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Kyití* ú e. 8— S-ig, d. a. 3—7-l«. 
A színházi előadás este 8 Arakor ksidödik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996), 
Jkarcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély 
jóraef Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György 
Boldogasszony sugárut (telefon i!25), Moldvány Lajos 
Ujuseged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
léi 7 árakor. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., 
Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorresponüenz). Telefon: 
40-3-22 . Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési 
képviselet Ausztria részire : Wien, I., Wildpretrnarkt!. 
(österr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serié 62-5—95. —• 

— A képzőművészet! főiskolások szegedi 
nyaraltciáia. A budapesti képzőművészeti fő-
iskola vezetősége nejében Rudnay L?jos festő-
művész már régebben íudakozédolt a város 
hatóságanál, mint ismeretes, bogy számitbat-e 
a váro» támogatására az a husz főiskolai nő 
vsndék, aki Ssegeden kívánja eltölteni a nyári 
hónapokat. A husz művésznövendék közül 
nyolcnak az ellátására már magánosok vállal 
koitak, igy a városnak csak tizenkettőnek az 
ellátd ároi kellene gondoskodni. A tanács a 
csütörtöki tanácsülésen elhatározta, hogy a 
tizenkét müvésznövendéhet valamelyik iskolában 
szállásolja el és ellátásukra tizenkétmillió koro-
nát utal ki a rendkívüli alapból. 

— Gőrögkasnliktis mise. Vasárnap délelőtt 
fél 10 órakor a Rozália kápolnában görög szer-
tartású ka olikus szsní misét mond Groholy 
jenő makói görögkatolikus leikész. 

— ö ö«re eltiporták at ügyvédi gyakor-
lattól Acs Jenőt. Badapestrői jelenük: Az 
ügyvédi featnsra fegyelmi birósfga Ács Jenő 
ügyedet ötök Időkre eltiltotta az ügyvéil gya-
korlattól. Megalapította a biróság, bog; Ács 
Jenő fondorlatos módon egy szegény msnekült 
aadhokkantat kiforgatott minden vagyonából. 
Ax itéieí ellen Ács vídője feiebbeiésl jeisateti be. 

— Szeged — bódéváros. Azok a szegediek, 
akik még nem vesztették el esztétikai érzéküket, 
szomorúan állapíthatják meg, hogy a város szép-
nek, Ízlésesnek álmodott uccáit és tereit napról-
napra nagyobb számban csúfítják el az ugyneve 
zett árubódék, amelyek a háború utáni lakás-
mizériák leszármazottjai. ÉJ ezek a bódék állan-
dóan szaporodnak, pedig ma már van üres, 
illetve lelépési dij nélkül megszerezhető üzlethelyi-
ség a városban. Legutóbb egy fővárosi vállalkozó 
adott be ajánlatot a városhoz és megfelelő köz-
térhasználati dij ellenében tiz ujságárus bóáé 
felállítására kért engedélyt a város különböző 
pontjain. A tanács a kérelem fölött még nem 
döntött és bár teljesítésére nem igen van hajtan 
dósága, mégis megbizta a tanács két tagját, hogy 
a megjelölt helyeken tartsanak helyszíni szemlét 
és állapítsák meg, vájjon a bódé elcsúfítaná-e 
nagyon a várost. 

— A Nemzeti Stiuháx tagjai Pisaio* Játékot 
rendeznek a szegedi színházban. A Nemzeti-
Szinház több neves tagja beadványt intézeti 
a város tanácsához és bejelentette, hogy junius 
huszadikán előadják a szegedi színházban 
Gregaa Krisztus Igaz passióját. Ezekre « pas-
sióját élcokra a belügyminiszter külön rendeletben 
bivta fel a törvényhatóságok figyelmét és 
támogatásukat kérte u&y anyagilag, mint erköl 
csileg. A tanács ugy határozott, hogy a díszle-
tek befuvaromára kocsikat bocsát a drámai 
egyűiies rendelkezésére, erkö'csüeg is támogatja 
a vállalkozási, a segélyről azonban csak később 
határoz. 

x Stefánia itterem fis söröző konyhája 
közismert. M e n i rendszer, napi és havi ebo-
noma méltányos árban. 

