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gi pályát, előadó Meller Erzsébet Budapest-
ről és a (kereskedelmi pályát, előadó Berger 
Vilma. 24-én ipari, vegyészi, iparművészeti 
és művészeti pályát, előadó Herusch Ar túr . 
25-én a tudományos pályát, előadó dr. Bedő 
Imre orvos és a szociális pályát, előadó Vá-
sárhelyi Júlia. 

— A szegedi újságírók s z t r á jk j a ügyében 
csak hétfőn este érkeznek a Budapesti Új-
ságírók Szabad Szervezetének kiküldöttei, 
mert másirányu elfoglaltságuk miatt utazá-
suk halasztást szenvedett. A szabadkai új-
ságírók nevében dr. Fenyves Ferenc szer-
kesztő, a VHOSZ titkára, a nagyváradiak 
nevében pedig Marton Manó, az Uj Nagy-
várad szerkesztője fejezte ki lelkes szavak-
ban te'ljes együttérzését ia áztrájkóioó szege-
di újságírókkal. 

— Az ipartestület estélye. A szegedi ipar-
testület felolvasó-estélyét, közbejött akadályok 
miatt , pünkösd vasárnapjáról junius D-re ha-
lasztotta el az elnökség. 

— A Szegedi Tisztviselők Otthonának 
szociális mozgalma. A Délmagyarország annak 
idején részletesen ismertette azt a szociális 
mozgalmat, amelyet a Szegedi Tisztviselők 
Otthona tagjainak érdekében indított, hogy 
részükre az elsőrendű életszükségleteik fede-
zésére szolgáló élelmicikkeket biztosítsa. Az 
életrevaló terv, amelyet az egyesület elnöke, 
JHamer Rezső Sándor dolgozott ki, a megva-
lósu'ás stádiumába jutott. Az egyesület ugyan 
is a várostói a Baktóban 170 holdnyi bérföl-
det kap és a termelők sorába lép. A létesíten-
dő teleppel az egyesület-a jelenleg több helyen 
leyő tisztviselői kiskerteket egy helyre vonja 
össz, mig a fennmaradó területet közös ter-
melésre használja föl s az elért termelési 
eredményt tagjai között arányosan osztja 
szét. A tisztviselői kertváros megvalósítását 
az egyesület akkorra tervezi, amikorra a 
gazdasági viszonyok kedvezőbbre fordulnak 
A terv financiális részének biztosítására a 
Szegedi Tisztviselők Otthona most kertgaz-
dasági szövetkezetet szervez és mint ilyen, az 
Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 
lesz. A szövetkezetbe beléphet az egyesület 
minden tagja, valamint minden köz- és ma-
gántisztviselő, aki most lép be az egyesület-
be. A Szegedi Tisztviselők Otthonának moz-
galma a legszélesebb körű támogatásra ér-
demes. 

— Csecsemőotthon Szegeden. Szeged 
anya- és csecsemővédelmi intézetei melílett 
nagy szükségét érezte egy csecsemőotthon-
nak, ahol a munkába járó anyák csecsemői-
ket nappal gondozásra elhelyezhették volna. 
A Stefánia Szövetsegnek dr. Tauffer Vilmos 
egyetemi tanár, kormánybiztos részvételével 
megtartott legutóbbi ülésén dr. Turcsányi 
Imre kir. tanácsos igazgató-főorvos bejelen-
tette, hogy megbizást: kapott eky csecsemő-
otthon tervezetének kidolgozására. Zombory 
Rónay Béláné erre a célra felajánlott 35,000 
koronát. A Stefánia Szövetség nagy öröm-
mel fogadta az áldozatkész ajánlatot, és me-
leghangú köszönő levelet intézett a nemes-
lelkű alapitóhoz. 

— Juhász Gyula előadása a feministáknál 
Szerdán délután 7 órakor a Szegedi Feminis- . 
tá'k Egyesületében Juhász Gyula, az országos 
inevii, kitűnő poéta a szocializmus és paci-
íizmus megnyilatkozásairól a modern .szép-
irodalomban fog előadni, tlaupmiam, Heyer-
rttam, Zola és az uj magvar költészet néhány 
alkotásának méltatása kerül sorra ez alka-
lomml. 

