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— A váci egyházmegye római és nápolyi 
zarándoklata, Az eucharisztikus kongresszus 
után nagyobbszabásu egyházi zarándoklat fog 
indulni az örök városba dr. Hanauer A. István 
vári mopyés püspök védnöksége alatt. A za-
rándoklat jumus 29-cn indul Budapestről és 
julius 11-én érkezik vissza. A zarándokok meg 
tekintik Rómát. Nápolyt, Sorrentot, Amalfit, 
Firenzét és Velencét. Rómában négy napot, 
Firenzében, kettőt, Nápolyban hármat és Ve-
lencében három napot töltenek. Részvételi 
díj iz első kategóriában 240.— pengő, a má-
sodikban 210.— pengő. Bővebb felvilágosítást 
ad a váci idegenforgalmi hivatal vezetője, 
Szalay László, vagy Octter György váci püs-
pöki titkár, vagy a szegedi alsóvárosi plébá-
nián. ahol a jelentkezéseket felveszik és Vác-
ra továbbítják, vagy a sándorfalvi, tápéi ég 
kiskundorozsmai plébániákon, ahol hasonló-
képen bővebb felvilágosítással szolgálnak a 

jelentkezőknek. Mivel a mult évi zarándoklat 
igen szépen sikerült, ajánlatos, hogy aki te-
heti, jelentkezzen minél előbb a sándorfalvai, 
r<zgy az alsóvárosi plébánián. Külön zarán-
dokvonat indul az örök városba. 

Mmben 
M Ál iarc ia * 
t ia lpa prikós 
Halzén* 60 fillér 

— Tűzharcosok — munknnélkül. 121 tűzhar-
cos munkanélkülit tart nyilván a Halósági 
Munkaközvetítő Hivatal a Frontharcos Szö-
vetség szegődi főcsoportja állal beküldőit név-
Sfuhan szereplőkkel együtt. Az inségmuakák 
megszűntével 124 tűzharcos maradt munka-
nélkül, akiknek elhelyezéséről kellene gon-
doskodni. A rossz időjárás miatt a tavaszi 
munkák sem indulhattak meg, az építkezések 
száma is nagy mértékben csappant, ahol pe-
dig az előző évben szcp számmal ludlak tűz-
harcosok is elhelyezkedni. A Hatósági Mun-
kaközvetítő Hivataltól nyert értesülés szerint a 
•vidéki munkaadók már most — a tűzharcos 
förvénv végrehajtási utasításának megjelené-
se előtt — nap-nap után keresik fel a hivatalt 
szakképzett tűzharcosok közvetítéséért. A tűz-
harcos törvény előírja, hogy az olyan üzem-
nek. ahol állandóan 20- vagy ennél több mun-
kaerőt alkalmaznák, az uj felvételeknél 50 szá-
:>•• lék erejéig tűzharcost kell felvenni, mindad-
dig. amíg azok száma az összlétszám 10 szá-
zalékát bem éri el. A tűzharcosok mielőbbi 
kenyérhez jut! Visa kötelessége mindenkinek. 
A szegedi munkaadók sem maradnak el ettől 
a megmozdulástól és lehelövé leszik a kenyér 
nélküli tűzharcosok gyors elhelyezését. A sze-
gedi Munkaközvetítő díjmentesen és készsége-
sen áll minden munkaadónak a rendelkezésé-
re és hogv az elhelvezést elősegitse, tervbe 
vette egv tűzharcos névsor készítését — a fog-
lalkozások feltüntetésével —, amelyet minden, 
legalább 20 munkást alkalmazó munkaadónak 
a közeli hunokban megküld, hogy ablwl a szük-
séges munkaerő kiválasztható legyen. A Mun-
kaközvetítő felkért annak közlésére, hogv nz 
igénylés már most is leadható a 19-73. szánni 
telefonon írásban, vagy személyesen is. 

— Slauffer dobozos Roehefortot kérjen! 

— Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyo-
morra egy-két pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef' keserűvíz a bélmüködésl hathatósan elő-
mozdítja, az anyagcserét tetemesen fokozza, a 
zsírmennyiséget megfelelően leapasztja és a 
testet könnyeddé teszi. Kérdezze incg orvosat. 

— Kitüntetés és Szenl Zita-köri tagfelvétel a 
Katolikus Háziasszonyoknál. Szombat délig 
jelentkezhetnek kitüntetésre azok a háztartá-
si alkalmazotlak, akik öt évnél hosszabb ideje 
egy helyben szolgálnak, a Katolikus Iláziasz-
szonyok Országos Szövetsége Arpád-tér 5. sz. 
alatti irodájában. A kitüntetés vasárnap dél-
után 5 órakor lesz a Szent Zita Leánykör tag-
felvételi ünnepélyével együtt a rókusi katoli-
kus székház nagytermében (Kossuth Lajos-
sugárul 53.). Műsor után a leánvkör zártkörű 
teaestélyt tart. Az ünnepségre minden érdek-
lődőt szeretettel meghív a szövetség. 

— Meghalt egv kisgyermek a lugkőlöl. Mar-
tonosi József két és felesztendős kisfiú a hús-
véti ünnepek alatt véletlenségből lugkőoldatot 
ivott. A mentők a gyermekkórházba vitték, 
ahol csütörtök reggel meghalt. A rendőrség 
megindította a nyomozást a felelősség tisztá-
zása végett. 

Kifosztotta munkaadójá t , a leányt elítél-
ték, vőlegényét felmentették. Érdekes lopási 
ügyet tárgyalt az Ítélőtábla Curry-tanácsa. 
Frankó Anna magyarbánhegyesi leány került, 
a tábla elé, Fekete János gazdálkodóval 
együtt. Frankó Anna Jajéi János tanítónál 
szolgált és a vádirat szerint Fekete Jánossal 
egvütt a mult nyáron kifosztotta munkaadója, 
lakását, ahonnan 1300 pengő értékű ruhane-
műt, és fehérneműt, vitt el. A lopott holmikat 
azután szülei lakásánál elásta. Iglói tanító 
feljelentésére megindult a nyomozás. A leány 
a nyomozás során és a törvényszék előtt is 
a*t adta elő. liogv a lopást, volt vőlegényé-
vel, Fekete Jánossal együtt követte el. Fekete 
ugyanis azt mondotta neki, hogv lopják el a 
holmikat., hadd legyen kelengyére való, mert 
csak akkor veszi el feleségül. Fekete Ján06 
tagadta á lopást és azzal védekezett, hogv a 
lcánv bosszúból, mert otthagyta, vádolja őt a 
looásban való részvétellel. A törvényszék a 
leánvt hat-, a férfit tizhónaoi börtönre ítélte 
lopás büntette címén. A táblán dr. Burger 
Béla védő Fekete János felmentését kérte. A 
tábla megsemmisítette Fekete János tizhó-
napi börtönbüntetését. ,* „ gazdálkodót fel-
mentette az ellene enielt vád alól. a leány 
hathónapos, börtönbüntetésé/ helybenhagyta. 
Az ítélet jogerős. 

Kávépörkölég naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács, 
1 asztalos, 1 villanyszerelő, 1 gépkezelő és kazán-
fűtő (tűzharcos), 1 kosárfonó, 5 bognár, 3 kádár. 
2 papucsos, 2 szibó, 1 cipész, 1 borbély, 4 könyv-
ügynök, 2 kifutó, 4 nőtlen gazdasági mindenes, 1' 
udvaros legény. Nők: 3 cipőtüzönő, 1 hölgyfod-
rászpő, 4 szőnyegszövőnő. 1 horgolónő, 1 kifutó-
leány, 1 éttermi luszolgálónö. Szakácsnők, szoba-
leányok, mindenes főzünük. Hadigondozottak ré-
szérc fenntartott munkahelyek: 1 molnár, t vil-
lanyszerelő, 1 gépkezelő, ] kazánfűtő, 2 cipőgyári 
és 6 téglagyári munkás. 2 eipőtüzőnö. Foglalko-
zást keresnek: könyvelőilök, gép- és gyorsirónők, 
kiszolgálönök, kcrcskedösegédek, csapos-pinccr. 

