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H I R E IC 

dóan munkánk. Vaunak egészen 
gyönge napok és néhol órákig is 
unatkoznak a segédek muka hijján, 
a következő órában azonban félnap-
ra való munka torlódhat össze. A 
hatvanhatórás munkaidő tehát in-
kább csak elvi dolog, aminek azon-
ban ránk az a kétségtelen előnye 
van, hogy amit ezen az időn felül 
dolgozunk, azért fizetésünk ará-
nyában külön díjazásban részesü-
lünk. 

A fodrásznő sem e légede t t 
A borbély és fodrász szakmának 

hárf#) ága van: a borbélyság. 
amelyhez a borotválás, hajvágás és 
általában a férfivendégek kiszól-

. gálása tartozik, a fodrászipar, 
amely különösen a női hajápolást 
gyakorolja ós a bajmunkák (paró-
ka, stb.) készítése. A három ágazat 
köziil az első az utóbbi időben nagy-
mértékben leromlott, részben az ön-
borotválkozás miatt, részben pedig 
a vendégek egyrészének katonai 
szolgálatra történt behívása követ-
keztében. Erősen fölledült azonban 
a női fodrászat, amely egyike a 
legjobban menő szakmáknak. Azt 
hinné az ember, hogy ebben az ága-
zatban jobb az alkalmazottak kere-
seti lehetősége és szociális helyzete 
is. A fodrásznő azonban, akit meg-
kérdeztünk, éppen az ellenkezőjét 
erősítgeti. Ugyanozokat a panaszo-
kat sorolja fel, amit a férfisegédek, 
de ezekhez még a következőket te-
:szi hozzá: 

— A fodrásznőknek még nehe-
zebb ,a helyzete, mint a férfiszak-
társaknak- Nekünk még a manikfi-
irösnők teendőit is el kell végez-
nünk és ezért külön díjazásban 
nem részesülünk, mert a mesterek-
nek az az álláspontja, hogy a ma-
nikűr is a fodrásznői munkakörhöz 
tartozik. 

Beszélgettünk más segédekkel is és 
'eiek megerősítették a fentiekben ösz-
iszegezett panaszokat Még egy továb-
bi szempont amire fölhívták a fi-
gyelműinket az, hogy az alkalmazott 
borbélyok és fodrászok szervezetin, 
nek, nem tartoznak semmiféle ér-
dekszövetségbe és ezért nem tudnak 
egységesen föllépni igényeik ér-
vényrejuttatása érdekében. Mind-
össze valami önképzőkörféle kultu-
rális kört létesítettek, azonban ez 
sem tevékenykedik. Az utóbbi évek 
során az úgynevezett „Hivatásszer-
vezet" is próbálkozott a megszer-
vezéssel, azonban kevés sikerrel és 
még kevesebb gyakorlati ered-
ménnyel. A megválasztott elnökök 
sorra lemondtak azért, mert idő-
közben valamennyien önállósítot-
ták magukat. 

Végeredményben a mesterek szá-
mára sem ismeretlenek a segédek 
szociális problémái, már csak azért 
sem, mert hiszen minden mester 
valamikor segéd volt. Érdemes te-
hát őket is meghallgatni, miképen 
vélekednek a segédek gondjairól-
bajairól és miképpen vélik azokat 
orvosolhatóknak. 

A mesterek véleményeit, amelyek 
>l megoldás módozataira is rávilá-
gítanak, Japunk legközelebbi szá-

rmában adjuk közre. 

KOZMA BÉLA 

Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban és »a 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat, 

A Városi Múzeum egées évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Franki 
József Szent GyÖrgy-tér 6, ' Fránkó 
Andor Dngonics-tér 1, Surjányi Jó-
zsel Kossuth Jbajos-sugarot 31, Sel-
rneczi Béla Somogyi-telep IX. o. 489. 