— A Nővédő Egyesület népünnepélye. 
A Szegedi Katbolikus Nővédő Egyesület ju-
nius 2-án nagy népünnepélyt rendez a. Gedó-
ikerthelyiségben a Napközi Otthon javára, A 
rendezőbizottság buzgósága már előre bizto-
s i t ja a népünnepély sikerét. Az ügyesen ösz-
szeállitott műsor keretéhen hangverseny, kü-
lönféle sátorok és egyéb szórakoztató nxulat-

tatások szerepeinek. Egyik kiemelkedő pont 
ja a szerencsekerék lesz, amelynél 1000 tárgy 
kerül kisorsolásra. A rendezőség ez alkalom-
mal is azzal a kéréssel fordul a nagylelkű 
közönséghez, hogy tekintettel a jótékonycélra 
a szerencsekerékhez tárgyakat adományozni 
és azokat az egyesület székházába (Korona-
utca 18. sz. alá) * küldeni szíveskedjék. 

— Népünnepély a Tanítók Háza javára 
Vasárnap délután a iG-edó-kerthelyiségben 
nagyszabású népünnepélyt rendez a Tanítók 
Háza intéző-bizottsága. A mulatságosnál 
ígérkező népünnepélyen igen értékes tárgyak 
kerülnék kisorsolásra, A szépségverseny első 
dija egy pár s e l y e m hímzésű papucs 100 koro-
na értékben. A tekeversenyé egy zsebóra, 
ezüst szobor, diszes korsó. Lesz még szeren-
csekerék, táncverseny, kajbaré stb. Belépődíj 
felnőtteknek 60, gyermekeknek 30 fillér. A ne 
mes célra való tekintettel felülfizetéseket kö-
szönettel fogad és hirlapílag nyugtáz a ren-
dezőség'. 

A Szegedi Testgyakorlók Köre 26-án 
vasárnap d. e. 10 órakor tartja rendes közgyű-
lését az Európa szállóban levő helyiségében, 
melyre a régi és ujonan belépett tagokat ezúton 
hivja meg az elnökség. 

— A befőzési cukor. Mint megirtuk a 
hatóság a júniusi fejkvótával fejenként 30 
deka befőzési cukrot utalt ki a polgárság iá-
szere. Mint most dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármestertől értesülünk, a befőzési cukor föl 
használását szigorúan fogják ellenőrizni és 
kihágási eljárás indul meg mindazok ellen, 
akik a cukrot nem befőzés céljaira használ 
ják föl. Befőzési célokra a város négy vagon 
cukrot kapott, amit ezek a harminc dekás 
fejadagok teljes mennyiségben fölemészte-
nek. ,, , 

— Tűz a Rendezőn — balesettel. Szom-
baton délben fél 12 órakor tüz támadt a (Sze-
ged-Rendező-pályaudvaron. Kigyulladt egy va-
gon cirok, de a tüzet szerencsére csakhamar 
lokalizálta a gyorsan kivonult tűzoltóság. A 
tüzoltókocsik kivonulása közben azonban eny-
he baleset is történt. Az egyik tüzoltókocsi 
á Dugonics-téri keresztezésnél nekiszaladt 
egy a belvárosi temető felől érkező villamos-
kocsinak. A kocsi rúdja a két ablakot az ab-
lakiéval együtt betörte, de sebesülés szeren-
csére .nem történt. 

— A Magántisztviselők cs Kereskedelmi 
Alkalmazónak Országos azovcisege Sze-
gedi Csoportja í. hó i l -én sikerült jótékony-
célu táncestéiyt rendezett a Tisza-szálló 
nagytermében. A női szépségversenyt Biró 
Ilonka, Kárpát i Bözsike és iSzeri Iduska, a 
férfi csúnyaság-versenyt pedig Ro bics>ek 
Imre ur nyerte el. Felül fizettek: Kobn Manó 
és neje,20, I f j . Czinzli Lénárd 10, Iván Mihály 
15, íSchitl'er Antal 5, dr. (Turcsányi Imréné 
10, dr. Erdélyi Jenőné 10, Kmittel Konrád 20, 
Biró Ferenc 10, iCHöckner József 5, Várnay 
Dezső 20, Back Bernát 50, Bankegyesület 20, 
Hechtl Dénes 5, Boda Bertalan 10, Traub B. 
és Társa .10, Szépkuty Nándor 5, Csongrádi 
Takarék 20, Korner Miklós 10, bástyái Hol-
tzer Emil 20, Komlós Ármin 10, dr. Szalay 
József 5, Varga Mihály 50, ÍPavkovics Re-
zső 10, Zombori Teréz 7, Scbnabl Mór 5, Do-
hánygyári munkásnők 20, Kővári Ottó 3, 
Bartog Lipót 10, Retzler Bözsike 3, (Sebők 
Mihály 20, iKotogány 3, Kecs'kemétyné 1, 
dr. Holló Jenő 10, Lestár Ede 3, Vajda Far-
kas 10, Boross János 10, Bíró László és Phö-
nix Biztosító 15, Patkós Miancika 4, Schneider 
György 2, iGaál Sándor 1, Csiszár 1, N. N. 4, 
Gll'tck Lipót 10, Nyomdászok 5, N. N. 1, Ve-
gyészek 5, Textil iparosok 20, Kiss Elek 2 
Bach Jenő és, Testvére 20, Klár Dezső 20, Sze-
gedi Műtrágyagyár 10, Magy. Orsz. Bizt, 30, 
Pálfy Testvérek 10. Berényi Árpád 5, iíállay 
Józsá 5 koronát. Mélyért ezúton mond hálás 
köszönetet a Vezetőség. 

