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— Munkáskatasztert állítanak' fel Budapes-

ten. Budapestről jelentik: S z e n d y Károly 
polgármester elhatározta, hogy a jövőben Bu-
dapest főváros csak budapesti illetőségű mun-
kásokat alkalmaz. Ennek érdekében a 
fővárosi illetőségű munkások katasz-
terét állítják fel és ha bármilyen üzemben 
munkásra lesz szükség, ehhez kell fordulni. A 
polgármester intézkedése azért történt, mert 
az utóbbi időben egyre nagyobb számban 
özönlöttek a fővárosba a vidéki munkanélkü-
liek, akik ott akarnak kenyérhez jutni. 

/ZEGEDvii.25. 
_ Munkatábor Pusztaszeren. Pusztaszeren a 

niilleneumi emlékmű körül gróf P a 11 a v i-
c i n i Alfonz 29.5 holdnyi örökbérletet aján-
lott fel az Árpád-kultusz szolgálatára. Ezen 
területen fogják a „Nemzeti Árpád-ligetet" lé-
tesíteni. Vitéz S z i r m a y Béla altábornagy, a 
kultuszminiszter által felállított egyetemi és 
főiskolai hallgatók önkéntes inunkatáborainak 
főparancsnoka, most az egyik munkatábort 
augusztusra Pusztaszerre vezényelte. A mun-
katábor levenlelőlerét, sporttelepet és fürdő-
medencét fog építeni. A Kistelek vasútállo-
másról Pusztaszerre irányuló forgalom lebo-
nyolítására Csongrád vármegye 50 ezer pengő 
költséggel kövezett utat épit. A Pusztaszeri Ár-
pád-Egvesület a ligetben most létesiti Árpád-
kutja néven a liget ártézi kútját. A váci püs-
pöki hatóság már megengedte, hogy a régi 
Szermonostor romján felépüljön a „Honalapí-
tás Emlékkápolnája", amelyben elhelyezést 
talál a Nemzeti Integritás oltára. A munka-
tábor augusztus 1-től négy héten át fog föld-
munkát teljesíteni. 

— Nemes Czikc Gábor faipari szakiskolai 
fgazgatót Székesfehérvárra helyezték át. A 
kultuszminiszter nemes C z i k e Gábort, a sze-
gedi állami faipari szakiskola igazgatóját Szé-
kesfehérvárra helyezte át igazgatói minőség-
ben és a faipari szakiskola vezetésével N a g y -
i v á n y i F e k e t e Dezső mühelyfőnök-ta-
nárt bízta meg. D e m j á n Sándor oktató mű-
vezető, rövidhullámú rádiószakértőt a szegcdi 
fclsőipariskolálioz helyezték át. 

— Köszönetnyilvánítás. Megboldogult férjem, 
Pukay Tibor elhunyla alkalmából, mindazoknak, 
kik megjelenésükkel és koszorúikkal fejezték ki 
részvétüket, különösen pedig a 8G-os gy. e. tiszti 
szövetségének és a Magy. Ált. Takarékpénztár 
lisztviselőkarának ezúton mondok hálás köszöne-
tet. özv. Dulcay Tiborné. 

KöszöneiniMnitas 
Mindazoknak, kik felejthetelen gyer-

mekünk 

lil. nagy Béla 
végtisztcsségén személyes megjelenésük-
kel és virágaikkal mérhetetlen fájdal-
munkat enyhíteni igyel^ztek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

Szeged, julius bó 25. 
Nagy Béla és családja. 

— Székrekedésnél és emésztési zavaroknál, 
gyomorégésnél, májduzzanatnál, vértódulás-
nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános 
rosszullétnél igyunk reggel felkeléskor egy po-
hár természetes „Ferenc József" keserüvizet, 
mert hatása gyors, biztos és kellemes. Az or-
vosok ajánlják. 