— Egy milliárdot csalt össze a MANS: 
nevében. NjiregyUásáról jelentik: Nyíregyházán 
egymilliárd koronát csali ojsze a MANSz nevé-
ben Csíki htvanné. A MANSz feljelentésére a 
rendőrség s*é!e»fcörű nyorcozáit folytat. A rend-
őrség kéii Ciki Istvúmé elmeállapotának meg-
vizsgálásai. 
< x B á r h o l bármit vásárol, kérje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

— Gyászistentisztelet Vázsonyi Vilmos em-
lékére. A szegedi zsidó hitközség csütörtökön 
délután hat órakor tartotta Vázsonyi Vilmosért 
emlékező gyászistentiszteletét. Zsúfolásig megtöl-
tötte a közönség az uj zsinagógát. A férfinégyes 
orgonakisérettel gyászdalt énekelt, utána dr. Lőw 
Immánuel főrabbi hatalmas emlékbeszédben mél-
tatta Vázsonyi Vilmost, aki fiatalabb éveiben az 
egyetemi ifjúság vezére volt, ké3Őbb szóval és 
tollal a mozgalmak élére állott és merész lerdü-
letfei követelte a zsidó vallás becikkelyezését. Est 
a törekvését siker is koronázta. Méltatta a főrabbi 
beszéde további folyamán az elhunyt nagy férfi 
vitázó készségét, magával ragadó ékesszólását, 
előadásának ragyogását és elmondotta, hogy har-
colt a magyar vezényszóért és követelte a nép 
széles rétegeinek az alkotmányosság sáncaiba való 
bevonását. Vássonyi Vilmos a jogrend elszánt 
védelmezője volt, folytatódott as emlékbeszéd és 
egyaránt nagy sikere volt mint jogásznak és mint 
ügyvédnek. A tudományos igazság vakbuzgó hive 
marsdt mindig, akinek a jog voit sziklája. A köz 
élet tágabb mezején siker koronázta munkásságát: 
a főváros vesére, a király pecsétőre lett. Hü ma-
radt királyához. A beszéd után dr. Lőwlnger Adolf 
rabbi mondott imát, majd Lamberg Mór főkántor 
gyászéneke zárta be a kegyeletes megemlékezést. 

x Bárból bármit vásárol, kérje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

— Ipartestületi elnökök értekezlete Makón 
A makói ipartestület pén ek délutánra értekez 
leire hívta össze a környékbe i ipartestületek 
elnökeit Makóra. Az értekezleten Pálfy Dániel, 
az IPOSz elnöke is résztvesx és ó lesz az ér-
tekezlet előadója. Az értekezletnek illetékes kö 
tök nagyfon<osságot tulajdonítanak, mert azon 
az egyes ipartestületek kebelében felmerült 
problémákat az Alföld iparosságának helyzeté 
vi'atlák meg. 

— As egyetem c%%k szegedi iparoiokka 
dolgoztai. Annakidején megírtuk, hogy a tanác® 
az iparosok panasza alapján átirl az egysterr 
rektorához é i kérte, hogy sz egyetem a leiiciő 
sé£ szerint ne fővárosi, hanem szegedi iparo-
sokkal dolgoztasson. As egyetem rektora most 
arról értesítene s tanácsol, bogy a gondnoki 
hivatal a jövőben csak szegedi iparosokat fog-
lalkoztathat. 

x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 
koronáért a Dél magyarország kiadóhivatalá-
ban kaphatók. 

— A vismü'elspi anyagraktár elhelyezése. 
Az egyetem számára kijelölt lerQ'eten a város-
nak is van egy fontos épaiete, a vizmüteiepl 
anyagraktár. A mérnöki hivatal kiszámította, 
hogy egy uj raktárépület építése kétszázötven 
millió koronába kerülne. A tanács ezt az ösz-
szeget természetesen soknak találta és kiküldie 
a tanács két tagját, hogy keresstnek megfelelő 
raktárhelyiséget valahol, esetleg a piarista gim-
názium pndlasán, a vizmüiebp anyagkészlete 
számára. 

x Horvá th Dreher é t terem kitűnő kony-
hája finom és olcsó déli és esli menüket ad. Déli 
16 ezer. Esti 20 ezer. Szerda és péntek este 
halpaprikás, vegyes süli, saláta, torta vagy s s l . 

