 
pártszervezeti csoportja tisz'.ujitó taggyűlést tart, 
amelynek keretében az általános politikai, gaz-
dasági és községpoütikai helyzetet Lájer Dezső 
és Dáni. János törvényhatósági bizottsági tagok! 
ismertetik. — Vasárnap délután 3 órakor Király-
halmán Ördög János 282. sz. alatti volt vendéglő-
helyiségében nyilvános népgyűlést tart, melyen 
az általános politikai és gazdasági helyzetet, a 
szervezkedés fontosságát Szeder Ferenc volt or-
szággyűlési k é p i elő ismerteti. 

Bérezi fanár ur 
Metfialt? És mindössze hetvenhárom éves volt? 

Ezek a gondolatok döbbentek elém a sorok közöl, 
mikor elolvastam nekrológját. Bérezi tanár ur 
ugy él az emlékemben, ahogy nyolc éven keresz-
tül mindég láttam Egyformán kopaszon és mégis 
egyformán fiatalon. Szürkés-barna vastag szö-
vetből készült pantallója fölé ugyanolyan kabát 
került. Inkább zubbony. Kihajtott nyakkal, mint 
nyáron a katonáké. Olyan sok zseb is volt a zub-
bonyán, de mindegyik üres volt. Bérezi tanár ur 
nem viselt gallért, sem nyakkendőt és a zubbony 
nyaka felett mindig mozgott az ádámcsutkája, 
amely szigorú külsőt kölcsönzött ennek a talpig 
^ziv embernek. Seszínü bajusza akkor mozgott 
vékony ajka fölött, ha mérgelődött. Mert Bérezi 
tanár ur sürün mérgelődött, de sohase haragu-
dott. Tornát tanított az állami főreálban és nyug-
díjba ment, mikor átváltozott az iskola reálgim-
náziummá. Bérezi tanár ur főreóliskolai tanár 
volt, neki nem kellett a változás. Megiszünt az 
iskola, modernizálódott, ő konzervatív volt — 
nyugdíjba ment. Most innen is elment az égi fő-
reálba, ahol bizonyára tovább üti a dob kifeszí-
tett hártyáját dobverőjével, vezényszavainak alá-
támasztására. 

Vájjon koporsója körül felsorakoztak-e az is-
kola növendékei? És ki állította oda szép rendbe 

Csodálatos orvosi felfedezés! 
Ogíno japán orvos és Knaus egyetemi tanár hosz-
szu kutatások után megállapították a női fogam-
zás pontos napjait. A fogamzás egy évben csak 
fi5 napon lehetséges (havonta 5 nap) 

„9 fonamz^s titka" 
e. könyvében a nagyközönség részére világos mo-
dorbon mondja el decensül ezen korszakalkotó or-
vosi felfedezést, számos magyarázó ábrával A 
könyv ára P 3.60, 240 oldal. — Kapható CSERÉP-
FALVI kiadóvállalatnál Budapest, IV., Váci-ucca 
10 sz. Vidékre utánvét. 111 

1 Gombház, C s e k o n i c s ucca 3 

az egész iskolát? Mert amig tornát tanított Bér-
ezi tanár ur, temetésekre mindig ő vezényelte az 
intézetet. Hegedűs tanár ur temetésére is ő veze-
tett bennünket, meg a második osztályos Nedel-
kov Jani koporsója köré is ő állította oda az 
iskolát. Marganits pedellus koporsója után is 
Bérezi tanuár ur vezényszavára lépegettük a 
gyász taktusait és nyolc év minden Iskolai ki-
vonulásán ott volt elől Bérezi tanár ur szürkés-
barna, maga-álmodta egyenruhájában, télen-nyá-
ron fedetlen fővel, kopaszon, ajkai fölött mozgó, 
seszínü bajuszával. 

A diákok nagyon szerették Bérezi tanár urat. 
Tornát tanított és azt nem kellett magolni. Meg-
vetettük, aki tornamentességért folyamodott. 

Egyszer hetedikes korunkban a pedellus boldo-
gan újságolta, hogy a matematika óra elmarad 
ós Bérezi tanár ur jön az osztályba. Már előre 
örültünk a kirándulásnak, ahová vezetni fog ben-
nünket. A tiz perc elcsöngetése után kinyilt az 
ajtó és Bérezi tanár ur bejött az osztályba, be-
irta nevét az osztálykönyvbe és ülve maradt a 
katedrán. (Akkor láttuk életünkben először ülve.) 

— Most pedig megtartjuk a matematika órát — 
szólt oda az osztálynak. 

Csendesen nevetni kezdtünk serkenő bajuszunk 
alatt. Bérezi tanár ur azt hiszi, ez is könnyű, 
mint a torna — gondoltuk magunkban. És már 
előre is kinevettük Bérezi tanár urat, aki rövide-
sen belátja az egész osztály előtt, hogy a mate-
matika mégis csak más, mint a torna. 

Bérezi tanár ur pedig egymásután adta fel a 
szakszerű kérdéseket. Az osztály összenézett. 
Olyanokat kérdezett, amire még a legjobb tanuló 
sem tudott válaszolni. De Bérezi tanár ur min-
dent megmagyarázott. Röviden, érthetően. Egész 
kellemes matematika órát tartott. Akkor láttuk, 
milyen nagyszerű matematikus. És tornát taní-
tott Hogy miért? Ezt a titkát sohasem árulta el. 
Most elment ő is a régi nagyszerű tanárok után. 

Talán az égi főreálban kedvenc tantárgyát, a ma-
tematikát fogja tanítani Bérezi tanár, akit a vég-
telenbe vivő országútján a tornára tanított gene-
rációk áldásos emlékezete bizonyára elkisér. 

( - ) 
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Tavaszvárás 
Fiatal fáknak bolondos kedve, 
duzzadó drága rügyekbe rejtve, 
várj« a knjla tavaszi lármát, 
várja a szőke piruló lánykát, 
hogy majdan csókkal, hajnali szillel, 
szivekben dallal, ezer szenvedéllyel, 
kitörjön ujra, uj eget kérve 
6 virágos ággal, lombbal dicsérj» 
fenséges Isten ijesztő Arnyad: 
„Mi mindent hordoz hatalmas vállad." 

T á l o s G é z a . 

Srckénes „igazolványba 
fényképeket legolcsóbban S I M O N V I 
fénvkéoésznél Korzó Mozival szemben 

Mühelyhelyiség 
famegmunkáló, vagy textlíOzamnek igen al-
kalmas kiadó. Világítási és motoríram bent Ugyanott 

raktárhelyiség. Madách u. 16 -m 

Mi i citromos KMiM. 
arcvizek, krémek, olajok, púderek 
Szenlő elhnl fényvédő szerek. 

Reiter Gszkárné HiRai intezete 
7 Szeded. Dugonics-tér 11., I. em. Te-

lefon 26-02. Arcápolás. Szénsértr 
bák. szemölcsök, szőrszálak vésrle 
z t s eltávolítása. Fénykezelés. 

Tanltvánv^ik klkénz^e. Olcsó bériét—.dszer 


