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Felhívás Szeged ipari 
£s kereskedelmi 
alkalmazoííaihoz 

A Szegedi Szakszervezeti Bizottság közli: 

A legtöbb iparágban megállapítást és megerő-

sítést nyertek a fizetendő legkisebb munkabérek, 

életbelépett a 48 órás heti munkaidő, valamint a 

fizetéses szabadság, azonban az üzemek és üzletek 

nagyrészeben ncm tartják bc azokat. Hogy a mun-

kavállalók a törvényben biztosított jogaikhoz jus-

sanak, a Szegcdi Szakszervezeti Bizottság elhatá-

rozta, hogy összegyűjti mindazon adatokat, illetve 

ganaszok.it, melyek a megállapított munkabérekre, 

a heti 48 órás munkaidőre és a fizetéses szal>ad-

ságra vonalko:mk, hogy módjában legyen orvo-

solni azokat a sérelmeket, melyek ezzel kapcso-

lutbau felmerülnek. 

Felhívja ezért a Szegcdi Szakszervezeti Bizottság 

• mindazon munkavállalókat, akiknek bármilyen pa-

naszuk van, forduljanak a Munkásotthonban (Hét-

vczér-ucea 9.) székelő szakmai csoportok vezetősé-

gihez , valamint az építőmunkások vezetőségéhez 

;t'odor-ucca 10.), akik az adatok összegyűjtése vé-

gett az esti órákban a munkásság rendelkezésére 

állanak. 

1 Gumiharisnya 
J m fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

•

készen és mérték után H ti F l ( 

Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskőtők, 

sérvkötök, suspeuzorok raktára. 

— A SZEGEDI P IAC ARA I . A szombati heti-
piacra állatfelhajtás i záriul nnatt ncm volt. 
Arak a következőképen alakultak. Htis. Marhahús 
1 rendű kilója 1.50—1.60, II . rendű 1 40—1.50, I I I . 
rendű 100-1.40, borjúcomb 2.20-2.00, eleje 1.00 
—2.20, pörköltnek 1.40-1.80. sertéskaraj 1.80 
—200, comb 1.70—1.80, oldalas 140—1.50, 
zsirszatonna 1.50—1.60. háj 1.60—1.70, zsir 160-
180 pengő. Baromfi. Csirke rántani való pórja 
120—180, kilója 1.05-120, nagyobb párja 2 00— 
400, kilója 1.05-1.20, tyúk párja 3.OO-5.20, kilója 

0 95—1.10. sovány kacsa párja 1 60-4.20, hizott 
kilója 1.00—120, sovánv tud párja 4—8, hizott 
kilója 110—1.30, tojás kilója 1 40—1.70. Gyümölcs. 
'Alma nvári édes kilója 14—40, savanyu 10—50, 
őszibarack nagyszintű 155 90, aprószcrrifl 10—1)0, 
körte szép 155—60. közönséges 20 30, szilva besz-
tercei 26 36, szőlő csemege 20 -50 kevert 14—24, 
görögdinnye 3—6, sárgadinnye 6—12 fillér. Zöld-
fég. Borsó zöld hüvelyes kilója 35—50, fejlett li-
terje 60-80. zöldbab kilója 1—20, burgonya nyári 
rózsa 7—10. őszi rózsa 6- 8, Gfilbaba 7- Í0. oltott 
rózsa 7—10, Kllu 6—7, takarmánynak való 5—6, 
vöröshagyma 6—10, fokhagyma 10—20, petrezse-
lyem csomója 1—16, sárgarépa 4—12, vörösééi; In 

1 10. vöröskáposzta 8 II. zeller darabja 2-10. 
fejeskáposzta kilója 2 -5, kelkáposzta 8—11, 
karfiol darabta 10—40, téli karaláb kilója 2—5, 
tök főzni való 3—5, paradicsom 6—11, ugorka 
nagv 3 - 7, apró 10—25, zöldpaprika apró hegyes 
10 drb 2 t. tölteni való 5-10 fillér, tor-
ina kilóin 10-70, spenót 10 -16. sóska 15 25, 
zöld kukorica csöve 2—5, fiizéres pap-
'ika ó füzérie 1 80—360. fiizéres paprika uj rü-
zéric 1.00—3.60. Gabona. Buza 19 10 -2010. rozs 
1120—15.0o. árpa 17.5o—18oo, zab 15.6o-16, len-
'eri uj csöves 8.30 -9 pengő. Takarmány. Béli 
széna la/a mázsáin 5.00- 6 00, lue.ernaszéna 9 

GYERMEKEK 
játékos, énekes zene-

oktatását 4—10 éves korig, 

énektanítást, zeneakadémiai 
előkészítést 

a legmodernebb pedagógiai módszer szerint vál-

lalja Zeneművészeti Főiskolát végzett ónsktanárnő. 

