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H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap cs 
imnepnap kivételével könyvtai'szol-
galat. 

A váiosi muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59, Nyi-
lassy A. bérlő dr. Kiss Lajosné Ró-
u.ai-körut 22. Salgó Péter béri. Ha-
lász Klára Mályás-lér 4, Temcsvary 
József Klauzál-tér 9. 

Városi Színház: J A n o g v i t é z . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
V é r b o s s z ú , Korzó Mozi: Késő... 
Széchenyi Mozi: E g y b o l o n d 
S z á z aa t f u í n á I. 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE KILENC ÓRAKOR. 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 

—oQo— 

— A leventék könyörgése a harcté-
ren küzdő honvédeinkért. A szegedi le-
venteiíjuság vasárnap délelőtt 9 óra-
kor a Dóm-téren a harctéren küzdő 
honvédőinkért ünnepélyes istentisztele-
ti n vesz részt. Istentisztelet után a 
leventeszázad megkoszorúzza a Hősök 
Emlékmüvét, majd a leventeifjuság 
diszmenetben vonul el az emlékmű 
előtt. Tekintettel az idő rövidségére, 
ezúton hivja meg a város közönségét, 
a szülőket és a munkaadókat a városi 
levpnteparancsnokság. 

Szabadegyetemi előadás. A 
fiorthv Miklós-tudományegyetem Ba-
rátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután fél 7 órakor az egyetem aulá-
jabqn szabadegyetemi előadást tart. 
Előad dr. Á b r q h á m Ambrus egye-
temi tanár »Életritmus« cimmel. Ülés-
elnök dr. Veress Elemér egyetemi ta-
nár. Belépés díjtalan. 

— Be kell szolgáltatni a rendőrsé-
gen a tatáit modetlrepiilögépeket. A 
kísérletezések során gyakran előfor-
dul. hogy a repülőmodellck az indítási 
helyüktől messze elrepülve ismeretlen 
helyen érnek földet és elvesznek. 
:Hzén különböző szempontokból érté-
kes tárgyak elveszésének megakadá-
lyozása érdekéből a rendőrkapitány-
ság felhívja a közönséget, hogy az 
esetleg talált repülőmodellcket a rend-
őrkapitányságho.z, vagy a legközeleb-
bi közbiztonsági szervhez, a csendőr-
béghez mindenkor szolgáltassák be. 

A benynjfís sorrendjében cseré-
Tik ki a hadikölcsönkötvényekct. Bu-
dapestről jelentik: Az átértékelésre 
benyújtott hadikölcsönkötvény kérel-
meket megfeszített munkával igyekez-
nek felülvizsgálni. Sokan már meg is 
knp'ák az uj kötvényt. \ munka a 
benyújtás sorrendjében történik, ami-
nek következtétien semmiféle sürgetés-
nek nincs értelme és célja. (MTI) 

— Vigadóban tánc! Károlyi muzsikál 

Kéthavi foitház a korzón történt 
verekedésért. Aczét Béla 45 éves könyv-
kiadó, I'olgar-utca 23. szám alatti la-
kos sulvos tes.i sértés vétsége miatt 
Került szerdán dr. Kozma Endre tör-
vényszéki cgvesbiró elé. Aczél Béla 
1940 júniusában Korda Jenőt bántal-
mazta. Korda /eiö napon tul gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett a szege-
tli korzón lezajlott verekedés következ-
1 étien. Dr. Kozma Endre tőrvényszéki 
cgvesbiró a 'áiiuk vallomása alapján 
a szerdai főtárgyaláson a súlyos testi 
sértés bűntettét vétséggé minősítette 
és Aczélt fezért jogerősen 2 hónapi fog-
házra i élte. 

— A Boldog Gizella teányközépis-
kola záróvizsgáinak elnöke. Budapest-
ről jelentik: Szegeden a Boldog Gizel-
la ipari leánvkörópiskolában a záró-
vizsgálatok elnökéül Mcllau Mártont 
.rendelték ki. (MTI) 

A füredi hordár regénye 
Balatonfüred, május hó. A legérde-

kesebb emberek egyike, akikkel a ba-
latonfüredi Orvoshélen találkoztam — 
a hordár. A legöregebb füredi hordár: 
saját bevallása szerint már 30 éve 
tologatja talicskáját a lejtős uton, az 
állomástól le, a l'ürdötelepre, vagy a 
faluba, öszbecsavarodo t halántéka 
fölött büszkén viseli a hordársapkát, 
fogatlan szájában mindig ott füstöl 
egy cigarettavég és lebarnult, ráncos 
ajkán nagy nyugalom, megelégedett-
ség ragyog. Akkor figyeltem fel rá, 
amikor szigorúan rámszólt: 

Ne tessék már türelme'lenkcd-
ni! Látszik, bogy gyerek még a kis-
asszony, nem tudja, mi az, hogy vár-
ni kell. Majd, mire olyan idős lesz, 
mint én, megtanul türelmesnek lenni... 

