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A R N Y E K 
Apák és fiuk 

Az írással foglalkozóknak külö-
nös kapcsolataik vannak a papiros-
sal. Nem tudnak szabadulni lőic. 
Mi ut HZ erdőn az avar, az íróaszta-
lokban évről-évre rakódik a réteg 
es Inába csinálnak uagytakaritast. 
mindig marad valami, amitől nebéz 
megválni, aini kedves, aini az élet 
egy-egy pillanaiának önzője es lő 
krppen az annyira tünékeny, a kek-
Jö égben ttllégként telszivodó ifjú-
ság tűndérvilégának felidézője. Eu-
tnagam e papiravarhoz félek hozzá-
nyúlni. A múltnak kísértetei vannak, 
ne bántsuk őket. És mégis, mint a 
g vermeket, akit a mélység izgat, 
akit az örvény csábit, beletúrok eb-
be az avarszagu papirha lomba, ver-
sek, naplójegyzetek nyomán egy 
édes, küzdelmes élet tavaszának il-
lata száll, minden harc megszépul 
ehben a világban, melynek útjelzői 
szeretteink fejfái. Egy-egy emléket 
szedek elő innen-onnan, a magam és 
a mások életéből. 

Mostanában egy régi-régi, m eiső 
vitngháboroelőtti nyári est emléke 
kisért. Mindjárt megmondom, hogy ml-
éo-t. 

Az elemibe való beirnHatásom nap-
jának előestéjén tőrtént. Édesapám és 
t-n kiálltunk a csillagos ég alá. A nazy 
pperíát mintha még ma is látnám fan-
tasztikus arányaival, melyek mögül 
i-sillaffok kandikáltak reánk. A végte-
len cc csillagaival tapintható kö/.ol-
-rgtie került hozzám édesapám szaval 
nyomán, amint cgv-cgv csillagkép né-
vé re megtanított. Az oz ég még nyu-
godt volt éa sejtelmes, csodákkal ter-
hes. A Kaszán mögül nem hujtak elő 
iélelmefes ombPremé«ztft sárkányok. 
A fehér akácok és kertünk ezer pa-
rányi virága nyitott kehellyel ontot-
ták illatlavinájukat a titokzatos ég fe-
lé egy nyiladozó lélek bámulatával. S 
miközben beszélgettünk, majd hallga-
fó/tunk, magamat apám alakjához, mér-
tem. A csípőjéig ha értem. Ahogy ngv 
fenáröl rám nézett, mintha a csillagok 
kri/ölf nézett volna, a Kaszással a feje 
mögött. Akkor, hogy elfogott a vágy, 
nagynak és prftsnek lenni, min| édes-
apám, én azóta . . . 

Tegnap kint álltánk a csillagos ég 
ata|t. a kis fiamraaJ, aki nemsokára is-
kolába keriil. ó , mennyivel más lett 
azóta az az ég, mennyivel félelmete-
sebb az a Kaszás és mennyire más 
le|t a szerep. Mont én mondom nz én 
fiamnak: Látod, az ottan a Fias-
lyuk. az a Göncölszekér... 8 miköz-
hm mondom, mondom, észreveszem, 
hogy kisfiam, a kleni Laekó in mére-
geti ám magát hozzám én egyszerrsak 
felhangzik a jól ismert kérdés: 

— Alikor leszek én akkorn, mint 
édesapám? — Mikor Haeskám? A vá-
lasszal ar| hiszem adón maradtam, 
mert alighogy felhangzott a kérdés, 
holt apámra gondoltam, aki mintha 

melleticm állt volna azon a csillagos 
esfen. kezem önkéntelenül mérésre 
rándult, mértem, mértem magam hoz-
zá. dp h iába. . . Cseppet mértem a 
tengerhez. * 8zent .Tános bogár fényét 
a sötéf éjszakához, a «ötét börtönt 
a vértelen, az Ismeretlen szabadság-
hoz Méricskélő kezem ngv jár|. mint 
a víz felületén kétségbeesetten keres 
gélö fuldokló keze. »Ki ragadna csil-
lagot. r.apot. ha már a végzet szalma-
szálat «em adott., esetlenül é« fájdal-
masan rohant vissza a sötétségbe. 
Azóta is hallom: _ Mikor leszek én 
akkora, mint édesapám? — Ne kérd. 
Tfarskám, ne kérdi 

