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KESERŰVÍZ
Boxpárbai
a vasárnap esti korzón
Súlyos nézeteltérés utójátéka
volt vasárnap
éste a Kárász-utcán az a véres kimenetelű box
párbaj, amelynek szenvedő hőse két jólöltözött
fiatalember, szurkolójuk pedig a korzó közönsége
volt. A verekedés ugy kezdődött, hogy a két fiatalembernek súlyos vitája támadt a világháborús
helyzet miatt. Először csak csendesen vitatkoztak
és érvekkel igyekeztek meggyőzni egymást, végű!
az egyik fiatalember elvesztette türelmét és ba
rátja családjára használt becsületsértő szavakat.
Társa élénken tiltakozott, a vita vége egy hatalmas pofon volt, amelyet a tiltakozó fiatalember
kapott. A pofont pofon követte, majd hangos csa
korzó közönségének asszisztálása mellett,
takiáltásokkal valóságos boxpdrbaj kezdődött n
—-Ne hagyd magad! Huzz he neki egy balegyenest — kiáltozott a nézők fiatalabb része. S miközben a »szurkolók<s az ingyen boxmeccs Izgal
maiban gyönyörködlek, a ringben a »felel<« .egy
ogy jól irányzott ütéssel igyrkeztek
cgymáso
elégtételt szerezni.
Á verekedésnek nyombán vége szakadt, amikor valaki elkiáltotta:
— Jönnek a zsaruk!.... A kijelentésnek varázsereje volt. a két verekedő elfelejtette a vita okái
"s még mielőtt a rendőrök a küzdelembe beleava'kozhattak volna. uccu neki. vesd el mnend felkiáltással futásnak eredtek . . . A korzó közönsége pe"áig csalódottan oszlott széjjel: a mérkőzés eredménye: döntetlen.
~oOo—
— •Három nap Debrecenben
„ Horfuhnp i w i , Kirándulás Szegedre- eimniel az IRUSz
•nint eddig is — az Idén is kiadta a nagyközönség
Yénvelmére ellátásos fegy füze telt. Az egész .éven
át érvényes jegyfüzetek nagy kedvezményt és kellemes időtöltési biztosítanak az
utazóközőntov
. résziére. A -3 nap Debrecenben és a Hortobágyon* rímü jc.g\ füzet ára 49 P. a •Kirándulás Szc
Étedre* eimü Jegy füzet ára 2.1 nengő. Részletes
felvilágositftssal szolgálnak az IBUSz MA V Hiv
Menetjegvirodni
— 8ikeres gyorsíró- és gépiróviasgák a Honvéd-téri gyorsíróiskolában. Az irodai gvorsiróknt
és gépírókat vizsgáló országos bizottság vasárnap tartotta vizsgáját a Honvéd-téri gyorsíró- és
gépiróískólában B á l i n t Anlal bizottsági elnök
vezetésével. A bizottság taajni voltak: «dr. S z . é l l
Gyula és E r k e r d t Elek felsőkereskedelmi iskolai e. igazgató. A vizsgára jelentkezett növendékek kitűnő eredménnyel dolgoztak és egvesitett
irodai gyorsíró- és gépiróbtznnviIvánvt. nverték:
Bódi Ferenc. Bende Ibolya. Kuklay Margit, Bareza Irma, Bénvi Margit. Varga .Tolán. Imre Melinda. Grossner Gizella. Tóth Matild. Kovács Jo^án. Buzsányi Margit. Buzsányi Gizella. Bánk'l
^la. T.adotaérszkv Mária. Nagv Hona. BaItistcr Kornélia. PeMária. Szabó
itnak: Szabó
kes
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lla férfi lelkedet
Egy hölgyre feltevéd,
S az üdvösségedet
Könnyelműn tepi szét;
Hazug szemében hord uiotólyt
És átkozott könnyűt,
S míg a szívedbe vágyat olt,
Ez égő sebet iiti
Gondold meg és igyál:
örökké a világ sem áll;
Eloszlik, mint a buborék,
S marad, mi volt a puszta léc.

Párisi Hagy fSruház Rt.
Szeged ICsekonics ós Kiss-utca sarok
SZEGEDI

Ha, mint tenlelkedeu,
Püggcj barátodon,
És nála titkaid:
Becsület és a hon,
S ő sírna orgyilkos kezél
Befúrja szívedig,
Míg végre sorsod árulás
Által megdöntetik;
Gondold meg és igyál:
örökké a világ sem áll:
Eloszlik, mint a buborék,
S marad, mi volt,
puszta lég.
Ha szent göndok között
Fáradtál honodért,
yagy vészterhes csatán
Ontottál érte vert,
S az elesábúltan megveti
Hü liungóságndat,
S lesz aljas-, gyáva- é- buták
kezében áldozat;
Gondold meg és igyál: .
örökké a világ sem áll;
Eloszlik, mint a buborék.
S marad, mi volt a puszta lég

£

Ha fájó kebleden
A gondok férge rág
S elhagytak hitleniH
Szerencse és világ.
S az esdett hír. kéj • örömed
Mind megmérgezve van.
S remélni biztosabbakat
Késő vagy hasztalan;
Gondold mes és igvál:
örökké a világ sem áll:
Klos/lik. mint a ,buborék,
S marad, mi volt. a puszta lég
S ha bánat és a bor
Agyadban frigyre lép.
8 inssanként földerül
Az életjjuszta kép.
Gondolj merészet és n«ayot,
fi« tedd rá éltedet:
je'
Nincs veszve bármi s. v jkalatt
Ki el nein csüggedett.
Gondold meg és Igvdl:
örökké a világ sem AH;
T)e nmig áll. és amis él.
Ront vagv javít. de nem henyél.

