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eladási árai: 

10 mássátöl kezdődőleg 

hasábla ab telep q-ként P 4.10 
hőzhoac szőtt. „ 4 20 

tuskózott ab telep » 4.30 
házhoz szólt. „ 4.40 

aprított ab telep 4.40 
házhoz száll. „ 4 50 

Orjzáqoj Fatermelő éf Sylvdnia fakerejkedelmi rí nál, 
ged, Afsótlszapart 15. ós H a ü y a s - s o r 31. Telefon 10-24 ós 17-59. 

az 
Szeged 

— Elrontott gyomornál és az ezzel ősszefüg-

Í\ő bélzavarok, felfúvódás, émelygés, bomlok-
ájás, láz, hányás, hasmenés vágy székszoru-

lás eseteiben már egy pohár természetes „Fe-
renc József" keserűvíz is igen gyorsan, bizto-
san és kellemesen tisztítja ki az emésztés út-
jait. Kérdezze meg orvosát. 

— Zehntbauer János temetése. Hétfőn délben 
temették el nagy részvét mellet* az alsóvárosi te-
mető kápolnájából Zehntbauer János nyugalma-
zott államvasút! főfelügyelőt, Szeged katolikus 
közéletének tevékeny, munkás tényezőjét. A te-
metési szertartáson az elhunyt hozzátartozóin, 
tisztelőin és barátain kivül megjelent többek kö-
zött dr. vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési képvi-
selő, dr. Szent-Györgyi Albert professzor, <fr. 
Berecz Júnoa professzor és még sokan mások, né-
pes küldöttséggel képviseltették magukat a külön-
böző vasutas egyesületek, a. Tömörkény Társaság, 
a Baross Szövetség, a Katolikus Kör. A szertar. 
tást a nagyszámú gyászolóközönség jelenlétében 
P. Szabó Gábor minorita atya végezte. A szertar-
tás után dr. Vinklcr Elemér a Katolikus Kör és 
a Baross Szövetség nevében, dr Lugosi Döme a 
Tömörkény Társaság nevében mondott búcsúbe-
szédet. A koporsót ezután elhantolták a nagyszá-
mú gyászolók jelenlétében. A friss sir* rengeteg 
koszorú borította be. 

— A magánalkalmazottak munkaviszonyának 
szabályozása. A vasárnapi hivatalos lap közölte 
sz iparügyi miniszternek 3000. számú rendeletét, 
amely a magánalkalmazottak munkaviszonyának 
;zabályozásáról szóló törvény végrehajtási 
intézkedéseit tartalmazza. Ugy a törvény, mint 
ez a rendelet főleg három kérdésre terjed ki; a 
tisztviselők munkaideje; — a legkisebb munkabér 
és az évenkénti fizetéses szabadság megállapítá-
sára. Egyelőre a végrehajtási utasítás a fősúlyt 
j magántisztviselők munkaidejére helyezi, ameny-
nyiben kimondja, hogy heti 41 óránál tovább 
magántisztviselőket foglalkoztatni csak abban az 
esetben lehet, ha a tulmunkát a munkaadó a 
rendes munkaidőre eső óradíjnál legalább 25 szá-
zalékkal magasabban díjazza. A rendes munka-
időre c&6 óradíjnak az egy hónapra járó illet, 
mény 1/180-ad részét kell ickintcni. A legkisebb 
munkabér megállapítására a miniszter bizottsá. 
gokat fog szervezni, amelyek az ipari munkabér, 
megállapító bizottságokhoz hasorflóan fognak 
működni. Fontos intézkedése a rendeletnek, hogy 
az alkalmazottak védelmét szolgáló rendszabályok 
keresztülvitelét ellenőrizni kívánja és pedig a 

törvényhatóságonként szervezendő ellenőrző bi-
zottságok, másrészt a kinevezendő miniszteri biz-
tos utján. Amennyiben bármelyik munkaadó a 
munkaidőre, vagy fizetése, szabadságra vonat, 
kozó rendelkezést nem tartaná meg, ellene az 
eljárást nyomban meg lehet indítani. 

— Stautfer dobozos Roehefortot kérjen! 

