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— Mérey tábornok távirata a polgármester-
be/. Dr. P á I f v József polgármester, mint is-
meretes. táviratilag üdvözölte vitéz M é r e y 
László tábornokot, a szegedi vegyesdandár uj 
parancsnokát. Merev tábornok most a követ-
kező táviratot intézte a polgármesterhez: 
..Meghatottsággal és hálával köszönöm Méltó-
ságodnak Szeged közönsége és hatósága ne-
vében küldött üdvözletét és megnyilvánult bi-
zalmát. Meggyőződésem, hogy minden magyar 
polgárnak jó katonának kell lennie, de jó ka-
tona is csak az lehet, aki hasznos polgára édes 
Hazánknak. Minden igaz ügyben magyar 
testvéri együttműködést remélve Isten áldását 
kérem Szeged városára és közös munkánkra, 
vitéz Mérey tábornok." 

— Ma este: Móra-est. Ma este rendezi meg a 
főiskolai Emerirana Integra a Tisza-szállóban 
Móra-estjét, amelv iránt nagv érdeklődés nyil-
vánul meg. A gondosan összeállított műsort 
A r a n y Sándor megnyitója vezeti be, majd a 
katonazenekar nyitányt játszik. Ezután dr. 
S z a l a v József, a Dugonics-Társaság elnöke 
„Móra és Szeged" címen, dr. Sík Sándor'egye-
temi tanár „Móra a költő" címen ad elő. A két 
előadás között Kodálv „öregek" eimü müdalát 
a főiskolai kamarakórus adja elő. A műsor 
második részéhen V. M ó r a Panka „Édes-
apám" cimü előadása nyitja meg. majd S á f -
r á n y Györgyi Móra-verseket szaval. A ka-
marakórus szegedi népdalokat énekel, amelyek 
keretéhen első ízben kerül bemutatásra Móra-
Szögi „Altatódal"-a. I s p á n k i János Móra-
novellát olvas fel, befejezésül a katonazenekar 
Móra-Vincze: „Az aranyszőrű bárány" cimü 
operettből játszik részleteket. Jegyek elővétel-
ben a Pélinagyarorszác kiadóhivatalánál még 
korlátolt számban kaphatók. 

X Cukorbetegeknek Tresfarin-tápszerrk Márkus, 
nál. Kiiryó uooa. 

— Elfogtak egv veszedelmes kerékpártolvait. 
Hódmezővásárhelyről értesítették a szegedi 
rendőrséget, hogy ott sikerült elfogni F e c s é r 
József 22 éves szegedi motorszerelőt, akit szá-
mos kerékpárlopással gyanúsítottak. A motor-
szerelő kihallgatása során beismerte, hogy az 
őrizetlenül hagyott kerékpárok alkatrészeit el-
lopta és értékesitette. Fecsér József Szegeden 
lakott, de Vásárhelven is tartott fenn lakást, 
a lonolt kerékoáralkatrészeket ott raktározta 
el. A házkutatás alkalmával a detektívek egy 
szeiiedi kerékpárüzlet gumibélyegzőiét is meg-
találták a lakásán, ami arra vall, hogy a tol-
va i a lonott keréknárokról hamis igazolványt 
á'lilott ki. Fecsér Józsefet Szegedre kisérték és 
tovább folytatják a nyomozást, mert valószí-
nű. hogy a motorszerelőre még löbb kerékpár-
lolvajlásl is rá lehet bizonyítani. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Atunkát kaphatnak 
.1 Hatósági Munkaközvetitö utján: Férfiak: 3 fia-
tul géplakatos, .'! épületlakatos, 1 bádogos, 1 viz-
\ (/('tékszerelö, 1 órás. 1 oktató kötélgyártó, 1 
kádármester, t asztalos, 1 kosárfonó, 2 kifutófiu, 
1 nngy szabó, 5 vegyes szabó. 2 szűcs, 12 cipész 
helvbén és vidékre, 2 kötszövő. 1 höröndös, 14 
üzletszerző tisztviselő (férfi, vagy nö), 20 kubi-
kos Hadigondozottak részére fönntartott munka-
helyek: 8 fürésztelepi. 6 hűtőházi munkás, t köt-
szövönő, 12 szövögvári munkásnö, 2 jutafonóta-
Mulőnö, t koppasztónö. 2 gyufagyár! munkásnö. 

