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Minden háziasszony vasárolhat 

v a r r ó g é p e t 
olcsón részletre is 

M A R K O V I C S - n á l 

Tisza Lajos krt. 44. Telefon: 30-20. 

a Gedo-sor adja a legnagyobb megle-
petést. Micsoda béka tenger volt ití 
valamikor, zóld pc*esolya, elkergeiö 
levegő s hogy fej van most töltve, 
megtelt, mint érett asszony, a dusat, 
citerebélyesedelt fatomkelegekben 
rendezetten vágott utakban. A régi 
emléket taláncsak, a nádas-sor repre-
zentálja, hiába, S Z Í V Ó S növény, nem 
engedi, hogy olyan könnyen elbánja-
nak veie. 

— lia én egyszer gyökeret eresz-
tek! 

De a tebénjűrások megszűntek, pa-
láikkal nem vágják fel a földet, kü-
lön uton haladtnak. Nyilvánvaló, hogy 
mindegy nekik, ugy sem tudnak sem-
mit a múltból. 

Megyek az átalakult, gazdát cse-
rélt, villák során a körtöltés felé. ahol 
szöjlök kínálják gerezdjeiket, diófák 
hajolnak ki trz útra, uj világ van itt 
is uj gazdákkal. Az orgonabokrok le-
tvélzete bágyadtabb zöldbe torpant, 
/ozsdaszint kaptak a megmaradt für-
tök, összeaszajódtak. Hát ezeket nem 
vágta le senkí? Vagy csak ugy gyö-
nyörködött szanükben, illatukban az 
arra járó, hogy érintetlenek maradtak? 
Szegény öregjánvok! Jövőre azért 
mégis újra nyílnak. 

Egészen kívül mégis van élet, ha 
ugyan szabad életnek nevezni azt, ami 
itt található. A P o l y á k Károly tisz-
telendő ur védettjei, a természet sze-
rencsétlen torzszülöttei. Ez a lelkes 
pap; aki mindem fóldi javát feláldozta 
az érdekükben, kiköítöiztette őket ide. 
a szabad jó levegőre s emberfeletti 
küzdelmet folytat az eltartásuk érde-
kében. 

Tiz szatmári apáca gondozza a 
százhúsz emberi torzót, akik már re 
méuytelenségiben látták meg az Isten 
napvilágát. Micsoda minden lemondás 
önfeláldozás, emberszeretet az apá-
cák munkájához képest! 

A* tanár urakat szépen kérem, ve 
vessék ki időnkint ide a diákjaikat. A 
szeretetreméltó kis pajkosok érintke-
zési modora, engedve nyilván az idők 
követelményeinek, egy kissé elfajult 

-m Te hülye! — becézik léplen-
synmon egymást nem is haragból,'ha-
nem baráti szeretetreméltósággal. 

Jöjjenek , ki . és tapasztalják meg 
közvetlenül, hogy milyen a hülye? 
Ezek, szó sincs róla, boldogok, mert 
nem ludják magukról, hogy micsodák. 
Az lehet a borzalmas, mikor az ember 
ráeszmél a valóságra, amely sose le-
het olyan szép, mint az elképzelés, 
még ha reménvtelen is. * 

(Szivi) 

H I R E K 

Szegedi utmutató 
A f Söinocvi - könyvtárban és az 

egyetemi könyvtarban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtarszol-
gálat. 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: T» 

Rács István Klauzál-tér 3, Just Eri-

gyes Petőfi Sándor S.-ut 59, Selme-

szi Béla Somogyi-telep IX . u. 4s9 

Törölt Márton Csoncrádi-sngárnt 14 

Városi Színház; vasárnap délután; 
S z á z p i r o s r ó z s a , este: Éva . 
hétfőn: Éva . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
B a b v I o n. Korzó Mozi: E l ha-
g y a t v a , Széchenyi Mozi; H á z a s 
ság . 
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ELSÖTÉTÍTÉS ESTE FÉL lO-EOR 
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— HÉTFŐTŐL KEZDVE ELSÖTÉ-
TÍTÉS ESTE 9 ÓRAKOR. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: A honvédelmi 
minisztérium légoltalmi csoportfőnök-
ségének rendelkezése értelmében a ma-
gánvjlágifás (lakóházak és egyéb épü-
letek), valamint a járómiivek elsötcli-
tését az egész ország területén egysé-
geden október 5-töl kezdve október 
15-ig bezárólag este 9 órakor kell vég-
rehajtani. Az elsötétítés hajnali 5 óráig 
tart. Az október 15-ike után érvényes 
időpontokat a honvédelmi minisztérium 
idejében közli az ország lakosságéval 
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A színház heti műsora: 
Vasárnap délután: Száz piros ró-

