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Tizenhaiévesnél fiatalabb 
gyermekek a Tiszán. 

A tiszai fürdők ma szigora rendeletet kaptak a 
rendőrségtől. A rendelet természetesen összefüggés-
ben van a vizi mentés megszervezéséről kiadott 
kormányrendelettel és azokkal a szerencsétlensé-
gekkel. amelyek az utóbbi időben egymásntán 
szedik gyermekáldozataikat a Tiszán. A rendelet 
szerint ezentúl ,a tizenhat éven aluli és áz úszni 
nem tudó" gyermekek még szülői kísérettel sem 
szállhatnak csónakba. A rendelet nem egészen 
világos, mert hiszen kétféleképen is lehet értel-
mezni, lehet ugy is, hogy tizenhat éven aluli gyer-
mek még akkor sem csónakázhatik, ha esetleg 
úszóbajnok, lehet azonban ugy is, hogy a tizen-
hatévesnél fiatalabb gyermekek csak akkor nem 
csónakázhatnak, ha nem tudnak nazni. Az min-
denesetre helyeslendő, hogy a rendőrség valami-
lyen módon csökkenteni akarja a vizi szerencsét-
lenségek számát, ha megfelelő rendelkezésekkel 
szabályozza a vizi életet, amely bizony itt-ott el-
fajult kissé, azonban a megrendszabályozás esz-
közeit nagyon nagy gonddal kell összeválogatni, 
mert könnyen megeshetik, hogy a túlzás többet 
árt, mint amennyit használ és indokolatlanul árt. 
Abban az esetben, ha a rendőrség rendeletét ugy 
kell értelmezni, hogy a tizenhatévssnéi fiatalabb 
gyerekek még akkor sem szállhatnak csónakba, 
ha jól tudnak úszni és ha szüleikkel vannak, célt 
téveszt a rendőrség, mert a vizi sportból nem le-
het és nem szabad kizárni éppen a fiatalságot, 
amelynek a legnagyobb szüksége van az evezés 
és az úszás edző, erősitő hatására. Kivánatos 
lenne tehát, ha a rendelet kétértelműségeit meg-
szüntetnék és a szerencsétlenségek elhárítására 
valami más, megfelelőbb, eredményesebb módot 
találnának. 

— Egyéves kereskedelmi szaktanfolyam. 
A székesfőváros egyéves (akadémiai) kereske-
delmi szaktanfolyamán középiskolát végzettek 
számára a rendes és rendkívüli hallgatók fel-
vétele augusztus 31-ig tart. A ballgatik száma 
korlátozott, — a végleges felvétel az előjegyzé-
sek sorrendjében — csak a születési anyakönyvi 
kivonat és középiskolai érettségi (vagy eszel 
egyenlő értékű más) bizonyítvány beküldése 
után történik. A főváros tanácsának határozata 
alapján köztisztviselők gyermekei, — ha ezt a 
sinöségűket igazolják — a tandíj felét fizetik. 
A tanfolyam célja az, bogy egy év alatt alapos 
kereskedelmi kiképzést nyújtson a kereskedelmi 
szaktárgyakban és az idegen nyelvekben azok-
nak, akik kereskedelmi pályára kívánnak lépni. 
Részletes tájékoztatót 2000 koronás bélyeg be-
küldése ellenében a szaktanfolyam igazgatósága 
<VIII., Vas-ucca 9-11.) küld. 

Lakásokat, üzlethelyiségeket célszerűen 
és jutányosán alakit át Takccs építési vállal-
kozó, Bercsényi ucca 10. Telefon 6—53. m 

— Mocsárláz puaztit Németországban. Bres-
lauból jelentik: Szilézia keleti részében, ahol 
az elmúlt betekben a legerősebben puszlitott az 
árviz, a vizek levonulása ulán Hatalmas macia-
rak képződtek s t i b b faluban k ü l i n i s Idzbeteg-
sig lépett fe l , amelynek bacilusát mindezideíg 
nem sikerűit megállapítani. A láz feltűnően ha-
lonlit a matsárlázhoz, azzal a különbséggel, 
hogy egészen hirtelen fogja el áldozatait. Az 
egyik falu mellett tegnap délelőtt aratás közben 
tett rosszul tibb mini 100 m u n k á i , akiket 
azonnal kórházba kellelt szállítani. 

x Bárhol bármit vásárol, k i r j e a Dél-
magyararszdg ingyenhirdetési szelvényéi, 

— Súlyos aatóbale cet Tirolban. Innsbruck-
ból jelentik: Tegnap délután a felsötiroli or-
szágúton súlyos autószerencsétlenség törlént. A 
Tarischból a svájci Schalsba haladó autó ki 
akart térni egy teherautónak, de egy párkány-
kőre kr ült, amely letirl alatta. A kocsi utasai-
val a 20 miteres milysigbs zuhant. As autó 
férfi utasát súlyos sérüléssel vették ki a tsijesen 
összetört kocái roncsai alól. Ugyancsak súlyosan 
mégsebesült az idősebb hölgy utas és a soffőr 
is, mig az ifjabbik hölgy kisebb sérülésekkel 
menekült. 

x Poloskát, svábot, molyt kiirtani házilag 
csakis a Löcherer Cimexinnel lehet, mert nemcsak 
az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusz-
títja. Mindenütt kapható. buz 