Sok a beszéd bácsikám, — felel-
tem még mindig türelmetlenül, — in-
kább mozogjunk! 

— Hát beszélni, azt tudok — bi-
zonygatta emberem —, elmehetnék 
bízvást népszónoknak! De tessék el-
hinni, nagyon fontos ám, hogy egy 
hordár jól tudjon beszélni. Itt, fürdő-
helyen a vendégek tőle akarják meg-
tudni a híreket. Hányan érkeztek, kik 
jöttek meg a régiek közül, hány bő-
rönddel érkezeti az elegáns pesti nacs-
csága, melyik csinos hölggyel jött 
meg ez, vagy az az ismert pesti ur...'? 

Miközben elindultunk a pár lépés-
nyire lévő szálló felé, hordárom buz-
gón folytatta az egyoldalú beszélge-
tést. Beszámolt arrói, hogy az idén 
milyen sokan jöttek az Orvoshétre, 
mennyire zsúfoltak a szállodák és 
penziók, milyen ünnepségek várhatók 
abból az alkalomból, hogy Ralatonfü-
red 200 éves. Ideális interjúalanynak 
bizonyult az öreg hordár, faggatni 
kezd'em: 

— Hát aztán jól megy-e az üzlet? 
Kifize|ödik-e napszámban tologatni ezt 
a talicskát? 

— Kisasszonvkám, nem tudok és 
munkanélküli élni! Nem volna muszáj 
dolgoznom mert Istennek hála, v a n 
ké t v i l l á m B a l a t o n f ü r e d e n 
s n villákban 12 lakóm. S ha ebből 
nem. megélnék abból is. hogy üz let-
e m b e r v á g y ó k . Szerződte'ésekkel 
foglalkozom, lányokat, legényeket 
szegődtetek cl a szállodákba, penziók-
ba, villákba: kiszolgálószemélyzetnek. 
Ez is hoz valamit a konyhára, meg a 
talicska is. Nem tudok üzlet nélkül 
élni, hiszen á m e r i k á t j á r t em-
be r v a g y o k é n ! 

— Mikor járt künn Amerikában? 
— Negyven éve már annak, hogvl 

kihajóztam az Újvilágba, üt évigdol-j 
goztam odaá\ ttszlán h a z a h o z t a m , 
15.000 d o l l á r t . Tanult mestersége-
met űztem Fiatalkoromban molnár 
voltam én. szép malmom volt lent a 
faluban, Füreden és csinos, fiatal fe-
leségem Az asszony, mikor kimentem 
Amerikába, nem jött. velem. Ugyhagv-
tnm itt. mint egv grófkisasszonvt 
Nem volt annak gondia semmire. Még 
molnárlegénvt sem kellett volna tar-
tania. megél' volna nbhól. amit h a l -
tam neki. De— t a r t o t t . . . Az-
tán . . . há l . . . nem várta meg, amíg 
hazajöttem. TTüllen lett.. . 

A talicska kicsit iobbnn megnyi-
kordult a köves uton s az öreg hor-
dár elhallgatott. Most már nagvon ér-
dekelt a sorsa s biztattam: 

— Mesélien csak bácsi. Mi lelt az 
asszonnyal? 

— Egv év múlva, hogv hazajöttem 
— b á n a t á b a n m e g h a l t . Nem 
tudtam neki megboesájtani. nedig hej. 
de szén kt* asszonvke volt! Elvettem 
egv másik asszonvt. K á r v o l t . . . 

Ismét elhallgatott. Már nem dőlt 
hrlő'e ugv a szó. A tnlieskn is nehéz 
volt és az emlékei is nyomták az öreg 
lelkét. 