— Klug P íter előadása rádión. Az Ember nemzet-
közi embervédelmi kiállítás igazgatóságának felkéré-
sére 12-én, szombaton délután 5 órakor rádión elő-
adást tart Klug Péter orSzágos szakfelügyelő, a sze-
gedi siketnéma-intézet igazgatója „A modern gyógy-
pedagógia fontossága" cimen. < 

x A Tisz tv i se lők Partf f irdö Rt. értesíti rész-
vényeseit és vendégeit, hogy a fürdől vasárnap 
megnyija. 

— Etősdá*. Junius 13-án, vasárnap délelőtt 
11 órakor Székely Béta, aki most tért basa 
Jeruzsálemből, „Palesztina és a magyar zsidó-
ság" cimen előadást tart a hitközség disster* 
m*ben. Az előadásra belépődíj nincs. 

—- M'n ők a sitsházi kiskapunál. Csö-
törökön délelőtt 10 órator mentőkocsi jelent 
meg a színházi kiskapu előtt. A mentők érdek-
lődésünkre elmondottak, bogy Gárdonyi Lola 
szinéstnő a színházi irodában heves összeszó-
lalkozás közben sírógörcsöket kapott. A mentők 
Gárdonyi Lolát a lakására szálii oüák. 

z Egy és kétajtós jégszekrények I-rendü kivitel-
ben legolcsóbkan Feketén ll, Kossuth L. sug. 25. Tel. 1G-7J 

— A Magvar Statisztikai Társaság ünnepi Ölése 
Szegeden. Szombaton és vasárnap jelentős kultur-
ünnepség színhelye lesz Szeged. Szombaton este 7 
órakor a Magyar Statisztikai Társaság tartja ünnepi 
ülését a városháza közgyűlési termében. Az ünnepi 
ülésen, melyet a társaság elnöke dr. Thirring Gusztáv, 
a székesfővárosi statisztikai hivatal ny. igazgatója nyit 
meg, Jancsó Benedek tb. egyetemi tanár „A statisztika,, 
mint a nemzeti védekezés eszköze" cimen tart előadási. 
Utána dr. Pogány Frigyes kullnszminüztériumi állam-
titkár előadása követkenk .Népoktatásunk fejlődése és 
fejlesztésének irányelvei statisztikai megvilágításban" ci-
men. Az ünnepi ülés után a társaság tiszteletére a város 
bankettet ad. A Magyar Statisztikai Társaság immár 4 év 
óta intenzív működést fejt kl nemcsak a statisztika tudo-
mányos müvelése és népszerűsítése terén, hanem oly 
fránybsn is, hogy a külföldet hazánk közállapotairól, 
gazdasági, kulturális helyzetéről tájékoziassa. Nagy 
érdemei vannak még abban a sikerben, hogy súlyos 
helyzetben levő országunk iránt a roullhoz képest a 
külföldön az utolsó évek folyamán nagyobb megértés 
mutatkozik. A társaság Revuc da la Söciété Honnroiss 
de Statistiqua cimen negyedévenkint megjelenő francia 
folyóiratot ad ki, amelyben, felhasználva a tudományos 
statisztika objektív eszközeit, eredményesen végzi a 
félrevezetett külföld felvilágosítására irányuló munkáját. 
Ezenlrivül egyik legfontosabb feladatának tekinti az 
elszakított te.ülefsken élő magyarság demográfiái és 
egyéb jözállapot: viszonyainak figyelemmel kisérését és 
tagjai feözt közéletünknek és a tudománynak legkiválóbb, 
jai foglalnak helyet, akik közül emez első vándor ülése 
alkalmából számosan fegnak Szegedre lejönni. A Sta-
tisztikai Társaság programjához kapcsolódóan vasir-
nap déli 12 órakor történ k az egyetem aulájában 
Némethy Károly ny. államtítkárrak, a kiváló közigazgatási 
szakférfiúnak és Kovács Alajos h. államtitkárnak, a 
központi statisztikai hivatal tudós igazgatójának az ál-
lamtudományok honoris causa doktorává avatása. A 
tudományos és közélet e két vezető alakja a S'atísz-
tikai Társaságnak is tagja. 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL-
CSONKÖNYVTÁRÁBAN. Mahátmá Gaudhi 
Válogatott írásai és beszédei. Kassák Lajos; 
Tisztaság könyve. 