Mozik műsora; Belvárosi Mozi 
F e h é r h a j ó , Korzó Mozi: Euró-
pa nem vá I g a zo l , Széchenyi 
Mozi: M a r o k k ó i l á n y , 

—-oOo-» i • 

— Vetésjelentés. A földművelés-
ügyi minisztérium most adta ki leg-
újabb vetésjelentését, amely szerint a 
legutóbbi kéthetes időszak időjárása a 
kalászosok fejlődésére általában ked-
vező volt Az őszi buza virágzása 
mindenütt befejeződött a légtöbb he-
lyen teljes érésben van. A -hűvös és 
száraz idő kedvező hatássaj volt a 
kalász- és szemfejlődésre.. A búzák ál-
talában ritkák. Az aratást julius első 
hetében egyes vidékeken megkezdik. 
A tavaszi buza is kalászólt' és a 
kedvező időjárás hatására jól fejlő-
dik. A rozs országszerte érésben van. 
Az Alföld déli részein és a melegebb 
talajokon már aratják. A vetések igén 
ritkák, a szemek azonban szépen tel-
teken kalászok is elég. nagyok, csak 
helyenként ablakosak. A tengeri ve-
tése néhol nagyon ritka, "most folyik 
a második kapálás. Az eső már na-
gyon elkelne. A burgonya mindenütt 
virágzásban van. Töltögetését nagy-
részt befejezték. Bőséges csapadékra 
volna szüksége, mert a homokos tala-
jokon néhol kezd sárgulni. A rétekről 
az anyaszénát betakarították, a sarjú 
fejlődése a szárazság miatt gyenge. A 
legelők a bennük esett. nagy vízkár 
ellenére is elegendők az állatok le-
geltetésére. A szöllők fejlődése erő-
teljes. A virágzás nagyrészben befe-
jeződött. A peronoszpóra országszerte 
fellépett, de kártétele nem jelenté-
keny. .".»!• í ... 

— Megnyílt az eperjesi Magyar Ház. 
A szlovákiai magyarság kulturális 
élete Péter-Pál napján jelentős intéz-
ménnyel gazdagodott. Eperjesen ben-
sőséges ünnepség keretében nyitották 
meg a Magyar Házat, amelyet egy 
lelkes és áldozatkész magyar házas-
pár: Szepesházy Bertalan és neje aján-
dékozott a kisebbségi sorsbaii egy-
másrautalt magyarságnak. A; házavató 
ünnepségen gróf Eslerhazv László fe-
jezte ki á magyarság hájas köszöne-
tét, majd hangoztatta, hogy a mostani 
világégésben á szlovákiai magyarság 
akkor szolgálja legjobban a saját 
ügyét, ha az Istenbe vetett hit és bi-
zodalom mellett a családi élet benső-
ségét és tartalmát mélyíti eL Ezért 
fontos, hogy otthona legyen, hajlék, 
amelyben a magyar faj és nem és a 
keresztény szellem hármas egységét 
minél tökéletesebben 'szolgálhatja. Be-
széde végén kitartásra buzdította a 
magyarokat, bármilyen látszólagos 
vagy valódi nehézséggel is kerülnek 
szembe. 

— A Szegedi Katolikus Növédő 
Egyesölet felkéri tagjait, hogy Yárhe-
lyi József belvárosi plébános, prelátus 
az egyesület díszelnbkének alapítványi 
gyászmiséjén julius 6-án 9 órakor a 
fogadalmi templomban minél számo-
sabban ielenienék meg. 

D rr i »• | neszeszerek, 
D O r O n d O K Utazási cikkek 

K á r á s z u l * * J , 

Nemzeti takarékossági tae. «a»í»va nos. 

—» Háromszáz pengőre emelték a 
selyemtenyésztési jutalmakat. A Köz-
jóléti Szövetkezet legutóbb 50 pengős 
versenydijat tűzött ki a legeredménye-
sebben dolgozó szegedi selyemtenyész-
tönek. A versenydij összegét most 300 
pengőre emelték fel, még pedig ugy, 
hogy kilenc tenyésztő részesülhet ju-
talomban. Lesz egy 100 pengős, egy 
50 pengős, két 25 pengős és öt 20 pen-
gős díj. A selyemtenyésztés eredmé-
nyességét a beszolgáltatott gubók 
mennyisége és a selyem minősége 
alapján a Makón székelő selyemte-
nyésztési felügyelőség bírálja el, ille-
tőleg ugyanitt állítják fel a termelök 
sorrendjét s a. Közjóléti Szövetkezet 
ezen az alapon adja ki a dijakat. A 
gubók átvételére a makói felügyelőség 
Szegedre küldi megbízottját, aki ér-
tesiti a selyemtenyésztőket az átvélei 
helyéről és időpontjáról. 