\ Budapestre érve a Park-szállóban a keleti-
pályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért. E lap előfizetőinek 20 szá-
z ilék engedményt nyújtunk. 

t ' 

— A létért való küzdelemben reggelenként 
éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Fe-
renc József" keserűvíz hathatós segítségére van 
a dolgozó egyénnek, mert ez gyorsan és rend-
kívül envhe módon szabályozza a szellemi és 
testi munkaképességre oly igen fontos gyo-
mor- és bélmüködést. 

— Jól vigyázzon! Ne vegyen addig pullovert, 
amíg el nem megy L a m p e l és H e g y i h e z . 

— A MANSz magyar estje. Nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége szegedi csoportja által 14-én este a 
Szukováthv-téren a bölcsészeti kar nagy elő-
adótermében rendezendő „Magyar Est" iránt. 
A belépő műsorok nagyrésze elővételben kelt 
el. Az előadás pontosan 6 órakor kezdődik. 

— Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-ncca 7. 

— Ha sajtot vesz, figyeljen a Stauffer névre! 

Őszi kötöttáruk 
ZWICKL L. HORVÁTH M. U. 10. 

Főfasor, Fő-fasor, Főfa-sor... 

Vannak ráérős emberek, akik nyitott, 
szemmel járnak az uccán és nem csak 
néznek, hanem látnak te. Meglátják a hi-
bákat, visszásságokat és boldogok, ha új-
donságokat, fedeznek fel ezen a téren. A 
többség elmegy ezek mellett a dolgok mel-
lett ezerszer, tízezerszer, de soha sem lát 
meg semmit. A legtöbb ember ugi/anis 
befelé néz. gondjaival, bajaival bíbelődik 
és nincs ideje, hogy tanulmányi kirándulá-
sokat tegyen a külvilágba. Az emberiségei 
ezen az alapon két nagy csoportba lehet 
osztani, a nézők és a látók csoportjába. 
Sajnos a látók vannak kevesebben, pedig 
talán hasznosabb az életük, mint a né-
zőké. 

Egy ilyen látó ember fedezte fel azt a 
furcsaságot, amely az ujszeaedi liget-

ben bujkál már évtizedek óta. Most is nc-
canévről. uccatáhláról van szó. Évente solr 
ezer ember sétál el ezek alap, a táblák 
alatt, de csodálatosképen eddig elkerülte 
mindenkinek a figyelmét, hogy ezek a táb-
lák háromféle módon adják tudtára a vi-
lágnak, hogy mi az ujszegedi Főfasor neve. 
Az egyik táblán ez a három szóból össze-
te't nccanév igy olvasható: Főfasor. A 
másikon így. hogy Fő-fasor. A harmadi-
kon. viszont Főfasor. 

Esetleg nyelvészeti konferenciáit lehetne, 
összehivatni annak az eldöntése céljából, 
hogy a három variáns közül melyik a he-
lyes és melyik a Icahelyesebb. de annak a 
megállapításához, hogy ez a háromféle-
ség helytelen, nincs semmiféle konferenciá-
ra. szükség. Vagy iay. vagy ngy. vagy 
amúgy, de mindenképen egyféleképen kel-
lene megjelölni ugyanazt az uccát. A do-
lognak nincs nagy gyakorlati jelentősége, 
azért mégis igaza van annak az olvasónak, 
aki kifogást emelt, ellene és aki ngv érez-
te. hogy ez a. helyesírási bizonytalanság, 
ez az összevisszaság jellegzetes bizonyíté-
ka egi/éb összevisszaságoknak is Szegeden... 

Kerékpárosok! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. Gumikat és alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándor nél, 
i» Szeged , (Kiss D palotai Kiss u. 2. 

