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szükség. A sérüléseknél és sebesü-

léseknél nagyon ^rdekes és hálás 

-zerep jutott a ..K" vitaminnak. 

Sebesülésnél legfontosabb dolog H 

helyes elkötés, ha pedig oly nagy-

mérvű a vérveszteség, ennek pót-

lása. A pótlást lehet tiszta sóoldat-

tal vagy. ami sokkal jobb, vérszé-

nunmnl. illetőleg ami a legjobb, tel-

jes vérrel. Ez lehet közvetlenül vér-

átömlesztés, vagy konzervált vér 

átömlesztése. Háborúban leginkább 

az utóbbi jön számításba. I t t aztán 

nagv szerept j u t a „K" vitaminnak 

A régi háborúk hatalmas vérvesz 

tőségei, tnár a könnyebb és menthető 

sebesülteket véve számításba, ma 

rnnr igen nagy mértékben megaka-

dályozhatók. 

A veti tettképes és igen érdekes és 

figyelemreméltó szempontokat tár-

gyaló előadás Gáspár Zoltán záró-

szavaival és a Hiszekegy elmondá-

snval Art véget. 

ORBJAVims 
(móri Bellái isjsasí 
bmuzM-iér 'Kereskedelmi Rank-énillef.l 

H Í R E K 

Közellátási közlemények 
I. Gazdalajstrom közszemlére té 

tele. 

A közellátási hivatal értesíti a 

szegedi gazdákat, hogy akik a gaz-

dalajstromot április hó 30-ig vala-

milyen ok miatt nem tekinthették 

meg. — az I—VI I . adókerületben 

lakók bejelentéseiket a közellátási 

hivatal gabonaosztályánál május hó 

3 ától 3-ig kivételesen pótlólag még 

megtekinthetők, 

Köszkén május hó 3-án. 4-én és 

5-én, Szenlmihálytelekeu pedig má-

jus hó 6-án, 7-én és 8-án tekinthető 

meg pótlólag a gazdalajstrom. 

, 2. Idei liba és kacsa foyyasztá 

sávak korlátozása. 

A 104.750/1943. K. M. sz. rendelet 

értelmében folyó évi ápril is hó 28-

útól kezdődően folyó évi szeplein-

bor 15-ig bezárólag idei keltetésű li-

bát és kacsát fogyasztásra levágni 

nem szabad. 

Ez a tilalom nem vonatkozik a 

kényszervágás esetére; az ekként 

levágott l ibát vagy kacsát azonban 

forgalomba hozni nem szabad, azt 

a tenyésztő csak saját háztartásá-

ban használhatja fel. 

3. Budapesti lenyészállatvásáron 

tenyészkos vásár rendezése. 

Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület a földmívelésügyi mi-

nisztérium támogatásával és a Juh-

tenyésztők Országié Egyesületének 

közreműködésével Budapesten az 

országos tenyészállatvásár (elcpen 

folyó évi május hó 8—9-én tenyész-

kos vásárt rendez (a mezőgazdasá-

gi kiállítás helyén). 

Az eddigi bejelentések szerin^ a 

vásárra mintegy 180 drb. váloga-

tott minőségű tenyészkos kerül fel-

hajtásra a legjobb tenyésztések-

ből. 

A vásáron a gazdaközönségnek 

ugyanazon kedvezményeket nyújt 

ják . mint a mezőgazdasági kiállítá-

sokon. tehát, vásárlási és szállítási 

kedvezményekben részesül a. gaz-

daközönség. 

i. Szappankiosztás. 

A közellátási szelvényív I I . szá-

m ú szelvényére április és május 

hóra 1 drb. 10 dkg.-os pipereszap-

pan. a I I I . sfcámú szelvényére má-

jus hónapra 10 dkg. mosószappan 

(vásárolható. 

S z e g e d i u t m u t a t d 
A Somogyi-könyvt4rhan és az 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételévé] könyvtárszol-
gálat. 

A vátosi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Ta-
kács István Klauzál-tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándoi-sugárut 41b, Sri-
meezl Béla Semogyitelep IX, u. 
Török Márton Csongrárii-sugái ut 14. 

Városi Színház: vasárnap délután 
és este, hétfőn este: M á r i a l o h ad-
na gy. 