— Három betörés a Belvárosban. Szegeden ugy 
látszik tolvajbanda működik, amely egymásután 
követi cl a betöréseket. A mult héten két betörés 
történi, vasárnap ujabb három. Betörők jártak 
Bohala Bálint Vidra-ucea 2. szám alatt lakó sza-
bó üzletében, ahonnan mintegy 700 pengő értékű 
szövetet és kész ruhákat vittek el. Betörők jártak 
Szabó Mária Pallavicini-ucca 2. szám alatti rak. 
tárában is, abonnn 30 kilogram juhturót vittek 
el. Betörők jártak a Polgár-ucca 21. szám alatti 
Kőrösi-félc gépjavító műhelyben is, szerszámo-
kat és autóalkatrézeket vittek el. A' rendőrség 
keresi a betörések tetteseit. 

— Az Uiszejtedi Népkör közgyűlése. Harminc-
ötödik rendes évi közgyűlését tartotta vasárnap 
délután az Ujszegedi Népkör Mauser Bezső Sán. 
dor főigazgató elnökletével. Megjelentek a köz-
gyűlésen vitéz dr. Shvoy Kálmán és Ihmyadi.Vas 
Gergely országgyűlési képviselők is. A közgvülést 
(ruldcsy Béla városi főkertész érdekes gazdasági 
előadása előzte meg A költségelőirányzat megál-
lapítása után a közgyűlés Hauser Rezső Sándor 
elnök inditvánvára viiéz dr. Shvoy Kálmán és dr. 
Hunvadi-Yas Gergely országgyűlési képviselőket 
tiszteletbeli tagokká választotta. A közgyűlés utol. 
só pontja a tisztújítás volt. Hauser Bezső Sándor, 
aki arra kérte a közgyűlést, hogy fiatalabb erőt 
állítson a kör élére, kénytelen volt a megnyilat-
kozott bizalomnak engedni és az elnöki tisztséget 
továbbra is elvállalni. Alelnökök lettek: dr. 
Grasselly Károly és Gelcz Miklós, jegyzők: Bá-
lint Mátyás és Szögi Ferenc, pénztáros: Stumpf 
Kálmán, ellenőr: Török Mihály, könyvtárosok: 
Barna Imre és Davida Mihály, gazdák: Kántor 
István és Tó;h József, ügyész: dr. Hunyadi János, 
zászlótartók: Papói Pál és Horváth Lajos. . 

Imecs Györgyné verseiből 
(Felolvasta a Dugonics-Társaság vasárnapi 

ülésén) 

Krlsíáiy-ló 

Kristályos tó mellett ültem cs néztetu 
a vizet, a hullámok bágyadt játékát. 
Mögöttom homályba vesző fenyőknek, 
Zöld óriásoknak láttam árnyékát. 

Felém mosolyogtak halkan a felbők, 
Hegyekről guruló kavicsok csörrentek, 
dús párák szálltak mind lejebb és (elém, 
képzeletek, gond, telepedtek mellém! 

Együtt ültünk. S én éreztem semmibe 
vesző lényemet mint fogja át a köd. 
Az indulás célja foszlányokká vált, 
az érkezés örüinc szivembe szállt. 

És láttam a nagy, megfordult világot 
amint tarka, változó képeket szórt rám 
A tóba fúlt eget, hegyet kavicsot 
s a táj némaságán én voltam a zári 

Várlak . . . 

Várlak hajnalban, midőn a nap 
Rózsája érinti halvány arcomat. 
Várlak, délben, ha a nap heve 
Bíborra gyullaszfja lázas ajkamat. 
Várlak, midőn vérbe fut „ nap 
S a vágy óráján vergődöm lelkedet, 
Várluk, ha a nap nem v.ilágit 
S homályba, hivón suttogom nevedet: 
„Jöjj, oh jöjj! és ne késsél sokáig!" 

Várlak ébredőn, bus éjemben, 
Várlak álmodón, illatárban, 
Várlak remegőn, bánatfelhőn! 
„Jöjj, oh jöjj és ne késsél sokáig!*' 

Ifa későn érkezel is — megtalálsz! 
Borulj le, ki most kevélyen állsz! 
Az árnyékom előtt! — mely akkor is 
Várni fog: kövült homlokkal, 
Széttört szívvel, halálos csókkal! 
„Azért jöjj! — és ne késsél sokáig!" 

Pasztellképek 

I . 

Borongós homály szállt szobámra. 
Az alkony lágyan megölelt. 
Merengő, csodás áhítattal, 
Mindenre csak a csend felel... 

Hamuszín palástja szétterül: 
Susogva halkan, mint selyem. 
Majd messziről búg, mint a tenger 
Csodákat túrva fel nekem. 

Rejtett jövőm dalát dúdolva: 
Hosszú úrnyak jönnek-mennek. 
Vágyaimra és álmaimra 
Oly meghitten felelgetnek. 

