
ügyosztály is beleavatkozzék a ma-

gyar könyv sorsába és .iövörc vallja 

azt is feladatának, bogy a maga ha-

tósági lehetőségeivel, szervezetével 

és hatalmával beleavatkozik a sze-

gedi könyvnapok iigvéhe és hatósá-

gi szervezéssel valósítja meg a «ze-

ge<f! könyvnapot, mert igy, ilyen 

szomonian-siváran ezek a vá«é.tos 

napok is nsak amellett szolgáltat-

nak adatot a kortörténeiróknak. 

ho" Szeged a könyvnemolvasók és 

a vegyeskereskedésekké vált köny-

vesboltok városa lett. 

\ i 1942. junius 4-t;ii mielőtt ll örai kezdettel tartandó 

szegedi ellenforradalmi ünnepség 
táféhoziatóia 
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húzott relikviákat, mint a friss ter-

mékeket. a könyvnapra készült kiad-

ványokat. Igaz, hogy nz idei könyv-

napra kiadott könyvek árát is olyan 

magasan szabták meg. hogy a mai 

nehéz időkben elég súlyosan terhel-

te volna a kispénzű és még könyvet 

olvasók pénztárcáját. Jobbára 7—8 

pengős árban kínálták a kiadók a 

könyviiHpi népszerűségre hivatott 

kiadványokat, de volt olyan mii is. 

amelynek árát — kéf kötetben — 16 

pengőben szabták meg. Igv aztán 

inkább a régi időkből megmaradt 

poros és már sárgnló antikvitáso-

kat és antikváriumi relikviákat né-

zegették az emberek, néhány pengőt 

még megkockáztatva egy-egy kö-

tetért. Érdekes statisztika volna ösz-

szeállitani. bogy voltaképpen hány 

kötetet adtak el egyáltalán Szege-

den az úgynevezett könyvnapi kiad-

ványkbó l . . . Nagyon hamar végez-

hetnénk ve le . . , 

Fieyeltük a vásárlási 

és ahogy alig tlz-tizenot percei 

töltöttünk el a sátor előtt, azt Tát 

tuk, hogy az n j magyar kiadványok 

helyett, az u j magyar irók könyvel 

helyett egymásután vettek meg egy 

kötet Areiibasevet. lásd változatla-

nul: ..Szanyin", vagy éppen Stend-

hal egy régi poros és sárgnló szélű 

népszerű regényét, a ..Vörösök és 

feketék"-et... Tovább menve meg-

álltunk a diákok könyves asztala 

előtt, ahol lelkes fiatalemberek és 

diáklányok Csaptak fel ezekre a na-

pokra könyvelárnsitóknak. Hiába 

kínálták a most megjelent ..repre 

zentápiós" müveket, néhány vékony-

pénzű középiskolai és egyetemi diák 

forgatta vágyakozva a köteteket, de 

aztán szomorúan és elérhetetlenül 

visszatették az ú j kiadványokat és 

megállapodtak egy vékony Ady-

kötetnél. 'A ..Tegnapi Póris". Igen. 

mert az ára 2 pengő 50. Riadtan tet 

ték vissza Németh László nj mun-

káját, annak árából félbónapig va-

bsoráznalf. . . Nyomába szegődtünk 

két feketembás hölgynek, látszott 

rajtuk, hogy meg van a szándékuk, 

hogy ezen a napon néhány kötetet 

vásárolnak. Amíg a Klauzál-térről a 

Húgonies-térig kisértiik a háttérben 

őket, addig két. kötetet vettek, az 

emlitet Ady-fiizetet és azonfelül egy 

Vasznry regényt, a „Monptl* utódját 

ligylátszikí „Tiz deka boldogság". 

Hiába hirdették a ólákasztalnál, 

hogy minden tiz pengőn fellili vá-

sárló még nzonkiviil egy sorsjervH 

Is kap. htábn Ígérték, hogv Németh 

László, Karácsony Sándor. Erdélyi 

József könyvei kerülnek kisorsolás-

ra. hláha vállalkoztak jó üzleti szel-

lemmel 30 pengő felüli nyeremények 

kockázatába, az eredmény lehangoló 

volt. TJgylát-zik a könyvek mellé 

ezenkívül még félkiló horjnhust, 

vagv zóna pofasörrel is kellett vol-

na k í n á l n i . . • 

Az utolsó napon szerdán, talán 

valamivel megélénkült a forgalom, 

da igy is lehangoló volt az idei ered-

mény. Szomorúan kell feljegyez-

nünk hogy az. idei könyvnapok 

még tiz eddigieknél is sivárahb volt. 