— A Nővédő-Égyesfiieí közgyűlése. A 
Szeredi Katbolikus Nővédő -Egyesület május 

29-én t a r t j a rendes havi közgyűlését székhá-
zában. A közgyűlés tárgysorozatában az el-
nöki beszámoló az egyesület intézményeinek 
működéséről szóló jelentések, a zárószámadá-
sok és a költségelőirányzat megállapítása 
Szerepelnek. Az egyesület a közgyűlés kere-
tében leplezi le Baskó Istvánné arcképét,, va-
lamint azt a márványtáblát, ainley az egye-
sület körül szerzett érdemeinek emlékét örö-
kít i meg. 

— Bujíogalásért — egy évi börtön. Ez 
év elején történt, hogy Jankoviőh Károly 
szegedi kantinosnál betörők jártak. 21,000 
korona készpénzt vitt el a betörő, akit később 
egy orosz fogoly személyébein elfogtak. Ki-
derült ekkor az is, hogy a foglyot szeretője, 
Bodó Rózái ószentiváni lány biztatta föl a 
betörésre. Bodó néhány .hónappal azelőtt a 
kantinosnál szolgált és ő adta meg az instruk-
ciókat a fogolynak, hogy miképpen végezze 
munkáját. B'odó Rozál apja — mikor értesült 
leánya szégyenéről — fölakasztotta magát. 
Mire észrevették, már halott volt, A bűnös 
leány fölött,.szombaton Ítélkezett a törvény-
szék, amely Bodó Rózáit többszörösen bünte-
tett előéletére való tekintettel egy évi bör-
tönre ítélte. Az ügyész felebbezett az ítélet 
ellen. 

— Az osztály sorsjáték húzása. Az osztály-
sorsjáték szombati húzásán 

60,000 koronát nyert: 65042; 
10,000 koronát nyert: 5510; 
5000 koronát nyert: 70426; 
2000 koronát , nyertek: 55878, 60997; 
1000 koronát nyert: 40061; 
50 koronát nyert : 4148; 
300 koronát nyertek: 17120, 19126, 21419, 

24444, 31148, 34938, 46825, 49010, 53910, 64401 
89308. 

Azonkívül kihúztak 100 és 40 koronás 
nyereményeket. 

— Welsz Artúr dr. csász. tanácsos, uroló-
gus és bőrgyógyász a harctérre ment dr. 
Egyedi Dezső rendelőjét átvette. Rendel na-
ponként délután 1—Vs4 óráig és este 6 órától 
fél 8 óráig. (Kelemen-utca 4., a Royal-szállo-
dával szemben.) 

— Tavaszi Újdonságok; Kész női- é s 
leányfeiőitők, biuzok, aljak, aisók, selyem 
trikó kabátok és biiizok. Mérték szerint 
készülnek elsőrendű kivitelben felöltők, kosz-
tümök, aljak stb. mérsékelt áron ! REMENYLNÉ 
divatháza és divatszalonja. Szeged, Széchenyi-
tér 2. (Főposta mellett.) 

— Bérmálásra alkalmas szép emléktárgyak 
nagy választékban jutányosán kaphatók Bach 
utóda Kun Jenő ékszerésznél, Széchényi-tér 2. 

— Akinek finom szerkezetű órája van 
az javíttassa Pápai cronométer órásnál 
ískoia-uíca. 

sfk 

javíttassa elsőrangú óra- é s ékszer-
ü z l e t e m b e n . S z o l i d á ra k ! 

Órákban és ékszerekben naqij raktár. 
- . \ v . f s s c h e f ? k . . v . \ -

Korző-kávéház melleit. 


