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Tavaszi cipőufdonságaink 
fil*ária« eipőilxlei I 
U l > K á r á s z u c c a S. | 

árban , minőségben 
és formában rezeinekf 
Tekintse mejr kirakatainkat! ABC J l r 
Knlász, Városi utalvány hitet! 

4 polgármester felhívása 
Szeged közönségéhez 

Dr. Pdlfy József polgármester a következő fel-

hívással fordul Szeged közönségéhez: 

Magyarország első asszonya, nagybányai 

vitéz Horthy Miklósáé Főméitóságu Asszony 

március 20-án, vasárnap délben rádiószózat-

tal fordult minden magyarhoz. Felhívásá-

ban felidézte a Szent Év fényes látomását 

és mögötte egy másikat, mely szomorú és 

szivettépő: a szenvedők világát. Fölvetette 

azt a kérdést: vájjon a; a tok nagyszerű ün-

nep, az a sok-sok ragyogás be tud-e vilá-

gítani a szegényembarek lelkébe is? 

Nem érzik-e túlságosan ellentétnek, bántó 

kü'önbségnek a maguk bántó gondját, sze-

génységét? Nem érzik-e majd, hogy róluk 

megfeledkezett az ünneplő magyarság? 

/I szegényekhez közelebb hozhatjuk az ün-

nepet, ha nem lesz az ünnep hetében szű-

kölködő Magym országon. 

A Főméitóságu \s-zonyuak szive mélyéből 

fakadó felhívása nem maradhat hatástalan. 

Nem maradhat pusztába kiáltó szó Szegeden, 

ahol 1365 munkaképtelen és 1968 munkaké-

pes munkanélküli hatóságilag nyilvántartott 

szegény család van 8CC4 családtaggal. 

Azzal a kérelemmel fordulok Szeged sz. 

kir. város közönségéhez, hogy fogadja meg-

értéssel a Főméitóságu Asszony felhívását 

s az ünnepi hét egyik napján mindenki 

é. js be — egyetlen egyszer! — olyan ebéd-

del, vacsorával, amely nem több, mint eg'y 

tál étel. A megtakarított többi túl étel körű-

ségét pedig ajánlja fel azok $zárná a, akik-

nek — egy tál étel sem jutna mchkül'tnben. 

Az sem szükséges, hogy az egy tál é o'.es nap 

az eu ha.is tikus hé.ei Jegyen. Lehet az bár-

mikor is. 

Jaru'jon mindenki áldozatképen, legjobb 

tehetsége szerint ehhez az akcióhoz egyszeri 

adománnnyal, melynek szétosztá át a város 

hatósága vállalta. ,\djon mindenki, akinek 

Is ten adott, a legjobb belátása szerint. 

Az adományokért a társadalmi szegéuyak-

akció pénzbeszedői mindenkinél megjelennek, 

az adományokról hivatalos nyugtát adnak s 

azokat hirlapilag is nyugtázzuk. Fogadja 

megértéssel és szeretettel ezt az akciót, hogy 

a Főméitóságu Asszony szavai szerint 

nne legyen az ünnepi héten szű-

kölködő csa'ád Szegedem, 

Felvilágosítást ad: a Társadalmi Sregény-

akció Jiivatala, Mérey-ucca és Mars-tér sarok, 

I. em., 3. Te'efon: 12-13. 

Szeged, 1938 április 9-én. 

Dr. Pálfg József polgármester. 

asrm\ ós spurira 
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— A Dugonics-Társaság közgyűlése. A Du-
gonics-Társaság cvi közgyűlését április 24-én, 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartja a városi 
múzeumban. Tagajánlások április 18-ig nyújt-
hatók bc a titkárhoz. (Piaristagimnáziuni.) 

Fdj a gyomra? SOK a sava? ROSSZ a Közerzele? 
Szedjen GUSZTIN-kapsulát! 
Minden gyógyszertárban kapható. Egy doboz 
ára 1.20 P 

— Elöljáróság! ülés az ipartestületben. Az 
ipartestület elöljárósága hétfőn déluátn 6 óra-
kor ülést tart. Az ülésen a jelentéseket olvas-
sák fel, szerepel a programban több IPOK-
megkercsés, két indítvány a tanoncok ügyében 
és egyes szakosztályok tisztujitása. 

— Stnnffer dobozos Itoehefortot kérjen! 

— Kényelmes ruházkodás. Nem kell külön uta-
kat tennie, saját otthonában zavartalanul válo-
gathat, ha megbízható, tartós szöveteket akar 
venni. A Trunkhahn posztógyár önnek is szállít-
ja ruhánként angolosan gyártott szingvnpju szö-
veteit közvetlen a gyárból. Kérje költség- és Kö-
telezellségmentcsen a mintákat: Budapest, X I , 
Lenkc-ut 117. 

Hll C tf P f i sonkát, kolbászt 
• I W E v | B legnagyobb választékban és legolcsóbban 

™ R i b i z s á r n á l szerezheti be. 

D é l m a n v a r o r s z á a i e n v i r o d a 
i v . 1 ! 

Héttő 
i v . 12 

Kedd 
i v . 13 

Szerda 

Sík Sándor: István király 
Jegyek a bemufafő és a lobbi előadásokra. Telefon 13-06. 