ügy érezzük a három nap tanulsága 

azt. követeli, hogy végre szer vejszék 

mer a könyvnejmvásárlók városában 

a magyar könyv •áüárá.t, talán itt 

volna az idő már »rr». hogy mosd-

juk a várna hatósága, a kulturális 

A junius 1-én délelüll 11 órai kez-
dettel (adandó ellenforradalmi ünnep-
ség gyülekezési, felvonulási, elhelye-
zési és elvonulási tervéi az alábbiak-
ban közöljük és kérjük, hogy az ünnep-
ség sikere érdekében a tervezethez 
mindenben alkalmazkodni szíveskedje-
nek a résztvevők: 

1. A városrészek és a városrészek-
ben működő egyesületek, szervezetek 
és testületek együtt gyülekeznek a vá-
rosrészekben külön erre a célra kije-
löli helyeken. 

2. Á gyülekező helyről külön, az 
irányításra felkért vezetők vezetésé-
vel vonulnak fel az ünnepség szinhe-
vére, a Klauzál-térre. 

3. A Klauzál-iéren rendezők várják 
a zárt menelben felvonuló városrésze-
ket, egyesületeket, stb. és az előre ki-
ielölt helvre vezetik a térre érkező 
ket. 

4. Kérjük, hogy az ünnepség rend-
je és sikere érdekében a kijelölt hely 
elfoglalása után senki ne hagyja el a 
helyét. 

5. Kérjük, hogy az ünnepség vé-
gén az elvonulást intéző rendezők uta-
sításai szerint történjék az ünnepi tér 
elhagyása. Kérjük, bogy az elvonulás 
utvonalán az egyes oszlopok, alakula-
tok. stb legalább 2—3 utcasarkot te-
gyenek meg együtt zári menetben és 
csak azután oszoljanak szét. Fzzel a 
megoldással elkerülhető minden zűr-
zavar. 

6. A résztvevők lehetőleg magvar 
ruhában, az alakulatok pedig zászlóik 
•iIott vonulnak fel. 

Hatósági hivatalok képviseletei 

A hatóságok, hivatalok képviseletéi 
a Kiss-utca—Kigyó-utca útvonalon vo-
nulnak a Klauzál-térre és háromne-
gyed 11-ig elfoglalják helyeiket. 

Vitézek, hadirokkantak. Nemzet, 
védelmi keresztesek és avatandók. 

Ezek az alakulatok sajál hatáskörű-
ben jelölik ki gyülekezési helyüket, in-
dulásuk idejét és zárt alakulatban vo-
nulnak fel a térképen kijelölt helyre 
a Ktss-utca—Ktgyó.utca Klauzál-tér 
útvonalon. amely egyéb alakulatok 
••és/érc le van zárva. 

Városrészek közönségének, város-
részben működő egyesületeknek, szer-

vezeteknek. stb. gyülekezése, 
felvonulása, felállása, elvonulása. 

1. Belváros: Belváros közönsége, 
egyesületek, szervezetek, stb., mind-
azok, akik a körmenetbon résztvettek, 
a körmenet befejezése után a Dóm-té-
ren gyülekeznek és innen dr. Halász 
Pál kanonok, plébános irányításával 
az Apponyí AIhert-utea—Oroszlán ut-
ca—KlauzÁl-tér útvonalon vonulnak 
az ünnepségre a térképen kijelölt hely-
re. 

2. Alsóváros: Az Alsóváros közön-
sége. egyesületek, szervezetek, stb. 10 
óráig gyülekeznek az alsóvárosi tem-
plom előtt és innen pontosan 10 óra-
kor indulnak, P. Schneider Vencel 
OFM plébános és Deák János gazda-
sági tanácsos irányításával a Szenthá-
romslá g-utea—Jók ai-u tea— Ká rász-u Ica 
Klauzál-tér útvonalon az ünnepi téren 
kijelölt helyre. 