— Halálos repfiiősztnitcséilenség: Kolozs-
váro t t . Bukarestből jelentik: Ferdinánd király 
az an ié rnssny alkalmával Kolozsvárra utazott, 
ahol flnnspélyezen fogadták. A király megérke-
zéie alkalmiból öt katonai repűlőosatag keringett 
egész délelőtt a város felet!. Tizenegy éra táj-
ban az rgyik gép motorja a vasúti állomás 
felett felmondta, a szolgálatot és a gép iöbbszdz 
méter magasságból a földre zuhant. A gép 
pozdorjává tört és romjai alól életveszélyes 
sebesülésekkel szedték ki a pilótát és a meg-

í figyelőt, miadksüőt a csípalkórházba szállí-
tották. 

x Maradék Árnházban, Széchenyi fér 9. 
szám alatt lehet ma legolcsóbban mosó deléntr 
lepedővásznat síb. bevásárolni. Tekintse meg 
a kirakatban levő árakat. 

— Orkán pusztított sze idán Párisban. Pá-
risból jelenlik: A francia fővárosbm és köz-
vetlen környékén tegnap orkánszerü vihar pusz-
tított. Párisban cgymási érték a villámcsapások: 
melyek több épületet súlyosan megrongáltak. 
A ctichy-i rádióállomás antennájába szintén 
becsapott a villám, ugy hogy a leadóállomás 
legnap délulán éta nem működik. A Piristói 
északra fekvő Houdon . városkában forgószél 
pusztított, amely több ház f e d e t t leszakította. 
A városhoz vezető utak mellett fákat tépett ki 
az orkán ereje, ugy hogy a vlrost semmiféle 
fármüvel sem lehet megközelíteni. A tániró és 
tdefonömeköifetés Houdonnal szintén szünetel 

z P a d l ó m á z a k J ő n S e n á l . 
— DiiüfiiMában a f o lyóba z n h s n i egy 

expr iaszvonat . Londonból jelentik: A Fos-
vátosból beérkező jelentések szerint a Sa t-
River hídján Délkelet- Afrikőbsn súlyos vasúti 
szerencsétlenség történt. Az északi sxpresss 
egyik vonata a hid közepén kisiklott és a mély-
ségbe zuhanó mozdony magával rántotta az 
egész szerelvényt. Tegnap délig 17 holttestet 
húztak ki a pozdorjává zúzott kocsik romjai 
alól. A súlyosan sebesültek száma eddig ötven. 

— Templomrablás Nigybaracskán. Buda-
pestről jelemik: A nagybmc«kai község temp-
lomába as éjjel betörlek és kifosztották. A be-
törők kivitték az arany szentségi a tűt. A temp-
lomrablók után folyik a nyomozás. 

— Ltfordui t a pályáról i s a mélységbe 
' u h a n t egy vasnt t kocái. Bukarestből jelen ik: 
L ppa közelében az ipsrvasut egyik kocsija 
Monostor község határában fékrom'ás követ-
keztében ieforduii a pilyáról és a mélységbe 
zuhant. A kocsin a temesvári önkéntes iskola 
jelenleg Lippárn larlózkodó növendékei ültek, 
ö en súlyosan megsebesültek, áz egyik önkin* 
tes a korházba való szálli.ása kötben meghait* 

x B á r h o l b á r m i t vásáros , kérje a Dél* 
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 