**a. (Rendes helyárak.) Vasárnap 
este: Éva. (Bérletszünet.) 

Hétfőn este: Éva. 
Kedden est©: Bizánc. 
Szerdán este: Dominó. (I. és 11 

benuita t ©bérletben.) 

Csütörtökön délután: Bizánc 
(katonaelőadás), este: Dominó (A-
bérlet.) 

Pénteken e-ste: Száz piros rózsa 
(tisztviselői berret.) 

Szombaton délutánt Bizánc (Ifjú-
sági elöadas). Este: S«aíz piros ró-
zsa-

Vasárnap délután: Száz piros 
rózsa (Mérsékelt helyárakkal). 

Vasárnan este: Száz piros rózsa. 

— Ünnepi gyászmise az aradi 13 
lelkiüdvéért. Október 6-án az ara-
di 13 vértanú lelkiüdvéért délelőtt 
10 órakor ünnepélyes gyászmise lesz 
a fogadalmi templomban. 

— Nagy sikerrel indult a Vöröske-
reszt gyűjtése. Szombaton már kora 
reggel megjelenték Szeged utcáin a 
Vöröskereszt gvüjtőaszlaJai és, a nő-
egycsülétek lelkes .tagjai persellyel ke-
zűkben egész nap gyűjtöttek 4 harcté-
ren küzdő honvédek számára. A le-
venték pedig. bázról-házra jártak s 
ugy szedték össze azokat az adományo-
kat, amelyeket a Magyar Katonának 
szántak azok, akiknek otthonaikat vé-
di a magyar honvéd valahol Oroszor-
szágban. Az utcai gyűjtés igen szépen 
eredményezett, netn volt olyan szegény 
ember, aki ne nyúlt voina zsebébe s 
néhány fillérrei, sőt a legegyszerűbb 
emberek is 1—2 pengővel ne áldoztak 
volna a szent cél oltárán. A leventék 
sem találtak sehol visszautasításra és 
igen eredményesen járták végig a 
belvárosi s néhány külvárosi rész há-
zait. A gyűjtést vasárnap folytatják. 
A vöröskeresztes gyűjtés tulajdon-
képpen már pénteken megkezdődölt, 
amennyiben dr. Széchenyi Istvánné ve. 
zetésével hölgyküldöttség járta végig 
a bankokat és nagyvállalatokat és 
összegyűjtötte adományaikat. 

— A paprikatermelök gyüléSe a vá" 
msházán. A Szeged és Szegedvidéki 
Eüszerpaprikatermelők Szövetsége 
szombat délelőtt tartotta a városba 
zán választmányi ülését. Az ülésen a 
szövetség vezetősége az, 1912—43. gaz-
dasági évre megállapított • beváltási 
árakat ismertette a termelőkkel; 

-- A TISZA VIZÁLLÁ&VV A s/ei 
gc'li rendőrség rév kapitány sása je-
leütése szerint » Tisza vízállása 
október 3-án reggel 7 órakor — 125. 
hőmérséklete 18 fok,» a levegő hő-
mérséklete Ifi '"L f'-lrins -rótt 

Ruházati akció a mező-

gazdasági munkások részére 
(A Délmagyarország munkatársától) 

A közellátásügyi miniszter értesítet-
te a szegcdi kereskedelmi és iparka-
marákat, hogy a gazdasági cselédek 
és munkások ruházati gondjainak eny-
hítése céljából az ősszel gazdasági 
munkásruházati akeiót indil. Ennek 
során kedvezményes áron bekecs- és 
öllönyszövctekel, férfi- női és gyer-
mekkölölt, hurkolt mellényeket és 
pullóverekct, alsó ruhanemüanyago-
kat, inunkásnadráganyagot, flanelil és 
vastagszáíu vásznat lógnak kiosztani. 
Az igényjogosultak kiválasztásánál 
mindenütt a főispánok irányításával 
járnak el. 