Mádieev László 

H Í R E K 
S z e g e d i ú t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételévé) könyvtárszol-
gálat-

A városi múzeum egéaz évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Bor-
hély József Tisza Lajos-körOt 20, 
Moldován Lajos Újszeged. Vedres-
utca 1, Selnicczi Béla Somogyitelep 
IX. utca 489, Nagy <}v. örök. k. Ifan-
gay Levente dr. Boldugasszony-su-
gárut 31, Zakar örök. k. Mállic Mi-
hály Valéria-tér 1. 

Városi Színház: délután és e«tp; 
M á r i a f ő h a d n a g y , hétfőn esle: 
B a I e 11 e s t. 

Mozik mü9ora: Belvárosi Mozi: 
K ü l v á r o s i ö r e / . o b a , Korzó 
Mozi: K e h é r e m b e r e k , Széchenyi 
Mozi: T i l o s a s z e r e l e m . 

—ooo— 

AZ F.LSGTÉTTTÉS KEZDETE 
ESTE KTLENC ARAKOR, 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 

—oOo — 

Hadiárva Icventejelvénnyel tün-
tetik ki az édesapjukat elvesztett le-
ventéket, Országos rendelkezésre az 
idén május 15. és junius 20 között ren-
dezik meg minden városban és község-
ben a leventenapot, amelyet a magyar 
katonaeszmény és a hősi életszemlélet 
szolgálatába állítanak. Ezeken az ün-
nepségeken avatják fel a leventesorba 
kerülő újoncokat és ebben a háború-
ban édesapjukat elvesztett leventéket, 
akiknek részére a honvédelmi minisz-
ter »Hadiárva leventejel vényt* rend-
szeresített. A kitüntetett hadiárvák a 
jelvénv áiadásakor közös fogadalmat 
tesznek a következő szöveggel: >Apám! 
Te, aki életedet áldoztad édes Hazánk-
ért, minden magyarokéri, családodért 
és miértünk, hallgasd fiad! Fogadom, 
hogy mindenkor, mindenütt és minden 
körülmények között élelemben és ha-
lálomban méltó maradok Hozzád!* A 
hadiárva leventejelvénnyel kitüntetett 
leventék ngv a leventeéletben, min? az 
iskolai éleiben előjogokat élveznek. 

Uj helyre költözött az Ipari 
Anyaghivatal. Budapestről jelentik: 
Az ipariigvi minisztérinm IS. osztálya 
(ipari munkaügyek) az Ipari Anvaghi-
vatal épületébe (Budapest II., Fő-utca 
63. T. 1-21.) költözött és május 10-től 
kezdődőleg már az uj helyiségben foly-
tatja munkáját. 

Gazda értekezlet Alsóvároson. A 
Szérhenvi-Szövetség gazdacsoportja ma. 
vasárnap délelőtt 10 órakor az alsó-
városi földmfivpsntcai iskola emeleti 
helviségében értrkezlr'et tart. melven 
dr. Simon József városi tanácsnok 
mini közéielmP7ésf hivatalvezető, is-
mertetni fogia a Jnresek-féle beszol-
gáltatást rendeletet. Nárai Gvnla gaz-
dasági felügvelő pedig az ipari nö-
vények kötelező termelését ismerte'i. 
Az értekezletet szervező alsóvárosi 
ezüstkalászos gazdák ezen az nlon 
meghiviák az érdeklődő gazdatársadal-
mat. Tekintettel a kérdés nagv fontos-
ságára. kívánatos. hogv a gazdakö-
zönség minél nagvobb számban ieten-
jék mPg. 

L é g o l t a l m i diókat .migáió rádióberendezéoek, eröoitök, telefonok 
szakszerű készítése. Világhírű Siemens-erösitök. Üzemben az Eötvös-utcai hadikór-

házban. Rádióeadás, csere, javítás 

S z a n í s z l ó B é l a rádióiaboratóriuma 
Kelemen-utca 7, emelet — lelefon 14—24. 

