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Dávid r. Nap kei 4 ára II perckor, nyugtuk 
7 óra 58 perckot. 

Somogy i-könyvtái nyitva 0. a. 10-1 Mg. 
Miuaaci nyitva d. a. 10—12-ig. 

Egyetemi könyvtár (körponti egyetem I. 
emelet) nyitva d. e. 8 - 1 lg. d. u. 3 - 8 ig 

A színházi előadás esteti Örskor kezdődik. 
Ütegeden a gyógyszertárak közül szolgála-

tot tartanak : a pro lenö Koaauth Lajos-sugárul 
bt (teleion 9961 Barcsay Károly Széchenyi-tér 
(telelőn 27o), Borbély jór*ef Ta<aréktár otca 
(teleion 12»*), Nagy Oyörgy Boldog isszojiy-
augárut (telefon i t» ) i Moldvány Lajos U|-
aieged (telefon 846). 

— A vidéki városok hólesőiéi. 
Ismertles, hogy a szegedi közgyűlés 
hétfőn elhatárolta, hogy as állami köz-
vetitéssel a városok részire szerzett 
kölcsönből felvesz bátom és félmilió 
aranykoronát. Ugyinebből a kölcsön-
ből Pécs 4.2 millió sranykoronát vesz 
fel éi az ősszegen a többi kőzött ki-
bővíti vízvezetékét, megépíti a csatorna-
hálózat egy részé', tökeletesiti gázgyá-
rát és foiytatólagossn épit városi lakó-
házakat Miskolc 500.000 dollárt vesz 
igénybe s ebből elsősorban vízvezeté-
két hozza rendbe. Debrtctn külön 
kölcsön fölvételéről tárgyalt, de a köl-
csön fölvételét a közgyűlés azzal a 
föltétellel határozta e \ hogy a tanács 
a beruházási programot a két hét 
múlva összeülő rendkívüli közgyűlés 
elé terjeszti, A beruházási program 
pontjai közölt szerepel ezidőszerint a 
kórhúz ügye, a vizstolgálta ás és a 
világítás tökéletesítése és vásárcsarnok 
építése. 

— Az épliólpsrosok sérslmsl. Az 
egyik budapesti kormánypárti lap bosz-
szabb cikkben azt ptóbilja adatokkal 
igazolni, hogy az általános gszdasági 
helyzet most már mégis csak javul. Az 
érdekellek túlnyomó nagy tömege 
persze semmiféle valóságos javulást 
nem tapasztal Ma Is épp ofysn keser-
vesen panaszkodik a lakatos a cipész-
nek, a cipész a lakatosnak és a bádogos, 
vagy mészáros ismerősének, togy nincs 
munka, nincs kereset, — mint abogy hó-
napokkal ezelőtt sirta el nagy baját. 
A jóbarát visszasír a ez minden vi-
gasztalás. A kereskedők is siránkoz-
nak, sóhajtoznak, éppen olyan őszinte 
<s igaz jajokkai, mint az iparosok. 
Nem igaz, hogy javulás mutatkozik, 
mert ezt a tömeg szemernyit sem érzi. 
De kétségtelen, hogy legsúlyosabb hely 
zetben az építőiparosok vannak. Ezt 
még a javulásról ábrándotó kormány-
lap is elismeri. A kormány középitke-
zésekkel igért segítséget, voltak is a 
fővárosban ilyenek, de azokkal bizony 
nem nagyon sokat lehetett segiteni az 
építőiparosokon Tatarozások nincse-
nek még századrész annyi azámmal 
sem, mint régen voltak ilyen nyári 
időben. A város közepén nagy épüle-
tekről mái ik pedig veszedelmesen s 
vakolat a gazdag emberek házairól, 
akiknek nemcsak módjuk, hanem kö-
telességük is volna tataroztatni. Nem 
is beszélünk a kisebb házaktól. Ki-
fogásolják az építőiparosok, hogy köz-
munkákat házilag végeztetnek, amiből 
nekik, akik annyi minden közterhet 
viselnek, nagy káruk származik. Hi-
vatkoznak pé'dául a törvényszéki épü-
let ta aroz'atására, amit rabokkal vé-
geztetnek, hivatkoznak egy dorozsmai 
építkezésre, amit nem mesterekkel vé-
geztettek, noha az az építkezés magáé 
Dorozsma kszségé volt. Ezt a panaszt 
nem ml emeljük, hanem az építőipa-
rosok. Mi nem akatunk itt afölött vi-
tatkozni, hogy a rabokkal való épitie 
lés olyan elnélendő-e tárgyilagos Íté-
léssel, min! ahogy az elkeseredett 
épiiöiparosok gondolják. De abban l e -
tétlenül igazat kel nekik adiyink.hogy 
az iltelékes hatóságoknak nem sza-
badna tudomásul nem venni az ó 
igazán nem okné küli, fájdalmss pana-
szaikat. Értesülésünk szerint különben 
a szegedi épiiöiparosok újból nyilvá-
nosan szóvátesiik sérelmeiket, bajaikat. 