A kereskedői szervezet tekinteté-
ben ugy rendelkezett a miniszter, 
nogv az akció árui részben a szövet-
kezeti központok, részben pedig a ki-
jelölt textilnagykcréskedök és textil-
kiskereskedők ulján jutnak el az 
igényjogosult fogyasztóhoz. A figye-
lembejövő textilnagykereskedők név-
sorát szeptember 30-ik a Keresztény 
Textiláru nagy kereskedők Országos 
Egyesülete utján már kijelölték A 
textilkiskereskedök a törvényhatóság 
első tisztviselőjének megbízása alap-
ián vesznek részt az akcióban. Az er- • 
re irányuló kérvényt a kiskereskedő 
legkésőbb október 15-ig terjesztheti a 
törvényhatóság első tisztviselőié elé. 
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— Az alsóvárosi asszonyok jó szi-
ve. Követésre méltó nemes példaadás-
sal szolgáltak az alsóvárosi asszo-
nyok, akik B n r e s c h Józsefné veze-
tésével és kezdeményezéséra napokon 
keresztül gyűjtötték .a városrész la-
kói között, hogy szeretettel megvon 
dégelhcssék a Szegeden ápolt sebe 
sült honvédeket. A gyűjtés során igen 
sok ételnemű, gyümölcs, bor, cigaret-
ta gviilt össze s a befolyt adománvok 
felhasználásával szombaton délután 
uzsonnával vendégelték meg az iparos 
tanonciskolában berendezett kórház 
beteg kattonáit. Minden beleg kapott az 
alsóvárosi asszonyok nemesszivü gyűj-
téséből s a bptegeket minden terem-
ben Hódv Kató 5 éves kisleánv kö-
szöntötte a kórházban az alsóvárosi 
adakozók nevében. A sebesült katonák 
megvendégeíéséhez 134 alsóvárosi csa-
lád járult hozzá jószívű adományá-
val. Az összes adakozóknak eznlon 
mondanak köszönetet a gyűjtés veze-
tői, akik közölt Bureseh Józsefné nteí 
lelt Balogh Lászlóné, Varga Sándoron. 
Balaton Jánosné, í&abó Péterné és 
Szabó Mária működött közre kiválóan 
eredményes hazafias buzgalommal 

— Elitéit árdrágítók. Ujvárv Ist-
ván egvesbirö szombaton három ki-
sebb árdrpffitási ügyben hozott ma-
rasztaló ítéletet. L a j k ó Margit 66 
éves kiskundorozsmai asszony a tóin~ 
darabiát 15 fillér helvett 17 fillérért 
adta. A. kétfilléres árkülönbözet miatt 
3() nani fogházat kapott jogerősen. -
T ö r ö k András 32 éves újszeged-
Csalogány-utca 8. szám alatti lakos 
marsféri piacon 2, kerékpár belsőm: 
mit 50 pengőért adott el. holott a lintö 
ságilag .megállanitolt legmagasabb ápo 

darabonkint 4,45 pengő. Egvhónapi fog 
házat kapott-,, de fellebboz.eft. — Né-
meth Sándor 36.éves sándorfalvi szil 
gyártósegéd- nyári rózsaburgonvá' 
árult áprilisban. Tizennégy pengő he-
lyett 50 pengőért adta. ezért a bíró 
jogerősen "OO ncncv."tro hfmtptfe 

K a l m á r M a g d a diplomás 

ének és zenetanár 
kitűnő eredménnyel lanit. Kossuth 

Laios sugárut 81. szám. 