Jelentkezés 15— 20-ig délelölt 12—1 óra kö/.ött 

Korona ucca 11., I. em. DEAK. 

Ellüní 
Károlyi Lajos sirja 

„IstenDeves halott"-ként inult el évekkel ez-

előtt ebből a részvétlen és értetlen árnyékvi-

lágból, amelynek, mig élt és álmodott, csak a 

színeit látta, csak a finomságait érzékeltette 

és furcsa, magányos lelkéu keresztülszürvc 

csak ezeket lehelte finom ecsetjével a vász-

11 ík légiójára. Budapesten vivta meg re-

ménytelen harcát a halállal és amikor hide-

gen, élettelenül elnyúlt a kórházi ágyon, a 

hatóságok nem tudták, mit tegyenek vele. Sze-

gény ember volt, bár kincseket hagyott tuuga 

után: a vásznait. Nem akadt senki, aki ma-

gáénak vallotta volna a Krisztus-fejü halot-

tat, aki gondoskodott volna végtisztességéről. 

Városa, Szeged, aktát látott abban az értesí-

tésben, amelyet a pesti hatóságok küldtek 

haláláról rendelkezést kérve: hogyan taka-

rítsak cl. A válasz ís aktaszerü volt: Isten 

nevében, mivel a pénz mértéke szerint szegény 

ember volt, egész életében éhező, nincstelen 

remete. 

Igy történt, hogy egyszerű dcszkakoporsóba 

zárták vézna testét és lefuvarozták Szeged-

re. Itt az evangélikus temetőben várta az uj 

sir. Szomorú temetés volt. Néhány hive állta 

körül a mély gödröt, amely közömbösen nyel-

te el, mert hiszen a földnek olyan egy, kit 

f ígad magába; a percemberkék szürke töme-

géből egyet, vagy pedig lánglelkü művészt, 

aki, mig élt, csudálatos erőivet termelte el-

hamvadó elete vérével a töméntelen szépsé-

geket. 

Szegény Károlyi Lajos, a rózsák és a sze-

líd hangulatok piktora, azóta a szegedi föld-

ben álmodozik és vajmi keveset törődik az-

zal, hogy mi történik fölötte, a földön, a nap 

ulatt. Valószínűleg az sem zavarja, hogy sír-

ját milyen sors érte. 

Egyik hívének szivét drrmeszteltc csak 

meg a fölfedezés, hogy eltűnt a sirja, amely 

ott állt valamikor néhai Koós Elemér vezér-

igazgató strja előtt, egyszerű fakereszttcl 

ékesen, a fakorcszten pici bádogtáblával, 

amelynek fölirata néhány esztendőig elárulta, 

hogv ki pihen a virágos sírdomb olutt. 

Károlyi Lajos egykori sirja helyén már 

semmi sincs, lia ugyan szabad semminek ne-

vezni azt a giz-gazt, amely összegyűlt fö-

lülte A szemétszerii gaztömeg fölött szétniált, 

korhadt fakereszt fekszik, de nem tudni, ez 

a kereszt jelöllcrc valamikor a müvézs sirját. 

Föiirás nincs rajta semmi. 

Az is tehet, hogy áttelepítették máshová 

Károlyi Lajos hamvait, de erről senki sem 

tud semmit. 

Emléke és felbecsülhetetlen értékű alkotá-

sai megérdemelnék, hogy fölkutassák eltűnt 

sirját, hiszen nem századok, nem is évtizedek 

teltek el halála óla, csak néhány röpke esz-

tendő. 

Ha már „islcnneves" halottként tette meg 

•utolsó földi útját, egy keresztet sírhelyére il-

lenék lenni . . . 

ÓRA-, ÉKSZER JA V1TAS KLAUZÁL TÉR 2. 
LEGSZEBB az 

óra, ékszer s s 8 ^ . , 
— Etiiéttek három munkást. A szegedi törvény-

szék szombutou tárgyalta F e r e o c z i Pál, M u -

c s i Ferenc és L a d v á n s z k y József szegedi 

munkások ügyét, akiket magánosok elleni erő-

szak miatt ültetelt vádlottak padjára az ügyész-

ség. Még a mult év júliusában történt, hogy n 

vádlottak többedmagukkal behatoltak S z a b ó 

Jánosné Szent László-uvca 23. számú házába, ahol 

sztrájktörő építőmunkások dolgozlak. A többi 

vádlottat már korábban elitéltc a biróság. A 

szombati főtárgyaláson a vádlottak tagadfák bű-

nösségüket, a tanuk vallomása után a biróság 

megállapította vétkességüket és fejenkcut 11 cupi 

fogházra Ítélte ükei. 