3. Móraváros: Möraváros közönsé-
ge. egyesületek, szervezetek, stb. 10 
óráig gyülekeznek a nióravárosi kul-
tnrház előtt és innep Kálvária-utca— 
Dug«nlcs.tér—Scmogv:rétéa»..Kelemen, 
utca utvonelon Tnczédy László plébá-
nos As Petéik Antal nv. B. Ü tanácsos 

irányításával vonulnak a Klauzál-té-
ren a kijelöl helyre. 

4. Rókus; Rókus közönsége, egye-
sületek, szervezetek, stb. 10 óráig gyü-
lekeznek a rókusi kultúrház előtt és in-
nen 10 órakor indulnak dr. Henny Fe-
renc föespers-plébános és Balogh Pe-
ter rókusi iparosköri elnök irányítá-
sával a Kossuth Lajos-sugárnt—Szé-
ehenyi-téir—Kárász-utca útvonalon a 
Klauzál-téren kijelöli helyre. 

5. Felsőváros; Felsöváros közönsé-
ge, egyesüllek, szervezetek, stb. 10 
óráig gyülekeznek a felsővárosi kul-
túrház élőit és innen 10 órakor indul-
nak dr. Merényi Vince minorita atya 
plébános irányításával a Tisza Lajos-
kö ru t— Ta k a rék tár-utca—Széchenyi- tér 
útvonalon a Klauzál-téren kijelöli helv-
re. 

tí. Sonjogyitelep: Somogyitelep kö 
zönsége, egyesületei, szervezetei, stb 
az iirnapi körmenet befejezése után a 
templom elöl indulnak Karácsonyi Gui. 
dó püspöki tanácsos, plébános és Tarr 
József tanár vezetésével a legrövi-
debb uton—Aradi-utca útvonalon a 
Klauzál-téren kijelölt helyre. 

7. Újszeged: Újszeged közönsége, 
egyesületei, szervezetei, stb. 10 óráig 
gyülekeznek a templom előtt és innen 
10 órakor Ugi Géza plébános irnnyitá-
sával indulnak a legrövidebb útvona-
lon, az Oroszlán-utcán ál a Klauzál-
téren kijelöli helyre. 

NöegyesületeU: 

Az összes nöegyesültek és leányis-
kolák a Dugonics-téren az pgyetem 
előtt gyülekeznk és fél 11 órakor a 
Kárász-utcán át vonulnak a Klauzál-
térre. 

Városrészekhez csatlakozó egye-
sületek: 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat 
az egyesületek, szervezetekel, stb.. 
akik ni városrészek gyülekező helyei-
ről a városrészekkel együtt vonulnak 
tél a Klauzál-térre: 

1 Aignertelep és Gvula püspökié 
lep Mókussal vonul fel. 

2. Klebelsbrg. és Kecskés-telepek 
Alsóvárossal vonulnak fel. 

3. Baktó Felsővárossal vonul fel. 
1. A Belvárossal vonulnak fel: Jó 

zsef főherceg telepi Olvasó Kör, Sze 
gedi Dalárda és Oratórium Egyesü 
tét. Szegedi Katolikus Kör, Puszta-
szeri Árpád Egyesület DM KE stb 

2 .Alsóvárossal vonulnak fel: Kecs-
késteleni Polgári Köt. Alsóvárosi Kis 
Szent Teréz Lánykör. Szegedi Papri-
kafőmolnárok Egyesülete, Gróf Kle-
belsbergtclepi Polgári Kör, Alsóvárosi 
iparos Kör. Alsóvárosi Népkör. Alsó-
városi Róin. Katolikus Mezőgazdák 
Kőre, Alsóvárosi Egyházközség Cre-
do Egyesülete. Alsóvárosi Római Ka-
tolikus Társadalmi Kör. stb. 

3. Móravárossal vonulnak fel: Mó-
ravárosi Hitbnzgalmi Egyesület, Kos-
suth Pártkör, Móravárosi Társadalmi 
Kör, Móravárosi Népkör. Palánki Me-
zőgazdák Kőre. VI. ker. Polgári Kör, 
8zent Ttnrevárosi Polgári Kór, Móra-
városi Egyházközség Egyesületei, Mó-
ravárosi Torna Egyesülei, stb. 