— Balaioutii-red urvusbeti es jubi-
leumi programja. Ritka és jelentős kel-
lős esemenye lesz Balatonfürednek: 
május ltí-atol 22-ig rendezik meg a 19. 
orvosheíet és ugyanakkor kezdődnek 
a Szent Benedek Rend fürdőjének 200 
eves jubiláris ünnepségei. Az előadó 
professzorok és az orvosok május 
10-án, vasarnap érkeznek az ország 
minden rcszeböi. Aznap délután bóra-
kor a balatonfüredi fürdőegyesület 
díszközgyűlést tart. Dr. Tüske Jcdő 
elnök, a Balatoni Hajózási Társaság 
vezérigazgatója nyitja meg a gyűlési, 
amelyen fölszólalnak: dr. Radocsay 
László igazságügy-miniszter, mint a 
kerület képviselője és gróf Teleki Bé-
la zalavarmegyei főispán, akiknek Ke-
lemen Krizosziom bencést sndi föapát-
ur válaszol, majd dr. Macher Emma-
nuel plébáuos a jubileum történelmi 
méltatását adja elő, grof Széchenyi 
György főszolgabíró pedig zárószava-
kat mond. Május 17-én reggel 8 óra-
kor a pannonhalmi főapát misét mond. 
9-kor dr. Boros* József egyetemi ny. 
r. tanár, mint az orvostanáes elnöke, 
ünnepiesen megnyitja az orvoshetet és 
reflektár Füred jubileumára is. A 
kormány, a vármegye, a különböző ha-
tóságok és egyesületek üdvözlései után 
dr. Schmidt Ferenc egyetemi rk. tanár 
Balatonfüred orvosi fejlődéséről fog 
beszélni. Azután az orvoshét tudomá-
nyos előadásai következnek. Az orvos-
hét résztvevői és a meghívott vendé-
gek fél egykor levonulnak a gvógv-
térre, amelyet most Lécs Ágoston ne-
vével látnak el. mert ez a bencésrcndi 
apát volt az. aki 1743-ban először gon-
doskodott foglalattól a később Ferenc 
Józsefről elnevezel! szénsavas forrás 
számára és melléje az. első kis fürdő-
házat is építette. A forráskút előtt 
Somogyi Imre gazdasági tanársos, Ba-
latonfüred községbirája mond beszé-
det. Onnan lemennek a Tibor-fürdő elé. 
amelynek a bejárattól jobbra eső Ín-
Ián emléktáblát helyez'ek el a fiirdő 
építtetője és a szanatórium moderni-
zálója, dr. Hajdú Tibor főapát emlé-
kezetére. A Balatoni Szövetség ré-
széről Gáspárdy Aladár igazgató adja 
át az emléktáblát a Rendnek, amely-
nek nevében, mint a fürdő'nlajdonos 
tihanyi apá'ság feje, dr. Gidró Boni-
fác apát veszi át rövid beszéd kísére-
tében. Külön ünnepség lesz. akkor, ha 
a Kisfahidy-szinház régi oszlopait mű-
vészi formában njra 'ólállilják és más 
programpontok is lesznek a Nemzett 
Színház, valamint egyéb testületek 
közreműködésével. 

_ Az ipartestület elöljáróság! ülés* 

Az ipartestület elöljárósága hétfőn 

délután 6 órakor tartja májusi öiését 

A tárgysorozaton folyó ügyek szere 

pelnek. 

_ A második oszfiályha tartoznak a 
telepek borbélyüzletei- A borbély- és 
fodrászszakosztály üléséről írott tu-
dósításunkban beszámoltunk a bor-
bélyüzletek osztálybasorolásával. Ez-
zel Unpcsola'han a cikk kiigazításra 
szorul, amennviben a várost környező 
felepek horbélvözletei* nem a harma-
dik, hanem a második osztályba so 
rótták. A harmadik osztályba csupán 
a tanvai borhélvüzletek tartoznak. 