— A Magyar Vöröskereszt Szeged 
városi fiókjához a következő adomá-
nyok érkeztek, amelyeket köszönettel 
nyugtáz a Vöröskereszt. Doktor La-
jos 1 doboz sakkjátékot, Cselik János 
1 tollpárnát, Sonkolyos Ernő 1 doboz 
dominót és 1 tollpárnát. Homor Herma 
49 könyvet, a kecskéstelepi ifjúsági 
Vöröskereszt csoportja 15 pengőt 
gyűjtött a katonák cigarettájára, a 
Winter-kefegvár alkalmazottai 64 pen-
gőt küldtek katonáink részére, a Sze-
gedi Torna Egyesülettől 4820 cigaret-
tát, a Szeged dobóerdei iskolától 3W 
levente és 1Ö0 ssfimphónia cigarettát 
vettünk át a harctéren küzdő katonák 
részére. 

J é g s z e k r é n y e k 
Fekete Nándor 
Kossuth Lajos-sugáiut 18. szám 

Tele on 20—12. 

Paplan elsőrendű kivitelben 
gyári áron készülnek 

SoÓ8 l aiosné 

papanüzemében. özére , Deák r. u. 

— Egy világháborús hős katona 
halála. Fekete szegélyű gyászjelentés 
közli, hogy F a r k a s Mihály nyugal-
mazott MFTR főhajóvezető julius 5-án 
reggel 6 órákor életének 67-ik évé-
ben visszaadta iélkét teremtőjének. 
Nagy gyászoló közönség jelenlétében 
szombat délután temették el az elhuny-
tat a Dugonics-temető halottasházá-
ból. .Temetésén nagyszámú barátain, 
gyászbaborult családján kivül testü-
letileg megjelentek a szegedi hajósok 
is,..hpgy utolsó útjára elkisérjék a 
hős bajtárs'at, akinek a neve a magyar 
folyami erők könyveiben örökre feí 
van jegyezve. A világháború kitörése-
kor a Száva-flotta »Temes< nevü mo-
nitorjának főkormányosa voit Farkas 
Mihály, A Témes parancsnoka W u I f 
Olaf, a MFTR jelenlegi elnöke volt. A 
monitor a Száván teljesitett readkivül 
veszélyes helyzetben szolgálatot s 
több. dicsőséges haditényt jegyzett fel 
működésébe] kapcsolatban a világhá-
ború krónikája., 1'914 október 22-én is 
egy vakmerő vállalkozást hajtott vég-
re a sze^b partok mellett, éjjel fei 
3-kor azonban aknára futott. A hajó 
kormányánál Farkas., Mihály állolt. 
aki pillanat alatt felismerte a veszélyt, 
amibe a. süllyedő hajón bajtársaival 
került. A legfontosabb volt áthozni a 
halálos sebet, kapott hajót a mi par-
tunkra, hogy a még életben levő le-
génységet megmenthessék. Folytonos 
süllyedés közben, záporozó ellenséges 
/tűzben, minden erejének, hősiességé-
nek és önfeláldozó bajtársiasságának 
megfeszítésével sikerült a süllyedő 
hajó mabövrirozása a magyar partig 
_s a legénység nagv részét sikerűit 
megmenteni. A megmenekültek közölt 
volt Wulf Olaf. a Temes parancsnoka 
is. A háború után a polgári hajózás-
bán héNeükedett el Farkas Mihály, 
aki haláláig egyik legmegbecsültebb, 
legtekintélyesebb tagja volt a hajós-
társadalómnak. Halálát mély részvét 
kisérte a hajósok társadalmában s 
nagyszáipu barátai és tisztelői köré-
ben. 

— A Magyar Vöröskereszt Szeged 
városi fiókja értesiti az önkéntes ápo-
lónői tanfolyamot most végzett hölgye-
ket, hogy az indexek és a jelvények 
átvételére julius 6-án délután 4 óra-
kor a Korona-utca 18 szám alatti 
irodában jelenjenek meg. . 