— Miért volt kár újra megnősül-
ni? — kérdeztem 

— Hát. merf az i« m e g c s a l t 
•\ második nssznnv is. Pedig 15.000 
dollár' hoztam haza Amerikából s 
két villát énittettem roita Nagv nénz 
volt az akkor, a nagv háború előtt' 
Ugv tartottam az asszonvt. mint egv 
hercegné', oszf mégis hűtlen volt az 
i i . . . V \í 

Nem akartam faggatni, hogy mi 
lett hát a második asszony sorsa. De 
most már mondta magától is: 

— öt nem zavartam el. Gondoltam 
rossz helyett mindig csak rosszabb jön 
Aztán négy gyerekünk is volt már, az 
ötödiket a sógorom nevelte, az az el-
ső feleségemtől volt. Most már re-
p ü l ő a lelkem, kitüntetéseket is ka-
pott, nagyon büszke vagyok rá, a leg-
nagyobb fiamra. 

— Hát maga bácsikám volt-e há-
borúban » 

— Végigszolgáltam a nagy hábo-
rút, az elsőú Voltam fogoly Olaszor-
szágban, igazán jó dolgom volt Ami-
kor hazajöttem, akkor tudtam meg, 
hogy az asszony, a második is meg-
csalt. De ebből már nem csináltam 
olyan nagy dolgot, békességben élünk 
ma is . . . A gyerekeimben ugy is meg 
van az, örömem, mind szépek, jók és 
dolgosak örökölték az apjuk termé-
szetét. Mert én, amíg csak járni, meg 
beszélni tudok, addig dolgozni akarok. 
Minden reggel 5 órakor már kint va-
gyok az első vonatnál és bizony késő 
este kerülök ágyba. De igy jó, csak 
igy érdemes élni, a munka mindenért 
kárpótolja az embert... 

A szálloda elé értünk, hordárom 
lerakta a bőröndömet és búcsúzott: 

Két tanácsot adhatok a kisasz 
szonynak. Az egyik az. nogv segítse 
mindig a szegénveket. Látja, én soha-
sem akarok szegényemberen keresni. 
Amit a szcménvzetelhelvezéseken rá 
fizetek, visszaadja az Isten a fürdő-, 
vendégek kezéből... A másik az, 
hogy ha majd megszeret valakit — 
hiszen még olyan fiatal a kisasszony-
ka —, legyen ám hozzá hűséges! É« 
a jótanáesokér! nem is kérek sem-
mi t . . . 

CSANYI PIROSKA 
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A szegedi cserkészkerfilet taná-
csának alakuló ülése. A magyar cser-
készmozgalom V. (szegedi) kerülete 
cserkésztanúosa május 23-án, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a városháza köz-
gyűlési termében alakuló ülést tart. 
Megnyitót mond Kanizsai Karg György 
kerülett elnök. A cserkészetről be-
szél dr. Koszterszitz József, az Orszá 
gos Cserkésznagytanács tagja. Beszá 
mólót tart Koczkás Sándor kerületi 
parancsnok. Az ügyrend tervezetét be-
mutatja Jochs József kerületi fö'itkár. 

Elfogott tvuktolvajok. Laczkó 
Mihályné 41 éves Balástya-kapitányság 
56. szám alatti földművesasszony és 
fiatalkorú lcánylársát őrizetbe vette a 
rendőrség, mert Balástyán sorozatos 
lopásokat követtek el. Bünlajstromuk 
a következő: Borka Gergelvné Balás-
tya-kapitányság 58. szám alatti 'anyá-
járól a fiatalkori! leány márciustól 
kezdve 45 pengőt, 80 pengőt, két hét 
múlva 70 pengőt, két tyúkot, majd új-
ra 50 pengőt, konyharuhát és egy tyú-
kot. Becsei Andrásné'ól két tyúkot, 
Tabi Istvántól több tvukof lopott. 
Laczkó Mihályné pedig a mult év ok-
tóber 4-én Borkánétól 10 tyúkot, majd 
rövid időközökben 40, 45. és 50 pen-
gőt' ellopott. Laczkó Mihálvné és fia-
talkorú társa a lopásokat Borkáné bi-
zalmát kihasználva követték el. Lacz-
kóné büntajstromán két, fiatalkorú 
társáén pedig 3 lopás szerepel, amit 
elsötéti'és ideje alatt követtek el. A 
rendőrség ügyükben megindította a 
nyomozati vizsgálatot. 

