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Somogyi-telep ünnepe. 
Nagy ünnepe volt vasárnap a Somogyi-telep-

nek : felszentelték as uj iskolát, az iskolában levő 
oltárt és a telep keresztjét, amely a jövendőbeli 
templom helyén áll. A szertartásokat dr. Glattfel-
der Gyula megyéspüspök végezte igen fényes 
papi segédlettel. Az ünnepélyen megjelent közel 
báromszáz szegedi vendég is, közöttük dr. Aigner 
Károly főispán feleségével, dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester feleségével együtt, dr. Gaál 
Endre kulíurtanácsnok, dr. Bottka Sándor rendőr-
főtanácsos és még számosan a városi és állami 
hivatalok vezetői közül. 

Az érkező vendégeket a Somogyi-telep biciklis-
osztaga kisérfe ki a városbői az uj faiuba. 

Az ünnepély tiz őrakor kezdődött a keresztnél, 
ahol Glattfelder püspök misét mondott. Ezután az 
iskola épületében levő oltárt, majd magát az is-
kolát szentelte fel. Az iskolában szintén csendes 
mise volt, majd a jövendőbeli templomtéren fel-
állított sátorban tábori misét mondótt a püspök. 
A mi3én a szegedi dalárda és a telep női ének-
kara énekelt egyházi dalokat. 

Egy őrakor kezdődött a hatalmas bankett az is-
kola termeiben. Az első pohárköszöntőt a főispán 
mondotta a kormányzóra, majd a polgármesterre 
ürítette poharát. Pohárkö3zöntőjében elmondotta, 
hogy Somogyi Szilveszter volt az, aki a ssegedi 
kormány számára a városi bankjegyek kibocsátá-
sával az anyagi erőt biztosította. Felsorolta azo-
kat az alkotásokat, amelyeket a polgármester 
buzdítására megvalósított a város az utóbbi idő-
ben és amelyek a megvalósulás stádiumában van-
nak, a kislakásokat, a bérpalotákat, a fogadalmi 
templomot, az egyetemet, a tanyai vasutat. 

A nagy tetszéssel fogadott felköazöntő után 
még számos pohárköszöntő hangzott el, a ban-
kett a késő délutáni órákig tartott. Délután meg-
kezdődött az iskola tágas udvarában a táncmu-
latság, amelyhez a zenét a katonazenekar szol-
gáltatta. 

— 81 emelslas fesz a világ legnasyobb 
felhőkarcolója. Newyorkból jelent k : Detroit 
városáoan, az amerikai automobilipar közép-
pontjában tegnap kezdték meg Amerika leg-
hatalmasabb felhőkarcolójának építését. 4s n) 
felhőkarcoló 873 láb magas lest is issteten 
81 emeletből fog állani. Az uj felhőkarcoló 
tehát magasok* lesz, mini e párisi Eiffel-
torony. 

UJ KÖNYVEK A DELMAGYARORSZAG KÖL-
CSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Bonsels: Maja , Bet-
tauer: Ököl jog, A fekete hétfő, Aki három 
órá ig volt asszony, Asszonyfaló, Lelki-
ismeret nélkül, Glyn : Érdekházasság, G y p : 
Napoleonetta, Galsworthy: A sötét virág, Gel-
lért M ó r : A magyar ipar úttörői, He imburg : 
Szerelem a romokon, Gertrúd hozománya, 
Egy szegény leány, Kőnigsegg: Szol imán Ben 
Darja , Keltermann: Ingeborg, Mokcsay : Szól 
a tárogató, Michaál is : Metta, Ujtielyi Nándor: 
Pénzt és nőt, Abc, A szenzác ós regény, Was-
sermann: Golovin. 

— Sass Lajos — a bejelentő hivatai u i 
vezetője. Az áilamrsndőrség szegedi bejelentő 
hivatalának vesetését hétfőn Sasa Lajos állam-
rendőrségi irodafőtiszt, a hivatal eddigi helyet-
tes veretője vette át, akii a város közönsége 
udvariasságáról és előzékenységéről már régóta 
ismer. Thlrry Lajos rendőrtanácsost, a bejeieatő 
hivatal eddigi vezetőjét a kapitányság egyik hi-
vatalába osztották be. 

x A Délmagyaf ország kiadóhivatala, kölcsön 
könyvtára és jegyirodája a Klauzál-téri Európa-
házban van. Bejárat Aradi uccán. 

— A rossz kövezet és az aratás. A hétfői 
tanácsülésen a polgármester bejelentette, hogy a 
gazdák állandóan panaszkodnak a rossz kövezel 
miatt, amelynek különösen most, a termés betaka-
rítása idején érzik erősen hátrányát. A kátyús, 
gödrös utakon ugyanis a megrakott szekerek na 
gyon könnyen felborulnak. „Valamit feltétlenül 
kell csinálni — fordult a polgármester Berzenczey 
Domokos felé —, ha mást nem, fogadni keli egy 
embert, aki állandóan igazgassa az utakat és töm-
ködje a kátyúkat, igy a gazdák legalább látják a 
Jószándikoi". A tanács el is fogadta a polgár-
mester inditványát a júszándék dokumentálása 
céljából. 