— A TÉBE keld magyarországi 
körzete a napokban Kolozsvárott ülést 
tartott Bodor Bertalan"vezérigazgató 
elnöklete alatt, aki rámutatott arra. 
hogy a magyar hiteleiéi szervei kö-
zött az erdélyi pénzintézetek mily 
fontos közgazdasági tevékenységet fej-
tenek'ki és hangoztatta, hogy szükség 
van az intézetek egységes iránvitásá-
ra, mint a TÉBE keletmagyarország! 
körzete mar eddig is ellátott a Nem-
zeti Bank és a Pénzintézeti Közporit 
közreműködésével. Szent-lványi Gá-
bor előadásában kifejtette, hogy a hi-
telpolitika síkján nem ujabb intézmé-
nyek felállilására. hanem a meglevők 
megerősítésére van szükség. Dr. 
Kresz" Károly, a TÉBE ügyvezető-igaz. 
gátója. előadásában hangsúlyozta 
hogv a hitelszervezet minden ^ténye-
zőjének ma elsősorban s hadviseléssel 
kapcsolatos pénzügyi eélok szolgála-
tában kell állniok. Kifejtette a tőke-
képződés előmozdításának fontossá-
gát annak érdekében, hogv a honvédé-
lem szükségletei megfelelően kielé-
gíthetők legyenek. Az ülés ezután ha-
tározati javaslatokat fogadott el a 
hadikölcsönvalorizációs tOrvenynek a 
pénzintézeteket érdeklő kérdései te-
kintetében, a háborúval kapcsolatos 
váltójogi kérdésekben és á finanszíro-
zott közszállitások engedményezésével 
kapcsolatban. 

R t diódát javíttassa 

RÁDIÓSZERVISZBEN! 
E lek t romosság 

Rittler Antal, Gr. Klebelsberg-1ér5. 

_ ANYAKÖNYVI HIREK. Az 
mult héten született 22 leány és ® 
fiu. Házasságot kötöttek: Szeli Mihálv 
és Sashalmi Mária, Klobnsitzky La-
jos és Lázár Ilona, dr. Apró István 
és Dallos Magdolna, Kecskeméti Janó® 
és Király Julianna, Bakró András és 
KonkolvMáriá, Tóth Mihály és Sipo* 
Anna, Nagyiván Márton és Vén Du-
na, Pap Dezső és Csöke Gizella, Bata 
Antal és Makra P.ozália, Miklós György 
és Farkas Ilona, Farkas Gyula és Kis-
fiái Piroska, Ocskó Antal és Tóth Ilo-
na, Gárdián Zoltán és Biró Jolán, 
Szabó Ferenc és Molnár Mária. Csöng 
ka Ferenc és Paplógó Anna, Szél Jó-, 
zsef és Szécsi Rozália, Rádóczi József 
és Bózsó Irén, dr. Hangai Emi! és 
Dóczi Irén. Pakó Sándor és Szabó Tda,1 

Hargitai Ádám és Tóth Jolán. Bucs* 
István és Csánvi Rozália. — Elhaltak" 
özv. Fodor Anlalné 73, Lévai Péter 69.1 
Marnia Ferenc 1 hó. Anienbach János 
18. "~Kiss Mátyás 60. Lckrinszki Ká-
ról vné 58. dr- Zappe Leóné 54, Barna 
vdáni 4 hó. László Imre 21, özv. Szól. 
lősi Sándorné 58. Buzási Éva 2 hó. 
8taszenka János 77. Vincze Avnes 28; 
öZv. Maiina Gyuláné 70. özv. Borbély 
*ntaíné 85. özv. Borovszkv Antaln* 
72. özv. dr Mf'íler Jenöné 50. Szend-
rci Balázs 13. Gőg Gyula 8 hó, 
r.akatos Mihálvné 76. Batln Erzséhef 
1! hó. Czeglédi Márton 72. GalotH 
Miksa 58, Ambrusics István 22, MálŐ 
Éva 5 hó. Deutsch Linót 77 éves korá-' 
ban. 

Szecsed Városi Nyomda 
és Könyvkiadó Részvénytársasáq 
Szeged, Kárász-utca 9. — Telefon: 10-81. 
Tudományos müvek szedésére berendezett könyvnyomdái müintézeté-
ben vállalja orvostudománvi, vegyészeti, matematikai, nyelvészeti 
könyvek ké«zitését. — Többszinnyomásu munkák, úgymint; falraga-, 
szok, hirdető- és falitáblák, térkének, értékjegyek, bélyegek, részvé-
nyek nyóniása elsőrendű kivitelben. — Korszerűen fölszerelt könyv-
kötészeté tankönyvek. bekötését soronkivül végzi. — Díszkönyvbötés 
művészi kivitelben. — FényképeIbumok, diszdobozok adott tervek, 
Illetve elaondolssok alapján. 