Mozik műsora; Belvárosi Mozi: 
A j ó m a d á r . Korzó Mozi; C s a l ó-
d á s, Széchenyi Mozi: S z e r e n -
c s é s f l ó t á s . 

—oO— 
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KFZDFTE 

ESTE KILENC ÓRAKOR. 
VÉGE REGGEL ŐT ÓRAKOR. 

—oOo— 

— A Dugonics-Társaság felolvasó 
ülése. A Dugonics-Társaság ma, va-
sárnap délután 5 órai kezdettel a vá-
rosháza közgyűlési termében felolvasó 
ülést tart a következő sorrenddel: El-
nöki megnyitó, Ábrahám Ambrus r. 
tag: A vér titkai. (Székfoglaló), Balla 
Sándor vendég: Gyertyaszentelő ka-
land, Bálin! Sándor r. tag: A szegedi 
néplélek szakralis gyökerei. 

_ Gazdaértekezlet Alsóvároson. A 
Széchenyi Szövetség gazdacsoportja 
ma, vasárnap délelőtt 10 órakor az 
alsóvárosi Földmives-utcai állami is-
kola emeleti helyiségében értekezletet 
tart. amelyen a .Turcsek-féle gabona-
beszolgálta'ási módot ismertetik és 
beszélik meg. Az értekezletei szerve-
ző alsóvárosi ezüstkalászos gazdák 
ezúton meghívják az érdeklődő gazda-
társadalmat. Tekintettel a kérdés 
nagy fontosságára kívánatos, hogy a 
gazdaközönség minél nagyobb szám-
ban jelenjék meg. 

— Mécs László Szegeden ezerepei a 
Hivatásszervozet tavaszi-napján. Má-
jus 16-án a szegedi munkásság Hiva-
tásszervezete tavaszi munkásnapot ren-
dez a Városi Színházban A műsorban 
Mécs László, az országos birü költő is 
közreműködik. 

— A belvá rosi Munkaközösség meg-
alakulása. A Munkaközösség keretében 
a belvárosi csoport alakuló ülését az 
érdekelt egyesületek bevonásával má-
jus 4-én délután fél 6 órakor tartják 
meg a városháza dísztermében. Az 
ülésnek kiemelkedő érdekessége és ér-
téke Matvasovszkv Zsolnav Margitnak, 
a pécsi hadtest önkéntes főápólónöie. 
a pécsi Egészségvédelmi Szövetség fő-
titkára és Póc.3 város törvénvhn|nsági 
bizot'ságának tagja, előadása lesz. A 
szociális kérdések kiváló szakértőié a 
pécsi szociáiis munkákat fogja érde-
kes előadásában ismertetni. Az elő 
adást a pécsi szociális munkákhói veft 
vetített képekkel illusztrálja az elő-
adó 

Tferezeg Ferenc a Sajtókamara 
tiszteleti |n.gja Budapestről jelentik: 
Az Országos Magyar Sajtókamara 
március 15-én tartott ülésén Herczeg 
Ferencet tiszteleti tagjává válasz'ot-
ta. A közgyűlés határozatát a minisz-
terelnök, minit a Sajtókamara fel-
ügyeleti hatósága most leiratával jó-
váhagyta. 

Esküvő. Zártos József százados 

leánya Ilona és Mison Arnold tiszt-
viselő május 1-én tartották esküvőjü-
ket a szombathelvi Szent Domonkos-
rendi plébániatemplomban. 351 

„Az életemet adta vissza az első 
verses könyvem" 

Juhász Gyula és Balassa Ármin — A költő érdekes vissza* 
emlekezesei egy regi kéziratban 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Néhány nappal ezelőtt beszámol-
tunk egy Visszaemlékezés során arról 
a kegyeletes mozgalomról, amely Sze-
geden indult meg, azzal a céllal, hogy 
itt felállítsák a Juhász Gyula-muzeu-
mot. Ezzel kapcsolatban irtunk arról 
is hogy J u h á s z Gyula első verskö-
tetéi B a l a s s a Ármin, a régi Szeged 
és Vidéke főszerkesztője és kiadótu-
lajdonosa adta ki, 1907-ben. 