— Az ujszegedi lőtér használata. A szegedi 
honvéd áliumáspsrancsnokság értesítése szerint az 
ujssegedi földbérlők érdekében az ujszegedi elemi 
lőtéren a lövésset nemcsak szombat, vasár- és 
ünnepnapokon, hanem 8 án és 15-én délután, 
valamint 9 én és 16 án deielőtt is szünetet. 

x Bárhol bármit vásárol, kirfe a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

— Tizéves érettségi találkozó Szegeden. 
Felkérjük mindazokat, ágik 1916 ban a szegedi m. 
kir. állami főgimnáziumban hadi, vagy évvégi 
érettségi vizsgálatot tettek, vagy ezzel iz évfolyam-
mal valamikor együtt jártak, hogy a tizéves talál-
kozó előkészítése céljából pontos elmüket, vala-
mint a találkozó idejére és megrendezésére vonat-
kozó propoziciőikat Csikós Ede gyógyszerész, 
Sseged, Borbély-győgyssertár, Tisza Lajos köruí 
20. ciraen mielőbb közölni szíveskedjenek. Csikós 
Ede gyógrsseréss, Halbrohr László földbirtokos és 
Rapcsán Vilmos hiríapiró. 

x Bárhol bármit vásárol, kirje a Dil-
magyarország ingyenhirdetési szelvényű. 

— A Tiszába fullad? egy inasgyerek. Szom-
baton a délutáni órákban tragikus szerencsét-
lenség játszódott le az Alsóliszaparfon. A tiszti 
pavillon irányában Ördbg Imre 15 éves cipész-
tanonc, aki a Hobiárl basa ucca 9. szám alatt 
lakik, néhány társával vig mulatozás közben 
fürödni ment a Tiszába. Alig gázolt bele s 
folyóba a kis inasfiu, amikor as elsodorta 
anélkül, hogy megrémült társai segitségére 
siethettek volna. A kis inasgyerek holttestét 
még nem találták meg. 

x A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 
koronáért a Délmagyarország kiadóhivatali-
ban kaphatók. 

— Temetés. Hétfőn délután kisérték el 
utolsó uijára nagy részvét mellett l/flaky Károly 
államrendőrségi számvevőségi tanácsost, aki 
pénteken tragikus körülmények között birielec 
elhunyt. A (emelésen megjelent a szegedi fő 
kapitányság, valamint a rendőrség tisztikara és 
legénységének képviselői. 

— A x Uj Idők uj féléve. Surányi Miklós szenzá-
ciósan érdekes, minden izében irodalmi értékű, mély 
és szép elbeszélését közli Hercieg Ferenc képes iro-
dalmi hetilapján ik az Uj Időknek 27. száma, amely a 
rendesnél is nagyobb terjedelemben jelent meg. Cik-
ket Szép. Ernő, Lyka Károly és dr. Török Frigyes 
irtak ebbe a számba, amely közli még Juhász 
Gyula, Farkas Imre és Varságh János verseit, Ván-
dor Iván, Sas Ede és Piera Nille elbeszéléseit, Csathó 
Kálmán nagysikerű regényének folytatását és meg-
kezdi Rudolf Stratz .Meghatok érted" cimü világhiiü 
szerelmi regényének közlését. A művészi képekkel gaz-
dagon díszített szám tartalmát, a lap rendkívül nép-
szerű rovatai, (A szerkesztő üzenetei, a Kertészeti 
üzenetek, a Szépségápolás, a Gasztronómia) teszik tel-
jessé. A lap előfizetési ára negyedévre 80000 korona. 
Mutatványszámot érdeklődőknek szívesen küid díj-
mentesen a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy ut 16. 

Ganna Wal*k», a párisi Opera Comique 
tagja énekli Msdame Butterfiy gyönyörű szere-
pét 12 én a siegedi színházban. Jegyek a Dil 
Magyarországnál. 

Szá n t h ó S á vidor 
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Leckék a házasságról 
julius 11 én, vasárnap 

4 fejsze ben. 

1 fejezet: Ismerd meg magad 1 3. fejezet: Az ember gyümölcs. 
2. „ A házasság hygieniája. 4. „ Az eaber születése. 