B. Sehata Magda füzöszalonjs 
Somogyi-u. 15.1. eo.Telefon 14—30. aaa 

fingelsmanu és VArtesI divatdpö-
késiitök Szeged, Qizeüa-iér. № 

Délmagyarország" 
=•= Telefon: 506. 

Csak az automatikus telefonkapcsolóval 
szűnnek meg a szegedi telefonmizériák. 

Amióta az űzted és társadalmi élet-
nek nélkülözhetetlen érintkezési szerve 
a telefon, azóta örökös a panasz az appará-
tus nüködéie ellen. Hol a központ nem 
jelentkezik s a sürgős beszélgetést ke-
reső sokiror negyedórákig is hiába 
várja a néma kagyló megszólalását, 
bol pedig téves kapcsolások okoznak 
bosszúságot > felhivónak. Az autorna 
tikus kapcsolóval Budapesten például 
már sikerült a bajokat kiküszöbölni. A 
szegedi posta azonban a régimódi be-
rendezések hasinálata rr ellett még 
mesfze van attól, hogy könnyedséggel, 
gépies pontossággal jelentkezzék a kap-
cto'ó ét tévedés nélkül hozza a kívánt 
számot. A szegedi telefonmizériákat 
kétségen kivfll meg lehetne szüntetni, 
ha a telefonközpont e'egendö sráiru, 
kiphent, minimáis napi munkaidőt 
dolgozó személyzettel dolgoznék. 

Mert a szegedi leleton működése 
iránt különösen a legutóbbi időben 
sok a panasz. Az újonnan beosztott 
kapcsolószemélyzet nagyobhrésze férti 
munkaerőkből rekrutdlódik, akiket a 
szanálás kényszeri ett a kapcsoló-k'stű-
lékekhei Gyakorlatlanok s ami a leg-
nagyobb hiba, bogy lulldegesek s igy 
nem csoda, ba nem szolgáihalják to-
kéetesen a közönség érdekeit. Pedig a 
pojta, a lelefon egyenesen az adózó 
kőzőnaég számára létesült s a Délma-
gyarország ez esetben is a lap olvasói-
nak érdekeit véli szolgálni, amikor a 
szege ii lelefonmitériák ügyében kérdést 
intéiett a szegedi postaf:nőkséghez. 

— Kétségen kivfll — mondofa Mar-
ton Ferenc postalőnók — a mai 
kimutatható kapcsolási zavaroknak oka 
egyedül az általános létszámcsökkentés-
ben keresendő. A szanálás harminc fő-
vel csökkentette a poitaszemélyzet lét-
számát. A B 1 stára leginkább a régi 
kipróbált és bevált női személyzet ju-

