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A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
«e ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat 

A városi muzeum egész évben 
nyitva. i 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bar-
esay Károly Tisza Lajos-körut 32, 
Bulesn Barna Kálvária-tér 7, dr. 
Lőbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, 
Moldován Lajos Újszeged Vedres u. 
1, Selroeczi Béla Somogyitelep IX. 
u. 489. 

Városi Szinház: délután; A ka-
mé l i á s hölgy, este és hétfőn: 
C igánybáró . 
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Megtérés, Széchenyi Mozi: ör-
dög i o v a s. 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE NYOLC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 
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PARADICSOMOT és 
PARADICSOMPAPRIKÁT 

SZERZŐDÉSSEL 

LEHET LEKÖTNI 

a 
R O H I I S I K O N Z I R V G Y A R ö a n 

A paradicsom és paradicsompaprika, ha szerződéssel van 
termelve BESZÁMÍT A PONTOKBA. A paradicsom ára lé-
nyegesen lel lesz emelve. A paradicsompaprika szerződéses 
ára egyelőre kg-ként 60 fillér, azonban ez úgy, mint a mult 
évben a közellátási minisztérium által lesz véglegesen meg-
állapítva. 

A paradicsom után kataszteri holdanként, ha a szer-
ződő 60 mázsát beszállít a gyárba 18 0 0 PONTOT 
számítanak be. A paradicsompaprikánál 40 mázsa utáu 
1 6 0 0 PONT I L L E T I meg a termelőt. 

Szerződést lehet kötni a Paprikaszöoetségnél is, a magot 
a Rókusi Konzervgyár adja. 333 

A kutya ugat, 

— Felolvasó ülés a Dugonics-Tár-
saságban. A Dugonics-Társaság ma, 
vasárnap délután 5 órai kezdettel a 
városháza közgyűlési termében felol-
vasó ülést tart a következő sorrend-
del: 1. Elnöki megnyitó. 2. Dorogi Im-
re rendes tag: Nyiía'sy Sándor és a 
helyi művészet., (Székfoglaló). 3. Kiss 
Lajos vendég: Emlékezés Móráékról. 
4. Vajtai István rendes tag: Móra Fe-
renc. Részlet az előadónak sajtó alatt 
levő Móra Ferenc cimü müvéből. 

— Anyagellátási értekezlet a kama-
rában. Csütörtökön, március 23-án dél-
után 5 órakor a kereskedelmi és ipar-
kamara értekezletet tart a kézműves-
iparosok anyagellátása ügyében. Az 
értekezletre a kamara meghívja a ka-
mara ipari szakcsoportjának tagjait, 
továbbá az ipartestület elöljáróságá-
nak' tagjait is. Az értekezlet célja az, 
hogy a kamara egyfelől a kézműves-
iparosságot tájékoztassa az ujabb fej-
leményekről, másfelöl pedig tájékozód-
jék a kézművesiparosság kívánságai-
ról. 

' . . • • 

— Orvosi szakülés. Az Egyetem Ba-
rátai Egyesületének orvosi szakosztá-
lya szakülést tart. Elnököl: . Rávuav 
Tamás. Tárgysorozat: , Előadások: 1. 
Kovács Júlia: Fiatal szopós csecse-
mők obstipatioja. 2. Kramár Jenő és 
Varga Tibor: A dolichocolon klinikai 
jelentősége. 3. Diczfalusv Egon és Ga-
tazsi Zspzsanna: A sulfaguanidin és 
sulfamethylthiaol felszívódása és ki-
ürülése. 4. Sonkoly Kálmán és Diczfa-
lusy Egon: A sulfanilamidszármazékok 
meghatározásának módszerei. A szak-
ülések helye: A bőrgyógyászati klini-
ka tanterme, Erzsébet-rakpart. 10. A 
bejáratul szolgáló Somogvi-utcai ka-
pu a szakülés végéig nyitva. Kezdete 
délután fél 6 órakor. . 

— Ipari közigazgatási továbbképző 
tanfolyam indul Szegeden. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara március 
végén általános ipari közigazgatási to-
vábbképző szaktanfolyamot, indit a 
székházában levő előadási termekben. 
Ennek a tanfolyamnak a célja az, hogy 
mindazokat az iparjogi, adózási és 
egyéb jogszabályokat és intézkedése-
ket, amelyek ezidőszerint az ipar-
űzéssel kapcsolatban fennállanak, meg-
ismertesse ugy az önálló iparosokkal 
és kereskedőkkel, mint azokkal az al-
kalmazottakkal, akik ilyen irányban 
érdeklődést mutatnak. 

— Baktói lögyakorlat. Értesülésünk 
szerint a szegedi bonvédgyalogezred 
március -21-én és 28-án tervezett lövé-
szetet a báktói lőtéren megtartja. 

— Orvosi hir. G. Mari Ágnes dr. 
fogorvos rendelésé; megkeidte. 338 . 

— Ezredünnepély. A volt cs. és kir. 
4. huszárezred hagyományos ezred-
napját ezévben Makón tartja március 
26-án. Szegeden lakó bajtársak Makó-
ra való utazáshoz gyülekeznek 26-án 
reggel 7 órakor a nagyállomás bejá-
rata előtti téren. 