— Meghalt Pogány Móric. A ma-
gyar építésztársadalmat/és a magyar 
.építőművészetet- sulvos veszteség éne 
Pogány Móric halálával, aki szomba-
ton hajnalban 82 éves. korabati költö-
zött el az élők sorából. Pogány Móric 
egyike volt, azoknak a magyar építé-
szeknek, aki nemcsak szerte az or-
szágban, de a külföldön is elismerést 
és dicsőséget szerzett a művészi érzék-
kel párosult /szaktudásnak és szerve-
zői zsenialitásnak. A nagyenyedi szü-
letésű Pogány Fadrusz János unszo-
lására lépett az építészi páJvára. Töry 
Emil mellett tanult, utóbb társult is a 
híres építésszel-és 1900-ban nagy si-
kert aratott a Műcsarnokban >Fejedel-
mi sírbolt* cimü művészi tervezésével, 

t Egyszeriben a fiatal tervezőművész 
' fcíé irányult a közfigvelém. ö tervez-
te Töry Emillel az 1941. évi torinói 
világkiállítás / magyar házát, a bécsi 
Osztrák-Magyar Bank .palotáját és 
egész sor középületet. A Nemzeti 
Színház tervpályázatának ő lett » 
győztese, szegedi .vonatkozásban pedig 
az ő nevéhez fűződik a Hősök Kapu-
jának megtervezése. 

A szombati vásár állatforgalma 
és az árak. Szombaton. tartották meg 
Szegeden a nyári vásárt, amelyre 786 
lovat, 172 csikót. 2 bikát, 300 tehenet, 
57 üszőt, 2 tinót, 132 borjút, 10 bivalyt, 
388 juhot, és bárányt, 45 kecskét és, 645 
sertést hajtottak fel. Az árak a követ, 
kezők: elsőrendű melegvérű nyerges 
ló 1400—1600, melegvérű igásló 1100— 
1300, csikó 6—700, hidegvérű igásló 
900—1100. vágóló 150—250 pengő. Ta-
hón elsőrendű dárabonkint 1000—1100, 
másodrendű 900—1000, harmadrendű 
700—830 pengő; üsző elsőrendű 260— 
340, másodrendű 200—240, borjú kilón-
kint 142 fillér, vágómarha elsőrendű 
kilónkint -130 fillér, másodrendű 120 
fillér, harmadrendű, 115 fillér. A Ser-
tésárak a következők: 25—30 kiló 
közti malacok kilónkint 352, 30—35 
kiló között 315: 35—40 kiló között 289, 
40—45 kiló között 269, 45-50 kiló kö-
zött 214, 50—55 kiló között 242, 55-60 
kiló között 223. 60—65. kiló között 216, 
65—70 kiló között 210, 70—75 kiló kö-
zött 205 fillér volt. választási malacok 
25-75 pengő. Bárány kilója 160—170 
fillér, szemre 26—30 pengő, juh 50—60. 
kecske 60—150 pengő. 

A Szegedi Közúti Vaspalya R*. 
felajánlotta, hogy a sebesült és beteg 
honvédeket díjmentesen szállítja * 
szórakozó, helyekre. Erre a célra egész 
napra érvényes, korlátlan szabadje-
gyet bocsát rendelkezesre. A Szeged 
Atlétikai Klúb és a Szegedi Vasutas 
Sport Egyesület szintén felajánlották, 
hogy mérkőzéseiket a sebesültek és 
betegek díjtalanul megtekinthetik. 

_ ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el-
múlt héten 21 fiu és 19 leány születelt 
Szegeden. Házasságot kötöttek:. Baró-
czy László és Felberbauer Ilona, 
lloffer Ignác és Vig Vilpia, Polacsek. 
Gyula és Bogos Erzsébet, Lippay Fe-
renc és Kerésztes-Nagy Eszter, Qra-
vecz István é$ Kakuszi Rozália, Já-
noki László és Kopasz Etelka, Virág 
János és Blau Anna, Szaniszló Gyula 
és Madarász Margit, Papp Ferenc és 
Dóczy Pitelka; dr. Szalay István és 
Zent'ay Irén, Németh József és Molnár 
Margit, Szabó. Mátyás és Jójárt Vik-
tória, Nyiiasy György és Csáky R o 
záiia. Elhaltak: Gyólay János 48, Szen-
tes István 3 hó, özv. Grünbauer Győ-
zőné 74, Hódy Imre 54, Simon András-
né 64, Bérkesi Rozália 15, Erdei Sán-
dorné 91, Kakuszi János 19, Borbás 
Vince 74, Almayer Terézia 14, Molnár 
Tibor 4 napos, Bodó Mihály 64, Ilódy 
István 68, Sirok Katalin 12, Nagy Já-
nos 42, Farkas Mihály 66, Kovács Já-
nos 28, Simon Ferencné 46, Katona 
József 79, özv. Kocsis Lajosné 72/Mn-
harszky Pálné 57, Szűcs Borús Ja no* 
77, Király Julianna 53, Kiri János 76 
éves korában. 