— A főiskolások ballugasa. A ta-
nárképző főiskola végző hallgatói 
szombaton este rendezték meg hagyo-
mányos ballagásukat a főiskola dísz-
termében. Puinp Mária I. éves töisko-
lai hallgató szavalt, majd dr. Schiihup 
Gábor főiskolai igazgató intézett bú-
csúbeszédet a végzett harmad- és ne-
gyedéves hallgatókhoz. Beszédében rá-
mutatott a mai nehéz viszonyokra és 
azokra a felelősségteljes kötelességek-
re, amelyeket a polgári iskoiai taná 
roknak a jövő nemzedék nevelése köz-
ben mindig szem előtt kell tartamok. 
A mély megilletődöttséggel végighall-
gatott beszéd után K. Nagy Magda el-
sőéves hallgató Reménvik Sándor: Mi 
mindig bucsuzunk cimü költeményét 
adta elő. Kenderesi Tibor, a Sorsfor-
duló főszerkesztője buosuz'atta a vég-
ző hallgatókat. A távozók nevében 
Várszegi Márton, n Hivatásszervezet 
elnöke válaszolt. Az ünnepi műsor be-
fejeztével mindegyik ballagó egv szép 
csokor virágot kapott és az »E!me-
gvek. elmcgvfk, hosszú titts megvek* 
kezdefü régi raagvar népdal hangiai 
val körüljárta a tantermeket. Igv bú-
csúzott az életbe menő fia'al tanárse-
reg. 

Valláserkölcsi szeminárium. A 
vallásbölcseleti szeminárium május.1 

előadássorozatában hétfőn esle 7 ora-
kor Majtényi Béla hittanár tort elő-
adást a Katolikus Házban. Tárgya: A 
modern bibliakutatás niapelvei. Belé-
pődíj nincs, vendégeket szívesen lát-
nak. 

A Vöröskereszt házibrtejcápolási 
tanfolyama. A Magyar Vöröskereszt 
szegedi fiókja renceaésében május 
17-én házibetegápolasi tanfolyam ny-
lik meg Korona-utca 18. szám alatt. Je-
lentkezni ugvanaznak délelőtt 9—12 
óra és délután 3—5 óra között lehel • 
Vöröskereszt-irodában ugyanott. 

_ Elitélt árdrágítók. Dr. Újvári Ist-
ván törvényszéki egyesbiró szombaton 

a kővetkező Ítéleteket hozta: Papp 
Lajos Pacsirta-utca 17. szám alatti 
heutcsmestcrt azért, mert a maximális 
ár kétszereséért adott cl egy malacot 
Börcsök István somogyGe.epi pék-
mesternek, egyhónapi fogházra Ítélte. 
— Korom Mihályné szegedi lakost, aki 
az angoranyulször kilóját 100 pengő 
helyett 200 pengőért akarta adui, 2 hó-
napi fogházra ítélte. A vádlott meg-
nyugodott, védője azonban fellebbe-
zel t. Tombácz István lomészarost 3 

malac drága aron való eladasáért 1000 
pengő pénzbüntetésre és el nem ko-
bozbato áru érékének megtéritóse cí-
mén 900 pengő megtérítéseié itéi'ft. 
Az ítélet jogerős. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s 
Mindazon rokonok, jóharátok és ismerősök, valamint üzletfeleink 

és alkalmazottaink, akik drága jó férjem temetésén megjelenésükkel, 

koszorú- és virágariományaikkal fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek, 

ezúton fogdaják hálás köszönetünket, 

özv. Lévai Henrikné 
és csaSádls. 

iii—ni'1 ig 

A Szegedi Izraelita iliiköztag 

elöljárósága, rabbinátusa és tiszt-

viselői kara mély szomorúság-

gal tudatja, hogy 

S e í e s M Jőzset 
műszaki előljáró ur 1934 má>s 

7-ém elhunyt. 

Huszonhárom éven át önzetlán 

és értékes elöljárói tevékenysé-

gével kitűnő érdemeket szer-

zett, Épületeink, különösen tem-

plomaink gondozását mindig 

szivügyének tekintette, közüle-

tünk ügyeinek intózéseben buz-

gón működött közre. 

.Végtisztessége 1943 évi május 

délelőtt fel 11 órakor leaz 

az izraelita temető cinterméiböL 
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