— A Katolikus Nővédő hirei. A 
Szegcdi Katolikus Nővédő Egyesület 
ezévben is megtartja tagjai és a kato-
likus nötársadalom részére a szoká-
sos lelkigyakorlatokat, a Korona-utca 
18. alatti székházban. A lelkigyakorla-
tot P. Wimmer Anselm S. O. M. tartja 
március 27., 28. és 29-én, befejező el-
mélkedés 80-án reggel- 9 órakor közös 
szentáldozással. A lelkigyakorlatok 
sorrendje: reggel 9 órakor szentmise 
és elmélkedés, délután 6 órakor szent-
beszéd. — Az Anyák Köre és a ház-
tartási alkalmazottak részére a lelki-
gyakorlat március 31-én és április 
lton délután 4 órakor lesz ugyancsak 
a székházban Berkes László hittanár, 
egyesületi lelkész tartja. A befejező 
szentmise és közös szcntáldozás ápri-
lis 2-áh, vasárnap reggel 6 órakor 
lesz. — A Szegedi Katolikus Nővédő 
Egyesület nagyböjti előadássorozatá-
nak befejező előadását március- 22-én 
délután 6 órakor tartja Korona-utcai 
székházában dr. Gacs János ország-
gyűlési képviselő, a soproni Szent 
Imre-kollégium rektora /Közösség az 
egyházban c cimmel. 

— Képzőművészeti kiállítás. A-Dél-
vidéki Szépmives Céh gyűjteményes 
kiállítása, a ' Nyilásy-emlékkiállítás, a 
szegedi képzőművészek kiállítása ma, 
vasárnap délelőtt '10 órakor nyilik 
mec a kultúrpalotában. 

S z e g f ű i S z e n l e g y l c f 

(Ctievra Kadd l sa ) 

Tisztelettel értesítjük az érde-
kelteket, hogy a zsidó temető-
ben a 

sírok ápolása 
á p r i l i s hóban megkezdődik. 

A földmunkák és a gyepesítés 
előkészítése érdekében ajánlatos, 
hogy a megrendelések mielőbb 
megtörténjenek, mert. a gondo-
zást a jelentkezések sorrendjében 
végezzük. 

Befizetések n Szentegylet tit-
kári hivatalában (Margit-u. 20. 
fdsz.) eszközölhetők naponként 
délelőtt 0—12 .délután 3—5 óra 
között. , .. / 

Szeged 1944' március hó. 

Az ELÖLJÁRÓSÁG 

— Az egyetemi ifjúság szavalódcl-
utánja. A bölcsészetkári egyetem zsú-
folásig megtelt auditórium maximumá-
ban tartolta meg a SzEI Magyar Szó-
munkaközössége /Az Isten fiatal* ci-
mü előadását. Bevezetőben Sík Sándor 
többek között elmondta, hogy az elő-
adandó verseket a munkaközösség 
tagjai választották ki. Nagyvonalú 
összefoglalást adott ezután a vallásos 
költészetről, a költészet viszonyáról 
az Istenhez. Az előadásra összeváloga-
tott verseket bárom csoportra osztot-
ták. Az első csoportban a klasszikus 
magyar vallásos költészet képviselői 
közül Balassi, Vörösmarty, Berzsenyi 
és Arany egy-egy versét szavalták. A 
második csoportban az Ady-nemzedék 
istenes verseit mutatták a szavalok. 
Ady, Babits és Tóth Árpád versei 
képviselték ezt a kort. A harmadik 
csoport a jeten istenes költészetéé 
volt. Ezeknél a költőknél — mondotta 
Sík Sándor professzor — az istenél-
mény sokkal egyszerűbb, mint Advék-
nál. Az előadás nem mindennapi sike-
rét Sík Sándor professzor kiváló 
bevezetője és összekötő magyarázata 
mellett a szavalók kitűnő tolmácsolá-
sa bjztositotta. Kivétet; nélkül mind 
nyája n mély átérzéssel és nagy tudás-
sal, adták elő a verseket. Mégis ki-
emeljük Cseney Magdát, aki Sífc Sán-
dornak és József Attilának verseil 
szavalta tiszta hangon és egyéni fel-
fogásban. Salánki Klára, Punrp Má-
ria, Lajos István és Szabolcsi, Gábor 
is majdnem hibátlanul adták elő Adv. 
Pieményik, Sík Sándor és József Attila 
verseit. Ez az előadás is megerősítette 
azt a nézetünket és hitünket, hogv a 

közös munka csodálatos alkotásokra _ Iparosok figyelmébe! Szeged vá-
képes. Sík Sándor alkotó egyéniségé ros törvényhatósága és társadalma 
nek a munkaközösség lelkesedésének Kossuth Lajos-emlékünnepséget ren-
és tudásának ünnepe volt ez az elő- dez március 20-án. hétfőn déli fél i 

órakor a Kossuth-szobornál. Ipartes-
tületünk zászló alatt vonul fel, gyüle-
kezés és indulás 12 órakor az ipartes-
tületi székházból. Felkérjük az ipa-
rosságot, hogy ezen a felvonuláson 
minél nagyobb számban jelenjék meg 
Az elnökség. 316 