— A vaaárnapl nagy vihar Bács-
kában nagy károkat okozott. Az a 
nagy viha', amely vasárnap Szegeden 
Is átszámolt — anélkül azonban, hegy 
bármilyen jelentós bajt okozott trolna, 
— iz onzág egyes részein katasztró-
fával járt. Rotiz bir érkezik a rónán 
megszállás alatt levő északi megyék-
ből, de minden fogalmat felülmúl a 
bácskd pusztítás. Zombor, Topolya, 
Moravlca határában dühöngött a leg-
erősebben s ezeten a bslyeken teljesen 
tönkretette ugy a lábon átló, mint a 
már learatott, keresztekbe és oszta-
gokba rakott gabonái is. D.óaagjságu 
jégdarabok estek. Díi-Biranyából étke-
zett a vihar a átvonult a Bictkán a 
Szerémség felé. A szél a kévéket a 
levegőbe ktpta, mesatire elröpitette, a 
fákat gyökerestől kitépte, a báiak fe-
déhettt megrongálta, az ablakokat le-
verte és löbb helyen ledöntötte a ké-
ményeket. A ué l vihart hatalmas zápor 
követte, a víz megmaradt a földeken, 
rövidesen utáni megeredt a jégeső. 
A díínagyságu jégdarabok kipergették 
a kalászból a magot, leverték a gyü-
mölcsöket, e'puizütották a kuio-
tica éa a kendertermést. Topolyán 
szia e életveszélyes volt az utcán a 
közlekedés, a viz benyomult a házakba 
a a stél a levegőbe kapta as embere-
ket. Egy Fekete István nevű gazdálko-
dót, aki mrg akarta menteni a izém-
kazaíjait, a kazallal egyfltl felkapta s 
több uéternyüe hajította as otkfn, 
amely a gaboaakévéaet a faluba so-
dorta. Az egész termés és a lábon álló 
vetés megsemmisült. S rákemberek bret-
léae szerint a búza 30—40, a kukorica 
80 százaléka pusz'ult el a viharban, 
amely mintha csak akarta volna meg-
semmisileni, amit igaztalanul tóldnk 
vetlek e'. A jugoszláv kormány segély-
akciót tervez a tönkrement gazdák kár-
pótlására. 

K a t o n a z a n s s s o m b a t a n e i t c 
• Háglbanl M:9 

— Hirek a váreakáxáról. Molnár József 
töszámvevö hely elles, a köayvvivöi liíitség 
vezetője visszatért szabadságáról és elfoglalta 
ismét hivatalát. Dr. Oaál Endre, dr. Szendrey 
Jenő tanicsnokok és Bokor Pál polgármester-
nelyetles megkezdték azabadaágukat. 

Bérautó László-garázsban. Telefon 8 14. 

tolt, amely s telefon kapcsolásokat vé-
gezte. Az igy megüresedett állásokst 
kénytelenek voltunk ul személyzettel 
betölteni, akik bár eddig is a posta 
szolglla'ában állottak, de telefonszol-
gálatot még nem teljesítettek. 

— A keidet nehéz, az aj kapcsolású-
mélyzet még gyakorlatlan, de alapos 
remény van arra, bogv ? legrövidebb 
idő alatt teljes gyakorlottsággal szol-
gálhatják a közönség érdekeit. Hogy 
a telefon sohasem lebet tökéletes, mlg 
emberek végzik a kapcsolásokat és a 
technikai berendezést k is kihsgjnak, 
— ss bizonyos. Hiszen elfordulhat az 
is, bogy a hivójelzést közvetítő lámpa 
nem gyullad kl. A beszélgetést keretó 
hiába vár a kagylónál s ilyenkor is a 
vád, a rosasaláa a k'pcsolót éri, aU 
teljesen tehetetlen az esetleges technikai 
kihagyásokkal szemben. 

— A posta fokozottabb ellenőrzést 
gyakoról a jövőben, hogy a zavarokat a 
leh tőségig kiküszöbölte és s téves 
kipcsolások bosszúságát mrgizűntesse. 
A kezelő minden egyes hívásnál köteles 
a számot visszamondani, hogy az eset-
leges tévedís reparálható legyen. 

— A másik és talán a legnagyobb baj, 
a kor idegeaségébin keresendő. A kö-
zönség türelmetlen, a felhirásnál másod-
petces várásokat percek elmultának vél 
s nem veszi azl figye'eubs, hogy a 
telefonközpontban szolgálatot teljesítő 
1 0 - 1 2 kapcsoló, napi 14—16 ezer 
kspctolást végez az 1800 szegedi telefon-
apparátusnak. 