— Elitélték az alsóvárosi zárda lol\ ujait. A 

törvényszék csütörtökön Járgyajta ' Bibérez 

János 25 éves napszámos és Iíazsa Mária '23 

esztendős leánv ügyét. Mindketten lopást ki. 

séreltek meg jánüárbaü az alsóvárosi zárdá-

nál. A pinceablakot feszegették, a zajra fel-

riadt Bonaventura Mária apácanővér ce nyom-

ban telefonált a rendőrségre. Biberczék hallot-

ták a telefonálást ég a bezárt ablakon keresz-

tül elmenekültek, azonban a szomszédos tlc-

cában meghúzódtak és ott várták a fejlemé-

nyeket. A rendőrség nemsokára megérkezett 

cs nem elégedett meg azzal, hogy a Jielyásfi-

nen nem talált senkit, hanem átkutatta v a 

szomszédos uccákat is és így rábukkantak 
az egyik kapumélyedésben meghúzódó Biber-
czékre. A törvényszék előtt Biberczék beis-

merték, hogv lopni akartak a zárdából,.' fát 

és szenet. A biróság a férfit 2, a nőt 1 hónapi 

fogházra ítélte. . , 

— Kicsi falvakban, távoli majorokban ön éqv-
ugy ruházkodhat, mintha a fővárosban clnc Ha-
zánk egyik legrégibb posztógyára önnek is szí-
vesen küldi -angolos gyártású legdivatosabb szin-
gyapju szövetmintáit közvetlen a gyárból. Kénje 
még ma a mintakollekció bermentes cs önre kö-
telezeltségmentes elküldését a Trukhahn posztó-
gyártól, Budapest, . X I , Lenke-ut 117. 
Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária U. 16. 

— ELŐADÁSOK. S z a l a y József „A fényké-
pezőgépek zárjai" cimmel tart előadást az DMÁOSz 
szegedi csoportja klubhelyiségében'(Iparostanonc-
iskola, Eötvös-ucca 2.>. Az előadás nyilvános cs 
díjtalan. Az előadáson minden érdeklődőt szívesen 
lát az KMAOSz szegedi csoportja. 

' — Megérkeztek Blau Tgnátz céghez a lcgujabü 
tavaszi női és férfi ruhák cs felöltök. Kelemei u. 5. 

•— A fogak színesedése nem következik be, ha 
rendszeresen ápolja azokat Odol fogpéppel C5 
fogkefével. Az Odol fogpép eltávolít minden 
tisztátalanságot és festőanyagot a fogakról. 

Az ülő életmód kövclkezlébeu jclenlkczd 
bajoknál , különösen renyhe bél működésnél-, 
aranyeres bánta lmakná l cs emésztési zavarok* 
nál, reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár 
természetes „Fcrcnc József" kcserüvizzcl igen 
jó eredményeket lehet elcrni. Kérdezze meg 
orvosát. 

— A Színházi Élet uj száma érdekes cikk ke? 
relében közli Bocskay Katalin és Albrecht főher-
ceg regényének a térténetet. A cikk részletesen 
irja meg hogyan lett Bocskay Katalinból, *a kis 
tanyai iskola tanítónőjéből a főherceg menyasz-
szonya. Bethlen Margit grófnő a Magyar Szinház 
premierjéről referál. Szitnyai Zoltán revüt ad, 
stb., stb. 

Akar jól és olcsón 

szórakozni 
Iratkozzék be a D Imagyarország 
kölcsönkönyvlárába. 