— Az idén is ellátogatnak Szegedre a „má-
sodik generációs" amerikai gyermekek. Két év 
óta ininden esztendőben az Amerikában mű-
ködő Magyarok Világkongresszusa a kivándo-
rolt magyarok második generációjából többe-
ket át szokott küldeni az Óhazába. A mult év 
nyarán egy csoport fiatalember és leány lát-
hatta meg szüleik hazáját. Most a Magyarok 
Világkongresszusának vezetősége érlcsilelle a 
szegedi idegenforgalmi hivatalt, hogy az idén 
ismét többen utaztak át az óhazába a kiván-
dorolt magyarok gyermekei közül, akik teg-
nap Budapestre érkeztek. A 32 tagu csoport 
útjuk során Szegedre is ellátogat. 

Szabadtári J B l o k 1 

JEGYEI 
kaphatók és előjegyezhettük 

Neu Ernő banküzlet1""*" I r o d á j á b a n 
Széchenyi tér 6. 

— Használt gépeket nem vásárolhat a város. 
Az utóbbi időben előfordult a városoknál, hogy 
használt gépeket vásároltak. Most az iparügyi 
miniszter leiratot küldött a városi hatóságok-

nak, köztük Szegedre is, és ebben szigorúan el-
tiltja a használt gépeknek közcélokra történő vá-
sárlását. A leirat szerint utóbb ismételten elő-
fordult, hogy a városi hatóságok használt gé-
peket szereztek be, sőt versenytárgyalást ugy 
hirdettek, hogy azon uj és használt gépekkel egy-
aránt lehet pályázni. A használt gépek vásárlá-
sával nem követelhető jótállás az eladótól, mert 
ilyenre rendszerint nem vállalkoznak. Ez a kö-
íülmény maga is jelentékenyen csökkenti a 
használt gépek értéikét. Az iparügyi miniszter 
elrendelte, hogy a közhatóságok ne vegyenek 
használt gépeket. 

— Pvthia a szabadtéri játékok idején is Sze-
geden lesz. A világhírű grafológust évről-évre 
felkeresik hivei, hogy életük iránvitására, hoz-
zátartozóik sorsára rávilágítson bölcs taná-
csaival. A lélekelemző garfológia a megoldás-
hoz vezet, a férfi és nő minden problémájá-
ban. az életharcban, családi életben, lelkivál-
ságokban és szerbemben. Pvthia ennek a cso-
dálatos tudománvnak hivatott, egvetlen ko-
moly és megbi/haló müvelőie. Pythia Kálvá-
ria-uccai családi házukban fogad. 

Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária n. 46. 

— A Szegedi önálló Magyarszabók Társulata 
védszentjének szent Annának tiszteletére szent-
misét mondat hétfőn délelőtt 10 órakor az alsóvá-
rosi Mátyás-templomban. Gyülekezés fél 10-kor a 
Sárkány-vendéglőben. Este 8 órakor társasva-
csorát rendeznek. 

Hegyi József halála 
( A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön elhunyt H e g y i József kereskedő, 
Szeged kereskedőtársadalmának ismert, mar-
káns és kiemelkedő alakja. 66 esztendős volt 
és még néhány hónappal ezelőtt is jó erőben 
működött üzletében, amikor az ismeretlen kór 
leverte lábáról és megtámadta erős, munkás 
szervezetét. Betegsége áprilisban influenzával 
kezdődött, ebből azonban látszólag kigyógyult, 
mégsem érezte azonban magát jól, mire orvo-
sai Abbáziába küldték, öt hétig tartózkodott 
egyik ottani szanatóriumban a javulás leg-
csekélyebb jele nélkül. Abbáziából Budapestre 
utazott, ahol hosszas klinikai vizsgálatnak ve-
tette magát alá, mert még akkor sem tudlák, 
hogy tulajdonképpen mi okozza betegségét. A 
klinikai vizsgálatnak sem sikerült a bajt meg-
állapítani. Hegyi József ereje rohamosan csök-
kent. Az orvosok azt tanácsolták, hogy ma-
gaslati helvet keressen fel. igv utazott el he-
tekkel ezelőtt a Tátrába. Állapota azonban itl 
sem javult, sőt rosszabbodott. A tátrai szana-
tórium orvosai is tanácstalanul állottak be-
tegágya mellett, végre is kedden sürgönyt 
küldték Szegedre, amelvhen értesítették a csa-
ládot, hogv az orvosi tudomány nem segíthet 
a nagybeteg kereskedőn, vigyék haza, amed-
dig nem késő. Maga Hegyi József is hazaiti-
vánkozott, érezte halála közeledtét és egyre 
azt h adogatta, hogy családja körében szerelne 
meghalni. 