— A postifőaökség as emberi munka-
teljesítőképesség határéig mindent meg-
lesz a közönség érdekében, anayi azon-
ban biioayos, hogy a tökeletes, hibát-
lan, gyors, pamsznélkűli telefonkspcso-
lások csak akkor valót u halnak meg, 
ba as automatikus kapcsolót is beépítik 
a szegedi 1800 lelefonelöfizetőnek. 

— A budapesti pékak vasárnap 
nsm dolgoznak. A budapesti pékipa-
rosok ma nagygyűlést tartot'ak, ame-
lyen kímondo tak végérvényesen, hogy 
ezenlul vasárnap munkaszünetet fognak 
tartani. Holnap már plakátok jelennek 
meg a főváros u'cáin, amelyekben ezt 
a pékiparos.k a kö.önség tudtára ad-
ják és arra való hivítkozassil, h gy a 
pékiparotok az egéiz világon sehol sem 
do gótnak vasárnap, kérik, hogy a pub-
liku-n vegye tudomásul, hogy ezentúl 
a pékek a vasárnapi napon munkaszü-
netet tartanak és kérik a közönség jó-
akaratú és méltányos elbírálását. 

— Tífuszmegbatlgedések a fővá-
rosban. (Budapesti tudósítónk telefon-
jelentése.) Az utóbbi iJőben Budapesten 
mkd nagyobb számban foidulnak elő 
a tífusz megbetegedések. Értesülésünk 
szerint a betegségit Pest kornyékéről 
hurcolják be, ahol nincs sem kellő csa-
tornázás, sem vizvezeték, tem pedig a 
megfelelő járván) kórházakat nem állí-
tották fel. 

A Színházt Életre a Délmagyaror-
szág kiadóhivatalában lehet előfizetni. 
Dugonics-tér II. Telefon 306. 

— Az Esti Kurír azarksiztója szom-
batig marad le^i tóztatasban. Buda-
pesti tudósi'ónk jelenti telefonon: Az 
Esti Kurír le arlóztatásban lévő szer-
kesztőé; ek ügyére vonatkozólag Schadl 
tanácselnök azt a felvilágosítást adta, 
hogy a szerkesztőnek ügyéi előbb, 
miit szomba'on nem áll medjában tár-
gyalni és igy szombatig a szerkesztő 
letartóztatásban marad. 

2CV. kai olcsóbb lett a manikűr Oott 
sch altnál. izs 

— Egy háromts 'vonáaoa ss lndarabot , 
két regényt es egy külföldi novellát közöl a 
Színházi Élet e heti 160 oldalas albuma. Por-
ra It Kálmán ui rov. >t nyltolL .Eletem re-
génye', u] pályázat a közönség számára. Cik-
kék, riportok, vicclap, krokik. Hollywoodi és 
páriái inmriportok, számtalan filinszenzáció. 
Bili« Irén cikke a busil Izmáról. Vidék, 

Budapest. Egy szám éra 8.10 kotooa. negyed-
évi előfizette Buoui kcona . Kiadóhivatal: 
Budapest, Erzsébet körút 29. 

MlalAit képa t vásárol, tekintse 
xeg Freinann sepkláilttását Részletre 
is vásárolni!. «1 

— A kecskeméti gyümölcspiac. Amióta 
Kecskemét gyümölcspiaca fennáll, ma volt 
ott legnagyobb a felhozatal, öreg gyümölcs-
kereskedők és termelők mondogatták ezt, 
amikor végigtekintettek a piacon, olyanok, 
akik évtizedek ó«a járják már a piacot 
A felhozott áru 90 százaléka barack volt, 
mig a többi leginkább tüköralma. Gyü-
mölcskereskedők átlag 120 vagonra be-
csülték a mai piacra felhozott árut. A 
vásár váratlanul rosszra fordult ugy a 
termelökre, mint a kereskedőkre nézve. 
Tegnap délután érkezett ugyanis híre, 
hogy a barack ára Bécsben 6000 koronára 
esett. Tekintettel az előző napi 7000 ko-
ronás árakra és a körű belül 4000 koronát 
kitevő költségekre, a kereskedőket a leg-
utóbbi szállítmányból eredőleg érzékeny 
veszteség érte Ma tehát csak nehezen 
indult meg a vásárlás. Mindenki a bécsi 
barackról beszélt, azonban a termelők 
először bizalmatlansággal fogadták a hirt, 
mert azt hitték, hogy a kereskedők az 
árakat akarják letörni. Emellett keltett 
látszatot, hogy a németországi kereskedők 
a piac kezdetén mintegy negyedóráig 6000 
koronáért vásárollak. De csakhamar ész-
hez kaptak ők is és beszüntették a vásár-
lást mindaddig, amig bizonyos árak nem 
alakultak ki. öt óra tájban mozdult meg 
a hatalmas piac. 4500 - 4000 korona 
között mozogtak az árak, azonban a bécsi 
piacra dolgozók igen tartózkodók marad-
tak s csak keveset vásároltak. Félhatkor 
már kezdett oszlani a piac, ki vissza-
vitte, ki olcsón még 3000 koronáért ls 
túladott áruján. Becslés szerint mintegy 
fele visszament az árunak. 