Már nem is árny, már testet öltött 
A kedves arc, mely bennem él 
S rám hajolva, lágy suttogással 
Bíbor ajka ajkamhoz ér. 

Leszáll a homály -— ujjong a csend. 
Megejt a perc képzelete. 
Megszűnik minden. . . . Mult és jövő, 
Jelen csókiába forr bele!... 

II. 

Nem álom, képzelet, valóság, 
Mit kandallóm parázsa fest: 
Eljöttél, itt vagy, — nálam maradsz, 
Míg alkonyul s leszáll az est. — 

Megfogod szelíden két kezem, 
Szavad halkan fonódik rám, 
Szemeddel szemem keresve szólsz: 
„Mondd ma tovább mesédet Lányi" 

Folytatom... hol tegnap megszakadt , 
...Együtt volt ismét a két gyerek, 
Virágot téptek és kacagtak, 
Hangos lett töltik a berek. 

Tarka lepkét fogtak s azt hitték, 
Örömüknek tetőpontja 
Lesz, pedig megfogva, lehullott 
Ilimzett, szfnes, szép himpora. 

Bámnlva nézett a két gyerek: 
A szép Játékszer elfoszlott. 
Szótlanul ballagtak haza. A 
Nap is véresen áldozott... ! 

Ember! Te vagy e bohó gyerek. 
Kacagva futsz a nap sugarán, 
Játszol szivekkel, szerelemmel 
És kesergsz letört pillék szárnyán! 

— A vendég holtteste. Vasárnap reggel Rösz-
kén hokan találták Opletón József 32 esztepdqs 
földművest. Szombaton este az egyik gazdálkodó 
házánál hat fiatalember gyülekezett egy kis házi. 
mulatságra. Közlük volt Opletán József is, aki 
csakúgy, mint a többiek, alaposan felöntöttek, a 
garatra. Éjféltájbn Opletán rosszul érezte magát 
és eltávozott a házból. A házbeliek reggelre kelve 
a nyitott fészer alatt holtan találták az előző 
esti vendégüket. Tagjai meg voltak merevedve, 
hiába igyekeztek, nem tudtak életet verni belé. 
Valószínűleg a hideg éjszakában megfagyott. A 
holttestét beszállították a törvényszéki orvostani 
intézetbe, ahol felboncolják a halál okának pon-
tos megállapítása végeit, lehetséges, hogy alkohol-
mcrgezés okozta halálát. 

— öngyilkossági kísérletek. Vasárnap délelőtt 

özv. Béczin Emiiné 51 esztendős magánzónő, Pal-

lavicini-ucca 2. szám alatti lakos öngyilkosságod 

kísérelt meg borzalmas módon. Késsel a torkát 

sértette meg. Kihallgatásakor elmondotta, hogy 

idegrohamában akart öngyilkosságot élköveni. A 

mentők a sebészeti klinikára szállították, állapota 

súlyos. — Berta Sándorné színházi jegyszedőnő 

Szent György-ucca 18. szám alatti lakásán lugkő-

oldatot ivott. A fiatalasszonyt, aki pletyka miatt 

követte el tettét, a belgyógyászati klinikán ápol-

ják. 

— Nem kell angol szövet. Ahhoz, hogy kifogás-
talan legyen a ruha, ma már nem kell angol szö-
vetet vásárolni. A Trunkhabn Posztógyár gyárt-
mányai felveszik a versenyt a világhírű angol 
szövetekkel, hiszen szintén szingyapjuból készül-
nek. Kérje a mintakollekció bérmentes beküldé-
sét. Üzlet: Prohászka Ottokár-u. 8 és Teréz-kör-
ut 8. 

— Lujzikák műsoros estje az ujszegedi kultúr-
házban. A Szent Vince Egyesület védnöksége alatt 
igen jól sikerült műsoros estét rendezett a »ze-
gény gyermekek javára a Lujzikák Leánykörp* 
Bá í i n t Júlia elnöknő bevezető beszéddel, Schleiss-
ner Rózsa szavalattal, S u p a l a Jábos hegedű-
szólóval szerepelt a műsoron. L a p u Lajosnak a 
dr v. Lengyel Endre és Kertész Lajos szeriemé-
nveit meg kellett ismételnie, T ö r ö k Rózsa nem-
csak szépen iskolázott hangjával, hanem megjele-
nésével is sikert aratott, Dr. E r n s z t Férenc, 
D o m o n k o s Kálmán és Mayer Rezső hangula-
tos dalai egyaránt tetszettek a közönségnek. 