4. Tí ók u-sal vonulnak fel: Rókusi 
Katolikus Legényegylet, Gyula püs-
pöktelepi Polgári Kör, Szegedi Test-
gyakorlók Köre, Rókusi Katolikus 
Népkör, Rókusi Iparos Kör, Aigner-
telepi Népkör, Rókusj Mezőgazdák 
Köre, stb 

5 FelsővárosaaJ vonulnak Í«J: Sze-
gedi II. ker. Fügaetlenségi Kör. Fel-
sővárosi Katolikus Néttkör. Felsővá-
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: osi Ifjúsági Egyesület és társegyesü-
letei, Gedó-Rokkantfelepi Polgári Kör, 
Szegedi Faragó Társulat, Felsővárosi 
iparos Kör. Felsővárosi Gazdakör, 
Baktói Bérlök Gazdaköre, Szegedi Ha-
iós Egylet, stb. 

6. Somogyiteleppel vonulnak fel:So-
mogyifelcpt Katolikus Népkör, Somo-
gyi telepi Polgári Kaszinó, stb. 

Azok az egyesületek, testületek, 
szervezetek, stb, amelyek a felsorolás, 
ban nem szerepelnek, de az ünnepség-
re el akarnak jönni, a városrészüknek 
megfelelő gyülekező helyeken jelenje-
nek meg. hogy a városrész felvonulá-
sával mehessenek a Klauzál-térre. (A 
nem zárt alakulatban felvonulókat » 
hatóság nem engedi át a kordonon. A 
kordont háromnegyed 11 órakor lezár-
juk és senkii sem engedünk át.)' 

Külön állanak fel a térképen megjelölt 
helyre a következő egyesületek, 

szervezetek, stb. 

A térkép baloldalán megjelölt hely-
re: MÁV-egyesületek és testületek, 
Ba ross-Szövetség, Hi va tagszervezet, 
Emszó, Kalot, Turul. 

A jobboldalon megjelölt helyre: vi-
tézek. hadirokkantak, tűzharcosok, le-
venték, cserkészek, egyetemi és főis-
kolai egyesületek, fiúiskolák, posta, 
MOVE, DMKSz, DEFHE, Magyar Ha 
ditengerészek Egyesülete. Magyar Mér-
nökök Egysüiete, Szegedi Gazdasági 
Vasút Egyesület, Szegedi Torna Egy-
let, Légoltalmi Liga, NMK, Szegedi 
Polgári Dalárda, Szegedi Temetkezési 
Egyesület, Szegedi Hadastyán Egylet, 
Egészségvédelmi Szövetség, Ipartestü-
let, Tömörkény Irodalmi Kör, Orszá-
gos Dankó Pista Társaság, Felsőipar-
iskolát Végzettek Egyesülete. 

Tanyavilág, környező községek. 
A tanyavilágból, a környező köz-

ségekből érkező csoportokat a vasút-
állomásnál rendezők várják és veze-
tik fel a térképen kijelölt helyre. 

A szegedi nagyjelentőségű és aa 
egész nemzet közvéleményéi érintő el-
lenforradalmi ünnepség sikere érden 
kében a tájékoztatóban felsoroltak be-
I ártó sál kéri a Rende/.öbizoltság. 

Bolgár lap cikke 
Magyarországról 

Szófia, junius 3. A bolgár főváros-
ban bolgár nyelven megjelenő Uj Ma-
gyarország cimü folyóirat legutóbbi 
számában folytatja azoknak a cikkek-
nek, illetve tanulmányoknak közlését, 
amelyek Magyarország leglényegesebb 
kérdéseit, illetve problémáit vannak 
hivatva ismertetni a bolgár közvéle-
mény előtt 

A lap feuti számában folytatva a 
magyar kormányzói családról irt köz-
leményeit s ebben a számban ismer-
teti a Kormányzóhelyettes ur nejének 
életrajzát. A Főméltóságú Asszony 
jól sikerült fénykepe díszíti a cikket. 

Néhány gazdasági természetű ta-
nulmány leszi még érdekessé ezl a 
számot, nevezetesen az erdélyi házi-
ipar fontosságáról és a magyar falu 
életéből közöl képeket. József Ferenc 
főherceg által készített fényképek Bu-
dapest panorámáját ismertetik. 

Marosi homok 
mi»den mennyiségben, mindenkor 

k»oható. JUNG malom. Apátfalva. 