Dr. Gyuritza iándor 
meghalt 

Kedden reggel kilenc órakor, hosszas bete-
geskedés után 76 éves korában meghalt dr. 
Gyuritza Sándor egészségügyi főtanácsos. 
Szeged orvostársadalmának egyik régi tagja, a 
város nyugalmazott főorvosa. Gyuritza Sán-
dor fiatal korában került Szegedre. Makó volt 
a szülővárosa, orvosi diplomáját a bécsi egye-
temen szerezte meg és orvosi pályája kezdetén 
nyitott rendelőt Szegeden. A kiválóan képzett 
fiatal orvos képességeit fogadott városa hama-
rosan felismerte. Tiszti orvossá nevezték ki 

j és ebben a minőségben majd négy teljes évtize-
j dig szolgálta Szeged közegészségügyét. Szol-
' gáíati idejének kitöltése után nyugalombavo-

nult. Évtizedekig volt főorvosa a Máv. szegedi 
üzletvezet őségének. Orvosi érdemeinek elísme-
réseül a kormányzó egészségügyi főtanácsossá 
nevezte ki. Gyuritza egyike volt az első egész-
ségügyi főtanácsosoknak. 

Hosszú évtizedeken keresztül volt a szegedi 
törvényszék hites orvosszakértője és mint ilyen, 
sok nagy bünperben töltött be fontos szerepet. 
Ezt az állását tartotta meg legtovább, csak 
tavaly vonult nyugalomba, miután egészségi 
állapota megakadályozta abban, hogy tovább-
ra is betöltse ezt a pozícióját. A háború alatt, 
elejétől végéig, katonaorvosi szolgálatot tel-
jesített. 

Nagy emberbarát volt, akin C6ak lehetett, 
segített. Tevékeny részt vett a város művé-
szeti életének megteremtésében. Sokáig elnöke 
volt a Szegedi Képzőművészeti Társulatnak, 
sokat dolgozott, hogy felkeltse a szegedi kö-
zönség érdeklődését a képzőművészetek iránt. 
Áldozatkész mecenásia volt a művészeteknek, 
gyűjtőé zen vedelve valóságos muzeummá neme-
sitette Rudolf-téri lakását. Hatalmas kép- éa 
könyvgyűjtemény maradt utána. Feleség®, 
bulcsi Janky Klára révén rokoni szálak fűzték 
Horthy Miklós kormányzó családjához. Két 
leánya van, mind a kettő asszony. 

Már régóta betegeskedett, angina pectoris 
támadta meg szervezetét, de csak két évvel ez-
előtt hatalmasodott el rajta ez a veszedelmes 
szívbetegség. Az elmúlt évben hetekig feküdt, 
de aztán felépült, régi erejét azonban már nem 
nyerte vissza. Néha felbukkant még jellegze-
tes alakja a szegedi uccákon, csendesen elbe-
szélgetett, elsétálgatott régi ismerőseivel, de 
aztán egyre kevesebbet mutatkozott az uccán. 

Az utóbbi hetekben szemmetláthatólag 
gyöngült ellenállóképessége, egymást érték a 
rohamok és az utolsó attak kedden reggel 9 
órakor kioltotta életét. Halálának híre gvorsan 
elterjedt a városban és mindenütt őszint© rész-
vétet keltett. Orvoskollégái a mindenkor segí-
tésire kész jó kolléga elvesztését gyászolják ha-
lálában. 

Bartos Béla és neje szülők, testvére 
Margit, Lacika és Klárika unokaöccse, 
illetve unokahuga ,a maguk és az összes 
rokonság nevében mélységes fájdalom-
mal tudatják egyetlen drága fiuk 

Bartos István 
folyó hó 9-én éves korában történt 
elhunytát. 

Temetése folyó hó 11-én délután 8 óra-

kor a zsidó temet« cinterméből. 

Összes m a g y a r cs külföldi képes folyóiratok 
közvetlen a rcegtelenés után heti 20 fillértől — 2 pengőig 