Megkezdődött a drámai versenyfutás a ha-
lállal. Délután 3 órakor mentőautóba emel-
ték és hajnali négy órakor megérkeztek vele 
Szegedre. Útközben szivgvöngeség lépet fel és 
ugy látszott, hogy a mentők kezei között hal 
mge. Szegeden mégegyszer megvizsgálták az 
orvosok, de segíteni nem lehetett. Nemsokára 
meghalt. » 

Halála szinte mélv részvétet kelteti város-
szerte. Hegyi Józsefet mindenütt ismerték és 
becsülték, mintaképe volt a szorgalmas, intel-
lieens magyar kereskedőnek. A mult eszten-
dőben nagv ünneplésben részesitették, ekkor 
ülte meg önállósításának és házasságkötésének 
40. évfordulóját. 

Heovi .TÓ7spf egész fiatal korában L'ezcHe 
pályáiát Makón, ahol övé volt a környék egyik 
legszebb és leghatalmasabb uridivat üzlete. A" 
háború után került Szegedre, ahol néhai 
L a m p e l Miksával megalapította a Lampel 
és Hegyi céget, amelvnek azután haláláig társ-
főnöke volt. Sakmájában elismert tekintély 
volt,, sokáig vezette a divatára szakosztályt 
közmegelégedésre. Szerepet játszott a T.lovd 
Társulat életében is„ levelező tagja volt a 
szegedi kereskedelmi és iparkamarának. 

Halálát feleségén, ténnyé™ és f'án ' í vü l a 
barátok serege gyászolja, de gyászolja az 
egész kereskedőtársadalom, mert értékes tag-
ját vesztette el benne. 

Hegvi Józsefet vasárnap délelőtt Ti" órakor 
temetik a zsidó temető halottasházából. A te-
metésen megjelenik Szeged kereskedői életé-
nek tagiai, a búcsúztatót a Kereskedők Szö-
vetségének egyik vezetője mondja. 
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- MUNKAKÖZVET ÍTÉS . Munkát kaphatnak' 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férifak; 12 ko-
vács, 2 órás, 1 rézműves, 3 bádogos, 1 gépész vi-
déken, 3 asztalos vidéken, 5 kádár, 4 bognár, 1 
knptafakészitö, 1 kefekötö, 3 kosárfonó, 1 seprő-
kötő, 1 szíjgyártó vidéken, 1 borbély, 3 cipész, t 
magyarszabó, 1 rőföskereskedősegéd, 1 .sárhordó 
fiu téglagyárba, 1 mázsáló malomba, B kifutófia, 
4 nőllen gazdasági mindenes, 1 udvaros vidéken, 
1 téglaverő és formázó, 2 kertész, 1 vas- és fü-
szerkereskedő, 1 fakihordó napszámos, 2 kötél-
gyártó, 3 hölgvfodrásznő vidéken, 2 mosogató-
leány tejcsarnokba, 2 vizesfonó. Hadigondoztt;*k 
részére fenntartott munkahelyek: 10 téglagyári 
és hűtőházi munkás és munkásnő. 5 szőnyegrso-
mőzónő, 1 villanyszerelő vidéken, 1 fiatal lakatos. 
1 műszerész. 
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