— A Tisza vízállasa augusztus 4-én reggel 7
órakor +155. hőmérséklete +25 Celsius fok. A
levegő hőmérséklete: 19 fok Celsius.
— öngyilkosság, öngyilkosság történt vasárnap
délután a Vasasszentpéter-utca 9. szám alatt. Tim e s v á r i István 73 éves napszámos hozzátartozói az ablnkkitinesre felakasztva, holtan találták.
A rendőrség moginditotta a nyomozást az Öngyilkosság hátterének tisztázására.
— Mi újság a budapesti clelmiszeinagyvábáftdren? A Magyar.Vidéki Sajtótudóaitú fővárosi
jjtromfi piacon

EMLÉKTÁRGYAK

Iparművész sloppolófa
Szegedi emlék könyvjelző
Szegedi emlék botplakett
Iparművész tollszár
Égetett festett bonbonier
Iparművész fali sótartó
Szegedi emlékalbum 10 képpel
Szegedi emlék halas tányér
Iparmüyész szalvétatartó
Szegedi emlék fali tányér
Festett budli bicska
Szegedi emlék bögre
Szegedi emlék Üveg váza
Iparművész álló tükör
Iparművész asztali sótartó
Iparművész házpersely
Porcellán kulacs dugóval és zsinórral
Iparművész likőrös készlet
Tájkép fára festve 2 drb
Gsikóbőrös kulacs
Karikás ostor

—.11
—.24
—.24
—.28
—.28
—.28
—.28
—.28
—.38
—38
—.48
—.58
—.58
—68
—.78
—.78
—88
—.98
-98
—.98
—.98

INGATLAN.
FORGALOM
Szeged város
területén 1941 julius 27-töi
augusztus 2-ig a következő ingatlanok cseréltek
gazdát:
özv. Nagymihály Mihályné szegedi lakon eb
adta Szabó Ferencné szegedi lakosnak Nemestakács-u. 32. sz. házát tOö n. öl telekkel 10.000 P-drt.
Vass József és társai szegedi lakosok eladták
Bábarczi Vilmos és neje szegcdi lakosoknak Keresti dülőbeli 1 hold 631 n. öl szöllőjüket, 33.46
K kat. tjövedelemmel, 1784.80 P-ért.
Özv. Gréczi Pálnó szegedi lakos eladta M. Fodor Margit szegedi lakosnak Szekeres-u. 29. sí.
házát, 218 n. öl szántóval, 3.68 K kat. tjövedelem.
niel, 12.000 P-ért.
Deák SAndorné és társa szegedi lakosok eladták id. Varga István szegedi lakosnak Paprtka-u. 24 sz. házukat, 200 n. öl telekkel, 8500 P-ért
Vajnai Ernő és társai hmvásérhelyi lakosok
eladták Balla Sára budapesti lakosnak Szatymazi-u. 1b. sz. házukat, 183 n. öl udvarral, 22.000
pengőért.
v
özv. Greszl Dezsönó és kk. társai szegedi lakosok eladták Szabó István és neje szegedi lakosoknak Csuka-u. 28. és Kecskeméti u. 19b. n .
házukat, 92 n. öl udvarral, 14.000 P-ért.
Berta Gergely szegedi lakos eladta Magda
Istvánné szegedi lakosnak Körtöltés-sor 32b. sz.
házát 4500 P-ért.
G'yenes János és neje szegedi lakosok eladták
íd. Varga István és neje szegedi
lakosoknak
Cserzy Mthály-u. 7. sz. házukat. 107 n. öl udvarral és 165 n. öl kerttel, 32.000 P-ért.
Virág József és neje szegedi lakosok eladták
Müller Jenő szegedi lakosnak, Galamb-u. 16 sz.
házukat, 233 n. öl udvarral. 19.000 P-ért.
özv. Kószó Máténé és társai szegedi lakosok
eladták Hajdú Tmre és neje és társa szegedi lakosoknak Jámborka dülőheíí 419 n. öl ingatlsmikat.
6.29 K kat. tjövedelemmel, 419 P-ért.
Czékus Jánosné kikundorozsmal lakos eladta
njárt János és neje szegedi lakosoknak Lenivel
" JMi
n öl szöllőjét, 8.51 K kat. tjövedej w P-ért.
váti_és társai szegedi lakosok' eladtál!
di JakOso