A köl'ő és Balassa főszerkesztő 
között igen mély s bensőséges baráti 
viszony állott fel. K i l é n y i Irma ta-
nárnő, aki a költő emlékének rajon-
gó ápolója, most rendelkezésünkre bo-
csájtotilta Juhász Gyula egyik kéz-
iratát, melyben a költő Balassa Ár-
minról emlékezik. 

Itt fekszik előttünk a kézirat, Ju-
hász Gyula szinte rajzolt, szép, kiirt 
gyöngybetüivel. 

— Atyai barátom, első mesterem, 
első szerkesztőm és első könyvem ki-
adója, dr. Balassa Arniin frissen han-
tolt sírjára küldöm az emlékezésnek 
ezeket a bicebóca virágait, — írja a 
költő ebben a cikkében, mely ezt a 
címet viseli: "Utazás egy sírdomb kö-
rül*. 

Azután így folytalja mondanivaló-
it a költő: 

— Az első verses könyvemet. 1907-
ben dr. Balassa Ármin adta ki Szege-
den, a Dugonics-nyomda pompás ki-
állításában, a legnagyobb áldozatkész-
séggel. Ennek a könyvnek megjelené-
se és sikere az életemet adta vissza 
akkor, mert én bizony Léván, az Is-
ten háta mögött nyomorogva, éppen 
leszámolni készültem mindennel. A 
legszebb reneszánsz betűket hozatta 
ennek a könyvnek Balassa Arniin és 
amikor én a vidéken szokatlan köny-
vet megláttam, önkénytelenül igy ki-
áltottam fel: 

Hamupipőke, bársonyban és 
ezüstbenj 

Mikor a jubileumom után nemso-
kára találkoztam utoljára az ősz mes-
terrel, erre emlékeztetett és örömtől 
csillogó könyvek között snttoigia: 

— Látod, lá'od, mégis csak nekem 
lett igazam. Hamupipőkéből azért csak 
királykisasszony lett végre! 

_ Lehet, lehet, _ gondoltam én 
magamban — de azért mégis csak 

szebb világ volt, jobb világ volt ak-
kor, amikor Hamupipőke egyszerűen 
csupán Hamupipőke volt * 

— Soha olyan boldognak, olyan 
elégedettnek nem lát am világéletem 
ben Balassát — folytatta Juhász Gyu-
l a — a "I'urasztszívek. költőjét, mint 
jó néhány esztendeje egy dísztelen é; 
felhomályos kis hodályban, a volt 
Appoló-mozi Szenthárornsag-utcaí he-
lyiségében, ahol primitív színpadon 
egyszerű munkásemberek, hittel és 
lélekkel játszották az ő drámáját, a 
népdrámát. Hogy figyelt, és hogy íz-
űit, hogy érdeklődött és örült a szer-

ző, annyi fényes színházi este hőse, 
ennek az előadásnak. 

A nemzeti ellánállás legforróbb 
napjaiban egy tüzes verset iriam » 
lapjába. 

— Ármin bátyánknak tetszett a 
vers, de azért egyet sodorintott a ba-
juszán és a bajusz alól igy szólt: 

— Szép, szép ez öcsém, hanem tu-
dod mit, mégis csak jobb lösz ezi al-
ko'mánvosan elintézni! 

Ebben a válaszban benne volt 
okossága, józansága, derűje és kedé-
lye. 

* 

Az irodalomtörténetbe tartozik, 
hogy K o s z t o l á n y i Dezső, B a-
b i t s Mihály, C s á t h Géza. M o h á -
c s i Jenő első Írásai — szép, bátor, 
érdekes és értékes irások — éppen dr. 
Balassa Ármin szegedi lapjában hit-
tak először nyomdafestéket. A pesti 
lapok még huzódoz'ak tőlük és éppea 
Babitsnak egyik első és remek — ma 
már nekik is remek — versét egy igen 
előkelő fővárosi újság igen tekintélyes 
kritikusa azzal a szerkesztői üzenet-
tel utasította vissza, hogy nagyon za-
varos és erőtlen. Ez a vers is a Sze-
ged és Vidékében jött először és most 
a modern antologiák disze! A tra-
gikus végű Csáth Géza első elbeszélő 
kísérletei "József* álnéven jelentek 
meg a lapban, amelyet ebben az idő-
ben egy jeles modern költőnk keresz-
telt el a fiatal és uj magyar irók 
Rodostójának. 