—' Szeged árverési csarnoka 1914 
március 21-én délután fél 4-kor hivata-
los helyiségében árverést tart, mely 
alkalommal valamennyi szegedi zálog-
háznál 1914 január végéig lejárt téte-
lek kerülnek árverésre. Magánosok 
megbízásait aznap délig fogadja el aa 
intézet. Az árverésre beadott tárgyak 
előzőleg a csarnokban megtekinthetők. 
Igazgatóság. 102 

a macska nyávog, az olvasó $ 
nyájas . Nein rátok gondolok) 
iíju titánok, nem rátok idősebb 
gyomorbajosok. Ti nem vagytok. 
Olvasók — igy nagy o-val —, csak j 
kiegyensúlyozatlan alakok, vagy 
legjobb esetben dilettánsok. Az Ol-
vasó — a nyájas — komoly em-
ber, könyvekel vásárol és esó* 
időben kalucsnit hord. Ila a csa? 
Iádban valakinek születésnapja 
vau, nem édességet,. vagy virágot 
vesz, — hauem könyvet. A házas-
sági évfordulójukra mögjepi fele-
ségét gyönyörű bordókölésü soro-
zattal. Gyűlnek a sorozatok és 
fogynak az évek... 

* 

A Nyájas Olvasó ezenkívül olvaa 
is néha. Jgaz, hogy *a sorozatokból 
csak kevés könyvet tüntet ki. Eze-
ket inkább a neje és a gyerekei* 
olvassák. Ezzel . szemben vannak 
könyvek, melyeket többször is el-
olvas. Főleg a régebbieket. De ne 
higyjétek, hogy uj könyveket neru 
olvas. Éppen ezért nyájast * 

Mert gondoljátok meg irók, akik. 
begyes ceruzátokkal döfköditek a 
polgárt, becsületes bunkótokkal 
döngetik az _ Olvasó fejét...! IIa 
az Olvasó nem volna nyájas, ti ha-
marabb éhenpusztulnátok, mer* 
könyveileket a kutya sem venné. 
Az olvasót megdobjátok éles kö-
vekkel — és ő visszadob kenyér-
rel. De mért?... 

* 

Talán az Olvasó a nyájasság 
mellett titokban flagelláns? Talán 
gyönyörűséget érez, ha ütik, ha 
döfködik? Lehet. De én azt hi-
szem, más. sokkal egyszerűbb a 
magyarázat. 

Mikor — ti intrikus irók — a 
férjet és a feleséget összeveszejti-
1ek regényeteitekben, a Nyájas Ol-
vasó /beleéli magát* a helyzetire, 
A marakodó szomszédékra gondot 
— és igy elfelejti, hogy délelőtt Ő 
is veszekedett nejével. A regény 
minden alakjában felismer egy ba-
rátot, egy szomszédot! És magát is 
felismeri mondjuk az idealista 
Kárász doktorban... Az nem lé? 
nveges, hogy a polgári életben be-
csületes fűszeres, vagy adóvégre-
hajtó. Talán éppen ezért olyan Nyá-
jas, mint — Olvasó... 

Bódav Pá? 

Csokrok, koszorúk, cserepes-
virágok 
legszebb kivitelben kaphatók 

HtJSZT A-ker részeiben 
S z e g e d , Pálfiy-utca 4. szám 

adás., 

— Az utas esernyője. Pénteken es-
te a gyorsvonattal érkezett Budapest-
ről Szegedre egy tisztviselő felesége. 
Az asszony kiszállás előtt kereste e? 
esernyőjét, amely az egész uton ott 
volt mellett. Az esernyő azonban mái-
nem volt seholsem. A kocsi utasai em-
lékeztek arra, bogy a selyemernvőt 
Kisteleken leszálló házaspár vitte ma-
gával. Volt, aki ismerte is őkef, a fér-
fi 1 baromfibevásárló és gyakran utaz-
gat. Az ernyő ott hevert az ülésen és 
amikor a beromfivásárló leszállt Kis-
teleknél — az utasok szerint rá 
szólt a feleségére, hogy hozza magá: 

val a heverő ernyőt. A károsult tiszt 
viselő felesége Szegedre érve, a rend-
őrségen feljelentést tett az ernyője eF 
lopása ügyében és elmondotta, hogy 
gyanúja szerint a jómódúnak "ismerj 
szegedkörnyéki baromfibeyásárló vit-
te el az ernyőjét. A vizsgálat megin-
dult. .az esetet súlyosbítja az a körül-
ményi bogy az ernyőt esti fél kilenc 
órakor, tehát az elsötétítés ideién vit: 

ték el 2 vasúti kocsiból. 

A jó a lak t i tka 

a STEINER-füzd 
Mérték után hozott anyagból is ké-
szül. Javítás, alakitás, tisztítás. — 
Kölcsey utca 12. (Feketesas utca és 
Tisza Lajos körút sarok). Alapítva: 
1913. — Haskötők betegek részérő, or-
vosi rendelet szerint. ~ 33fi 