Iskolai rendelkezések 
az eucharisztikus kongresszus 

idejére 

Budapest, április 9. Az eucharisztikus kon. 
grongzus alkalmából a húsvéti szünetre és a 
tanév bezárására vonatkozólag a következő 
rendelkezések Vannak érv<'nvben vidéken: 

1. a húsvéti szünet virágvasárnapién kez-
dődik, 

2. atek 6zámárp, akik az eucharisztikus 
kongresszus ünnepségein résztvesznek, május 
25, és .'50. között rendkívüli szünet van. 

3. a tanitás junins 7-ln zárul. Jnnius 8-től 
14-ig vannak az évvégi összefoglalások, jnnius 
15 —21. között vannak a beiratasek és az 

évzárók. 
Azt a tanulót, akit szülei nvaralni kiván-

nak v i . n i janin- 15-én az iskolából e 1
 lcth 

bcísátani. 
Az érettségi vizsgálatok június elejétől jn-

nius végéig folynak le az összes iskolákban. 

Minden nondos nazda 
volcm(nymagvait Hegedűs Nándo r ve t őmag . 
szaki iz letében vásárolja, Ti«n Lajos k'íruit 5'. 

Feltétlenül mogbiibstó 1 

— Háztartási alkalmazottak kitüntetése. A Ka-
tolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége az 
idén is ünnepélyes keretek között tünteti ki a 
hosszú ideig egy helyben szolgáló háztartási al-
kalmazottakat. Az 5—10 évig egyhelyben levő al-
kalmazottak bronz, 10—20-ig ezüst. 20 éven Mii! 
aranyérmet és dicsérő oklevelet kapnak. A ki-
tüntetés kiosztása április második felében lesz. ,>z 
alkalmazottak bejelenthetük a szövetség irodájá-
ban (Árpád-tér 5.), hétköznaponkiat délelőtt f' -
12-ig és délután 3—6-ig. 

— Tavaszi rhouniakurák, idegesek vizgyósyke-
zelése, szívbetegek szénsavas fürdőkurál, as'li-
mások és influenza utáni tüilőhurutok részéve 
modern inhalatorium a Városi Fiirdö gyógyiwz-
táiyain. 

— Takarékoskodni mindenütt lehet, csak ott 
nem. ahol az egészségről van sző. Fej- és fogfá-
jús. meghűlés és rheuma eseloibon már 1 2 As-
p'rin-tablette segit s az egész kiadás 12, vagy 2! 
fillér. 20 tablettás doboz 180 P. 

— Pászkahirdetmény. A hitközség közli tagjai-
val, hogy esak azok pizzkaszükségtctéiül s«mii"s-
kodlnt, okik utalványaikat április tl-én, hétfőn 
délután 5 óráig a hitközségi irodában (Margit ue-
ca 20., I.) kiváltják. Tojásos pászka kilogramon-
kint 2.50 P árban kapható. 

Gumiharisnya 
fájós, dagadt és viszeres lábakra 
készen és mérték után I 1 Ü F L E, 
Klauzál-tér 3. sz. — Gyógyhaskö-
tők, sérvkötök, suspenzorok raktára 

— Sípos Iván öngyilkossága. Szombatra vir-
radó éjjel luminállal megmérgezte magát és 
meghalt gz egyik buekipesli szállóban S i p o s 
Iván iró és újságíró. A hir mindenütt mély 
megdöbbenést és részvétet keltelt, ahol ismer-
ték a tragikus élctü újságírót. Sipos Iván né-
vé Szegeden sem ismeretlen. A háború uloisc 
évében került a harctérről rokkantán Sze-
gedre és itt kezdte tneg újságírói pályáját. 
Cikkei, versei már akkor feltűntek és minden-
ki nagy jövőt jósolt a tehetséges fiatal újság-
írónak. A forradalmak idején ment el Szeged-
ről. Előbb szülővárosába, Nagyváradra- amely 
akkor került román impérium alá, majd Ko-
lozsvárra. Á legjobb erdélyi magyar lapok-ak 
dolgozott, de a románok elől menekülnie kel-
lett. Hosszabb időt töltöli külföldön, főkép Hol-
landiában, majd Kassára került, onnan aztán 
vissza Magyarországra és Budapesten dolgo-
zott tovább. Szerencsétlen sorsú ember volt, 
sehol sem tudott megállapodni és ezért nem 
feitliette ki tehetsegét, amelyről megjelent 
könyvei, regényei, írásai tanúskodnak. Több-
ször kísérelt meg öngyilkosságot, cz az utolsó 
kísérlete sikeiült. Kétségtelen, hogv Önmagá-
val hasonlott meg és most is ez érlelte meg 
benne a végzetes elhatározást. Elkeseredését 
nagv mértékben fokozta háborúban szerzett 
idegbelegsége. amely egyre jobban elhatalma-
sodott rajta. Sipos Ivánra, aki fiatalon, alig 
negyvenkét éves korában hullt ki az életből, 
nagyon sokan emlékeznek Szegeden, szomorít 
tragédiájának hire itt is őszinte megrendülést 
kellett. 