A-bicsi szülészeti klinikán készült film ü l 
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— Egy kapitány agyonlőtt egy halanzt , 
mert nem válta meg az antóbnsz. Varsóból 
jelentik: Vasárnap délben egy lovaskapitány 
messziről intett az autőbusikalauznak, hogy 
várjon és futott a megállóhely felé, a kalauz 
megsdta a sípjelet és a* autóbusz tovább ro' 
bogott. A kapitány lihegve ért oda. felkapott a 
kocsira s rivid stóváltis után lelátta « vexelői. 
Az eset nagy felháborodást keltett, annál is in-
kább, mert pénteken temettek Varsóban egy 
taxisoffőrt, aki a viteldíj miatt összeszólalkosoti 
egy repülőtiszttel. Mind a kettőjüket a rendőr-
ségre állították elö s ott a kihallgatás alkalmá-
val a repülőtiszt agyonlőtte a soffőrt. 

— Tonelli Sándor szabadságon. Dr. Tonellt 
Sándor, kamarai főtitkár tegnap kezdte meg 
négyheti nyári szabadságát, melyet Stájerország-
ban fog eltölteni. Távollétében a kamara iro-
dáját dr. Landesberg Jenő ügyvezető titkár 
vezeti. 

A legszebb barianyák, szalagok, csipkék 
legolcsóbban Battancsnál Gizella tér 8. Tel. 654. $ 

— A szegedi kereskedelmi és Iparkamara 
ösztöndijai. A szegedi kamara junius 29 én tartott 
teljes üléséből kifolyólag két egyenként 5.000.000 
koronás ösztöndíjra irt tei pályázatot olyan felső-
ipariskolát végzett fiatal iparosok vagy kereskedők 
támogatására, akik szakmájukban vgírt tőfitéletes-
teedés végett valamely külföldi szakoktatási inté-
zetet kívánnak látogatni, vagy hasonló célból vala-
mely külföldi üzemben vagy üzletben kivánnak 
elhelyezkedni. Hasonlóan egy 5000.000 koronás 
pályadíjat irt ki a kamara teljes Qiése egy olyan 
fiatalabb szegedi kereskedő részére, akinek már 
bisonyos üzleti tapasztalatai vannak és aki az al-
földi gyümölcsértékesítés ügyét (hajija föieg a 
leginkaöö tekintetbe jövő osztrák és német piaco • 
kon tanulmányozni. Az utóbbi tsrmimányuti segély 
kiadása alkalmával a kamara elnöksége fentartjf 
magának azt a jogot, bogy a tanulmteyut prog-
ramját BZ összeg odaítélése alkalmával a kikül-
dendő féllel közvetlenül megtárgyalja. Mindkét 
pályázatra a keilfien felszerelt kérvények benyújtást 
határideje julius hó 31. 

Pár i f , München , Budapest kiváló ének-
művészeiből összeállított operaegyültes adja elő 
hétfőn, 12-én este 8 órai kezdettel a Pillangó 
kisasszony operát. 

x B á r h o l b á rm i t vásáro l , kirje a Dél* 
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL-
CSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Dr . Mamusich Mi-
hály : Labdarúgás, Schober József: A selyem 
és feldolgozása. 

Lakásokat, fliletbclyleégekct célszerűen és jutá-
nyosán alakit át Takács építési vállalkozó Bercsényi 
ucca 10. Telefon 6-53. 

— Mise közben fojtogatni kezdte a pspot 
Budapestről jelentik: Belényes községben Pavel 
József rárohant a miséző papra és fojtogatni 
kezdte, usy hogy cssk nehezen tudták meg-
fékezni. Kiderült, hogy hirtelen elmebaj tört ki 
rajta. 

S s z i n £ > a & é a 

M ű v é & s s e t ^ 

* Opera staggions Szegeden. Hétfőn, folyó 
hó 12 én érdekes vendégjáték szinhelye lesz a 
szegedi színpad. Puccini régen nem adott leg-
szebb operáját, a Pillangó kisasszony! adják 
elő a címszerepben Ganna Walska, a párisi 
Opera Comíque tagjának felléptévei. Pinkertoa 
hsdnagy szerepét Joseph Burescb, a manchcm 
Optra tenoristája énekli, mig a többi szere-
peket Medveczky Bella, Pajor Ödön, Vermes és 
Tarnay, a budspesti Népopera (Városi Szinhás) 
tag jü éneklik, a kórust pedig a budapesti 
Operaház kőrisiáival erősifik meg. Az 50 tsgu 
kiegészített operazenekart Andor Zsigmond ve-
zényli, Jegyek e szenzációs elői dánra 50 száza-
lékos helyáremeléasel már kaphatók a Dil-
m&gyamszág kisd^hivatalában. 

* A passiojátékot megismétli a Nemzeti 
Szinház együttese. A Nemzeti Színház együttese 
10 ífcén éa 11 ísé-v, sombaíon éa vasárnap ipeg-
ismétli Greban világhírű Igasi Passióját. A hatal-
mas színpadi müvet a Nemzeti Színház teljes gár-
dája az eredeti budapesti szereposztásban és & 
Nemzeti Sjinház eredeti díszleteivel hozsa szinre. 
Szombaton és vasárnap kedvezményes áraa meilett 
délután, este pedig rersdes halyárak mellett tarta-
nak előadást. 