Minta kiileieistt 
öiiási választékban. Nagybani 
szállitáa az » é s z ország terü-
letére. Soős Lajoa, Oroszán-
és Iskola-u. tarkán. Tel. 10-77. 

aoa 
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— Hétfőn megny lik a gyarmak-
atrand. A főorvosi hivatalból nyert ér-
tesülésünk szerint — ba az időjárás 
megengedi — tizenharmadikán, hétfőn 
megnyílik a gyermekstrand a Tisza uj-
szegedi partján. Azok a szülők, akik 
gyermekeiket Id akarják küldeni az 
ingyenes atrandra, reggelenkint hét és 
kilenc óra kőzött jelentkezzenek a mun-
kásbiztositó pénztárban gyermekeikkel 
azok orvosi megvizsgálása céljábóL A 
gyermekstrandon a csecsernővédők 
ügyelnek a gyermekekre, akik reggel 
nyolctól délután hatig lehetnek a na-
pon, de élelmezésükről a csecsemövédő 
nem gondoskodhatik, igy az a szülők 
feladata marad. A strandoló gyermekek 
reggel nyolc órakor gyülekeznek a kul-
túrpalota előtt, ahonnan együtt — meg-
felelő felügyelet alatt — mennek át s 
strandra. 

B|jr és két ajtós jégszekrények 
elsőrendű kivitelben Feketénél, Kossuth 
Lsjos-sugárut 25 Telefon 1072. , 

— Annus néni kiegyez. A Fehérló-
szálló tulajdonosát, Annus nénit ls fizetés-
képtelenségbe kergette a gazdasági vál-
ság. Mulatóhelyét, amelyet a háború alatt 
és a boldog konjunktúrák idején oly so-
kan kerestek fel, a mult évben elkerülték 
a vendégek. A fiatalság már ritkábban 
mulat, mint az ellenforradalom ideién 
mulatott s akkor is jó, ha kitart záróráig. 
Annus nénit mindenki otthagyta, folyton 
szaporodtak kiadásai, bevétele nem volt, 
ugy hogy reménytelen helyzetében a di-
vatos kényszeregyezséghez folyamodott. 
A szegedi törvényszék cl is rendelte a 
kényszeregyezséget és a tegnapi tárgya-
láson Annus néni 45 százaiékot ajánlott 
fel. amit a hitelezők el is fogadtak. 

W a g n e r r . A. éa P ia cégtSI k i l é p t e m , 
fehérreművarrást tovább odahaza lolvtatorr. 
Elvállalok női, férfi és gyermek fehérneműt, 
csipke endlizést, stórok, igyteritök és viUage 
monttro-áaL Verendi Bélán*, Reir.ény-u. 73, fsa. 

P o l o s k á ' , svából, molyt kiirtani 
házilag csakis a Lőcherer Cirexinnel 
lehet, mert nemcsak az élő rovarokat, 
de azok petéit is nyomban elpusztítja. 
Gyógyszertárakban és drogériákban 
kapható. s t 

DCULY rCRCHCCI 
utolsó stezedi fellepte). >r 

U F F R I P H M E S T E R 
etatönrtkOn t városi •iinliditMn nvilt izíntn ir.ee-
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