Leszállított áraink 
a következők: 

Sandálok 29—30 számig, gummi l t | I 

sarokkal vagy harisnyával együtt . . w w 

Női fehér vászoncipö . 7 5 

Női fehér vászoncipők . 1 0 0 

Női fekete vászonfélcipö (100 

__ J / M Női drapp cipü JtfKS 22.0 
J 4 m Pincér cipők 1 8 0 

Férfi fehér vászon félcipő 1 5 0 

Férfi fonott sandálok. . 2 2 5 

Kérjük az árainkra 
figyelni! 
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Az Országos Kamaraszínház vendég-
játékának műsora: 

Szombaton: Anatol, vigjáték 3 felvonásban, irta 
Schnitzler. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal; Három csésze 
tea, vigjáték 3 felvonásban, irta Sloboda. 

Vasárnap este: Kék róka, vigjáték 3 felvonásban, 
irta Herczeg Ferenc. 

Hétfőn: Elő holttest, dráma 4 felvonásban,irtaTolstoj. 
Kedden: Tartuffe, vigjáték 5 felvonásban, irta Moliére. 
Szerdán: Nóra, szinmü 3 felvonásban, irta Ibseo. 
Csütörtökön: Annuska, vigjáték 3 felvonásban, irta 

Gárdonyi Qéza. 
Pénteken: Tűzvész az Operaházban, színjáték 3 fel-

vonásban, irta Georg Kaiser. Az előadás előtt Juhász 
Gyula tart bevezető beszédet. 

Szombaton: Solness építőmester, szinmü 3 felvonás-
ban, irta Ibsen. ^ 

* Az összes előadásokra jegyeket elő lehet 
jegyezni a Délmagyarország kiadóhivatalában. 

Sport 
Országos atlétikai verseny. Nagyszabású 

atlétikai versenyt bonyolit le vasárnip Hunyadi-
téri pályáján az SzTK. Országos atlétikai ver-
seny keretében legjobb atlétáink indulnak és 
ugyanekkor fogják a diszkosz- is súlydobó-
csapaivetseayekei is megrendezni, melynek 
favoritja az SzTK. 

Hírek a Zrínyi KAC-ból. A legújabb egye-
sület, a Zrinyi KAC bei keiben szorgalmas 
munka folyik. A leguóbbi választmányi aiéien 
kilenc szakosztály felállítását határozták el. A 
futballszakosztály elnöke Wolf Miksa, vezetője 
dr. Hegyi Márton, az ifjúsági futball elnöke 
T a r j á n Illés, vezetője Elekes János, az atlétika 
elnöke Váradl Imre, vezetője Halízet László, 
az uszó elnöke H a l l ó Elemér, vezetője Fltcher 
Hugó, a kerékpár elnöke Hlrschi Manó, veze-
tője M i h á l y i Qyula, a ping pong elnöke Fodor 
Mircell, vezetője dr. Prlacz István, a vívó 
elnöke Bikas Pál, vezetője Feldmann Egon, a 
box elnöke Kotda Jenő, vezetője Splízer Miksa 
és a levente elnöke dr. Huayadi Vas Qergely, 
vezetője pedig Halast B;!a lett. 

Dsbrecen—Nagyvárad. Vasárnap játszik a 
két város válogatott csapata egymás ellen, 
amelynek érdekessége, hogy most találkoznak 
először tizenkét év után. 

Maiyarország vizlpóló-bajnokCBspata Sze-
geden. Vasárnap délután, a S»UE kerületi 
bajnoki versenyén utolsó számként a III. ker.-— 
SiUE a) csapata között meghívásos pólóraér-
kőzés lesz. A Szegedi Uszó Egyesület minden-
esetre dicséretreméltó munkát végez, amikor 
anyagi áldozatot nem kímélve, Magyarország 
többszörös bajnokcsipatát hivta le Szegedre, 
mintegy kárpótlásául a közönségnek a mult 
héten elmaradt MAC—SzUE-mérkőzéséért. A 
versenyen elő mérkőzés is lesz. Az orosházi 
OTK és a SzUE kombinált pólócsapata között 
re?ánsképen a mult he i orosházi 2: l-es SzUE 
győzelemért. A verseny négy órakor kezdődik 
a SzUE rókusi versenypályáján. 

A Hűtőház részvénytársaság tiszta 
ártózi vízből készült 

mű jege 
fél tábla ára 2800 kor. 
egész „ „ 5500 » 
Előző napi rendelésre kapható 

a Központi Tejcsarnok 
minden fióktejcsarnokában. 50 

Szomorodott szivvel jelen em, hogy 
egye len szere!eít nővérem 

Iván Lujza 
hosszas betegsége ulán f. hő 21-én 
elhunyt. 

Isten ikaratában megnyugodva, drága 
halottunk hült tetemeit 22-én délután 
fél 5 órakor fogjuk Klauzál tár 3. sz. 
alatti lakásunkból nyughelyére, a szegedi 
zsidó temetőbe kiséini. 59 

Emlékét kegyelettel örlsaflk. 

Iván Mihály és neje. Iván Lacika 
kis öcsikéje. 

Külön villamos kocsi Dugonics térről indul. 