Hölgyek ha találkoznak: 
Viola: Hol vetted ezt a sikkes elegáns kis kala 

pot, remekül ál l ! 
Olga: Az én régi kalapüzletemben: 

özv. Iricz Dezsőné, Oroszlán u. 3 
ahol mindig szép választékot találok a legújabb 
divatú iiiodellkalapokból és a legjutányosabb árban 

Modern nőipariskola 
Szegeden 

A tankerületi főigazgatóság a napokban enge* 

déiyczto az alsóvárosi római katolikus Boldog Gi-

zella-királyné nőipariskola cjső évfolyamának fel. 

emelt órarendjét. Ezzel teljesen egyvonalba ke-

rült az említett ipariskola az országosan elismert 

budapesti Rákóczi-téri nőipariskolával. A kiterjesz. 

telt tananyag, az élénkebb munkatempó feltétlen 

biztosítékai annak, hogy az iskola végzett nővén-

dekei a mindig ujabb cs ujabb követelményeket 

támasztó élettel sikeresen megküzdhessenek. 

Tanügyi főhatóságunk ezen megértő támogatá-

sával ismét nagymértékben elősegítette leánygyer-

mekeink nevelésének problémáját. Az iskola szín-

vonalának emelésével szimpatjkusabbá válik váro-

sunk intelligenciája előtt az a gondolat, hogy 

leánygyermekeiket gyakorlati pályálcra neveljékj 

Az uj nőipariskola biztositjja a női lélekhez any-

nyira közelálló művészi nevelést, továbbá közis-

mereti és gyakorlati tárgyakban való alapos jártas-

ságot is. 

Az uj ipari nevelés mellett óriási jelentősége van 

a közismereti és gyakorlati tárgyakban egyaránt 

jártas 'leendő családanyák nevelésének is. Hogy 

mit jelent a család, az otthon szempontjából a 

vallásosság, a finom izlés, a műveltség és a prak-

tikus tudnivalók hosszu sora, felesleges fejteget-

nünk. Meggyőződésünk, hogy az uj nöipariskolából 

kikerült lcánynemzedék újból életre hivj.a a ma 

annyira szükséges vallásos, finonilelkü, müveit és 

egyben sok praktikus érzékkel megáldott régi ma-

gyar nagyasszonytipust. Nekik majd biztosan siken 

rüi a rosszul értelmezett modemség fclburján-

zott ferde kinövéseit visszanycsegctni és ezzel a 

magyar család életet a helyes útra terelni. 

Szívesen ajánljuk ezen korszerű iskolát az ér-

deklődők figyelmébe, még néhány napig nyitva áll 

a Boldog Gizella-királyné nőipariskola kapuja a je-

lentkezők számára. 

Szili Török Dezső. 

INTÉZETI PAPLANOK 
BOKOR Paplan-

i n a r n á l '>o|í?4r u c o a (Lőw Lipót ucca sarok) 
I j J u l i l a ' j U n i ó k ö n y v e c s k é r e i s . 

olcsón, régi paplanok 
átdolgozása a legszebben 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatóak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács, 
3 késes cs köszörűs, 2 bádogos, 1 műszerész, 1 
villanyszerelő, 4 asztalos, 2 kádár, 2 bognár, 1' 
kárnilos, 3 szabó, 12 cipész, 3 borbély, 1 sütő, ) 
nupszáiuosgycrck, 11 kifutófiú, 1 házmester, 7 
gazdasági mindenes nőtlen. Nők: 2 hölgyfodrász-
nö, 4 paprikahasitónő, 2 kiszotgálónő. Hadigon-
(bízottak részére fenntartott munkahelyek: 1 szö-
vő, 2 napszámosfiu, 1 szövőnő, 5 jegyszedöDő. 

— Hideg telet jósolnak. Már most szerezze be 
a legolcsóbb és kényelmes fűtést biztosiló 
„Gyöugykályhát". Gyártja Magyar Radiátorgyár 
rt., Budapest. Miuden jobb vaskereskedésben kajá-
lta tó. 

— Külföldi tantiluiányutaniról visszatérve, a vi-
lágnyelvek tanítását, irodalom, nyelvtan, stb. 
október hó l én újból megkezdem. Wechselmann 
Herniin Tisza Lajos-körut 31., I. emelet 9. Fel-
világosítást nyújt Tkália könyvkereskedés, Ká-
rász-ucca í l . 

Gyermekruhák 
Intézeti egyenruhák elöirás szerint legjobb minő-

ségben, olcsó árban. I)r. VAJTÁNE FON) 0 PIRI 

ké.z gyerniekruhanemüek árusítása, Szeged. Tisza 

Lajos körut 38., II. emelet. 