_ Elfogták a mézes-embert. Meg-
irtuk, hogv Szegeden garázdálkodott 
egy fiatalember, aki azzal csapta be a 
füszerkereskedőket és vendéglősöket, 
hogy mézet 'ud szerezni számukra. Ez-
zel a kecsegtető aiánlattal több keres-
kedőtől nagyobb összegeket vett fel 
előleg gyanánt. A mézet azonban hiá-
ba várták a kereskedők, az ismeret-
len fia'alember nem szállította. Szer-
dán azután Borosné, akinek szintéi* 
megígérte, hogy fog mézet szerezni é? 
ezzel nagyobb összeget vett fel tőte, 
felismerte az utcán és átadta a rend-
őrnek. A fiatalember Fekete Nagv Ig-
nác 35 éves szen'esi földműves, több-
szörösen büntetett előéletű, 

Az Osrtálysorsjáték húzása. Ai 
Osztálysorsjáték szerdai húzásán a. 
következő főbb nyereményeket sorsol-
tak ki: 40.00 pengőt nyert: 53126, 10.000 
pengőt nyertek: 35586 61084, 1000 pen-
gőt nyert 16328, 500 pengőt nyenek: 
1357 51340 55383 55829 67057 70458 
73091 89842, 300 pengőt nyerlek: 7125 
16190 20370 31-129 31502 34 tói 99382, 200 
pengőt nyertek: 41-19 4162 13826 15909 
20061 23623 27058 39126 39743 48717 
49532 43536 53340 62927 61814 66917 
71310 74832 80704 80861 81304 81586 
92578. 

Az Országos Szociális Felügye-
lőség is gondoskodik a tanoncutánpó'-
lásról. Az Országos Szociális Felügye-
lőség is belekapcsolódott abba a moz-
galomba, amely a tanonca anpotlás 
éidekében megindult. Ez ügyben kör-
rendeletet inlézett dr. Kádár László 
Levente államtitkár, ügyvezető elnök 
a vármegyei közjóléti szövetkezelek-
hez. A rendelet szerint a sokgyerme-
kes családoknak kölcsön! juttat az 
Országos Szociális Felügyelőség ab-
ból a célból, hogy a családokból a 
gyermekek minél nagyobb számban el-
helyezkedhessenek az ipari és keres-
kedelmi pályákon Az általuk gondo-
zott népréteg legtöbbször nincs abban 
a helyzetben, hogy a felnövő gyerme-
keknek családi keretben lehetőséget 
tudjon nyújtani az őslermelés későb-
bi önálló folytatására, vagv hogy 
nélkülözni tudja a tanoncévek ala't a 
gyermekek által egyébként hazaadott 
kereseti összegeket. Mig ez a helyzet 
egyfelől már a szakmunkástilánpótlás 
érezhető hiánvára vezet, másfelől ép-
pen nincstelen, időszaki munkából élő 
tömeget szaporítja, amelynek csök-
kentése egyik célja volna az intézmé-
nyes és korszerű nép- és családvéde-
lemnek. Helyes tehát, ha a nép- és 
családvédelmi szervek az érdekelt ipa-
ri és kereskedelmi szervekkel való 
együttműködés és főleg megfelelő mes-
ter kiválasztása, valamint állandó 
gondozói figyelemmel kisérés vállalá-
sa esetén a gyermekek tanoncnak va-
ló elhelyezése révén a sokgyermekes 
családokat olymódon segítik, hogy a 
tanoncévek alatt a nyújtott kölcsönzöl 
a tanoncnak főleg ruhával, eipőve! 
stb. ellátását vállalják, vagy közös el-
helyezési lehetőség esetén (lanoncin-
temátus) a tanonc ellátási diját rész-
ben. vagy egészben fedezik s fia szük-
séges, ugvanakkor a tanonrot adó csa-
ládot gyermekük elmaradt kerese'é-
nek pótlására egyéb gazdasági jellegű 
juttatással támogatják. Az anyagi se-
gítésnek ez a módja csak akkor indo-
kolt, ha a tanoncot mestere ugyan-
ugv ellátni nem tudná, vagy nem vál-
lalná és a helyi érdekképviseletek 
nem képesek a tanonc ellátásához más 
megfelelő sesrífséeot nvujtani. 

özv. Neufetd Sámuelné ugy a maga, mint távollevő László, József 
fiai, Seelenfreund József veje. Erzsi leánya, imádott Zsuzsika unokája, 
dr. Neufetd Lászlóné, Neufetd Józsefné menyei, özv. Klein Farkasné 
sógornője, valamint a kiterjedt rokonság nevében mély fájdalommal 
jelentik, hogy az imádott férj, önfeláldozó apa és nagyapa, 

NEUFELD SÁMUEL 
május 19-én váratlan hir'elenséggel itt hagyott bennünftet. 

Megboldogult halottunkat f. hó 21-én dcfelőtt 10 órakor kisérjük 
utolsó ufjára a cin'erembőL 

Különvillamos a Dugonics-térről fél 10 órakor 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 