• 
Ezekben a sorokban hódolt Juhász 

GVula atyai barátja és első kiadója: 
Balassa Ármin emlékének. 

áramszünet 
Alsóvárosban május hó 3-tól 8-ig a 
Kisfaludy, Oltványi, Pálfi, Borbás és 
Róka utcákban és környékükön a nap-
pali időben rövidebb időszakokban 
szünetei az áramszolgáltatás. 318 

__ A MANSa közgyűlése. A MANSz. 
szegedi csoportja évi rendes közgyü-J 
lését május 17-én délután fél 5 óra-
kor, határozatképtelenség esetén j 
ugyanaznap délután 5 órakor tartja 
Párisi-körut 41. szám alatt. Tárgyso-
rozat: Elnöki megnyitó, jegyzőkönyv-
vezető, hitelesítők kijelölése, határo-
zatképesség megállapítása, ügyvezetői 
jeleulés az egyesület működéséről, 
zárszámadás az elmúlt évről, szám-
vizsgáló bizottság jelentese, költség-
előirányzat az 1913. évre, indítványok, 
tisztújítás. Az indítványokat a köz-
gyűlés csak ugy tárgyalja, ha azok 
a közgyűlést megelőző 8 nappal az el-
nökséghez beérkeznek. 

_ Mi ujság a budapesti élrlmiszcr-

nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 

Sajtótudósító jelentese szeri ut ápr. 

28-tól 29-ig az élő- és vágott.barom-

fi piacon az árak nem változtak. A 

tojás- és tejtermékek piacán a leg-

magasabb hatósági árak érvénye 

sek. A zöldség- és főzelékfélék pia-

cán a vöröshagyma zöldjével ára 2, 

a melegágyi saláta 30. a szabadföl-

di; saláta 10, a leveles karfiol 300, a 

szabadföldi sóska 60. paraj 40, az 

újdonság uborka 700. hónapos retek 

20. spárga ára pedig 150 fillérrel 

csökkent. A gyümölcspiacon a ne-

mesfajtájú alma 30, a vörösbólű na-

rancs 80, a citrom ára pedig 30 fil-

lérjei csökkent., 

Szeged legszebb erkélyes kerthe-
lyisége megnyílt. Esténkint elsőrangú 
cigányzene. » A r p á d « borozó-söröző, 
Petőfi Sándor-sugárut 5. 345 

— ANYAKÖNYVI HTREK. Az el-
múlt héten született; 20 fin és 13 leány. 
Házasságot kötöttek: Hemmert János 
és Gábor Alojzia. Gülvás Zoltán és 
Rálint Mária, Tálai András és Balla 
Erzsébet, Szűcs Ferenc és Kis-Molnár 
Margit, Silánczki Béla és Szélér Má-
ria, Kismarton János és Erős Róza, 
Pál Pál és Kis Laura. Rartos Béla 
és Fülöp Mária, Balogh Béla és Kovács 
Erzsébet, Gyémánt Lajos és Széli Ma-
tild. Temesvári István é* Hegedűs 
Etelka, Vecsernyés Pál és Kovács 
Rozália, Kis Sándor és Vecsernyés 
Anna, Szabó-Batancs János és Tur/al 
Eézsébet, Jójárt Imre és Huszta An-
na. Tóth Zoltán és Komócsin Ilona. 
Rózsa István és Eekl Franciska, Bug-
ió László és Meleg Veronika. Vitéz Fe-
kete Bálint és Varga Bozália, Czakó 
János és Pálmai" Etelka. Elhaltak: 
Oiexik Kárólvné 56, Szarvas Is'ván 
34, Balogh Jnlíanna 70, Lobozár Sán-
dor 78. Bucsi .Tános 1 nar>, özv. Csó-
kási .Tánosné 63, Dáni Mária t nap, 
Bcrger Gusztáv 33, Tóth Jófcsef 85, 
Török János 73. örv. Balla Józsefné 
75, Török Gyöngy 52. Pálfi Gyuláné 
IS, Kondász Sándor 15. Telkes József 
80. özv. Gsánvi Tmréné 50 özv. Fülöp 
Mihályné 76.' özv.^ Csáki Ferencsé 78 
éves korában. 
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