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(A Délmagyarország munkatársától.) Buda-

pesti jelentés szerint a minisztertanács hozzá-
járult ahhoz, hogy dr. Gaál Endre Szeged 
város kul turtanácsnoka további egy évig, 1928 

fúnius 30-ig aktiv szolgálatban maradjon. 

Gaál Endre, mint ismeretes, már régebben 
.kitöltötte" azt a szolgálati időt, amely a teljes 
fizetéssel való nyugdijbavonuláshoz szükséges. 
Amikor az elmúlt évben megjelent az a kor-
mányrendelet., amely arra kötelezte a váro-
sokat, hogy teljes szolgálati idejüket kitöltött 
tisztviselőket helyezzék nyugalomba, de amely 
jogot adott a törvényhatósági bizottságnak 
arra is, hogy a rendelet értelmében nyugdíja-
zandó tisztviselők további szolgálatbantartá-
sának engedélyezését kérhessék a miniszter-
tanácstól, a közgyűlés Gaál Endre visszatar-
tása ellen foglalt először állást. A közgyűlési 
határozatot azonban a bizottsági tagok egy-

részc megÜelebbezte cs a felebbezést azzal 
indokolták meg, hogy a szavazás eredményét 

a lisztviselöszavazatok döntötték el, már pe-

dig a tisztviselők nem lehetnek elfogulatlanok 

és érdektelenek ebben a kérdésben, hiszen 

egy-egy főtisztviselő nyugdíjazása előmeneteli 

lehetőséget biztosit számukra. A belügyminisz-

ter a felebbezés alapján fel is oldotta a köz-
gyűlés határozatát. Amikor azután másodszor 
került a közgyűlés elé Gaál Endre visszatar-
tásának kérdése, a többség az előbbivel ellen-

kező határozatot hozott és a kulturtanácsnok 

visszatartására lett előterjesztést„ 

A minisztertanács hozzá is járult Gaál End-
re visszatartásához, de csak egy évre. Ez az 
idő most járt lc. így a kérdés ismét a mi-
nisztertanács elé került és a minisztertanács 
határozata értelmében Gaál Endre most még 
egy évig teljesithet aktiv szolgálatot. 

Budapest, julius 13. Két nappal ezelőtt borzalmas 
motorkerékpárkatasztrófa történt Budapesten^ a 
külső Vörösvári-Uton. A késő délutáni órákban 
két motorkerékpár haladt a bécsi országút felé. 
Az egyik motorkerékpár mintegy ötven kilométeres 
sebességgel robogott, amikor egy mellékuccából 
egy szénásszekér fordult ki. A motorkerékpár ve-
zetője észrevette a szénásszekeret, ki akart térni 
előle, de kezében megbillent a kerékpár kormá-
nya és ahelyett, hogy kitért volna a szénássza-
kér elöl, teljes sebességgel nekihajtott. 

Az ütődés következtében természetesen felbo-
rult a motorkerékpár, utasait részben a kerekek 
alá, részben pedig messze ki az árokba vetette. 
Mind a hárman véresen, eszméletlenül terültek 
el az ut porában. Az utána jövő motorbicikli 
sem tudott kitérni, ugy, hogy ez is felborult 
és utasait maga alá temette. A szénásszekér ko-

csisa nyomban értesítette a közelben posztoló 
rendőrt, aki a mentőket értesítette a szerencsét-
lenségről. A kivonult mentők, miután látták, hogy 
mind az öt motorkerékpáros súlyosan megsebesült, 
egészen lassú tempóban szállították a sebesül-, 
teket a Margit-kórházba, 

Itt megállapították, hogy a szerencsétlenül járt 
őt motorkerékpáros: Elmer Ferenc 17 éves sza-
bólegény, Ruth Nándor 18. éves és Kovács Lajos 
19 éves tanoncok és Hafna Győző és a felesége, 

Elmer sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a 
szerencsétlen fiatalember, hosszas szenvedés után 
tegnap délután elhunyt. 

Ruth Nándor sérülései is olyan súlyosak, hogy 
a fiatalember állapota egészen válságos. Csupán 

í Kovács Lajos sebesült könnyebben, ugy hogy már 
[ el is hagyhatta a kórházat, 

Hírek 
W i W M ' É ^ á Csütörtök. Rom. kath. Bonavent. 

Protestáns Eörs. Nap kél 4 óra 15 
perckor, nyugszik 19 óra 55 perckor. 

A Somogyi-könyvtár és városi muzeum nyári 
szolgálata. A Somogyi-könyvtár olvasóterme ju-
lius és augusztus hónapban délelőtt 10 és 12 
óra között van nyitva. A múzeumi tárak ugyan-
ekkor, vasár- és ünnepnapokon 10-től l-ig. 

Az Egyetemi Könyvtár nyár! szolgálata. Ju-
lius 1-től augusztus 15-ig: Az Olvasóterem nyitva 
hétköznap 8—13 óráig; könyjvkölcsönzés ugyanebben 
az időben. Augusztus 16-tól augusztus 31-ig: Nagy-
takarítás miatt az Olvasóterem egész nap zárva 
marad;'könyvkölcsönzés hetenkint kétszer, kedden 
és pénteken 9—12 óráig. , 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak; Frankó Andor, Kálvária-ucca 17. (Tel. 225.) 
,1 List Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
777.) Leinzinger. Gyula, Széchenyi-tér. (Tel. 352.) 
Lipschilz gyógyszertár, Kelemen-u. (Tel. 391.) Mold-
váuy Lajos, Újszeged, (Tel. 846.) Török Márton, 
Csongrádi-sugárut. (Tel. 364.) 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Kz egész Közép-Európában nincsenek számoítévő 
légnyomási különbségek. Az utolsó 24 órában ha-
zánkban sok helyütt volt eső. A Dunántulon és a 
közép-Tisza vidékén általánosan, egyebütt szórvá-
nyosan. A legnagyobb esőmennyiséget mérték Ti-
szafüreden 4, Tatán 31, Pakson 2.1, Zalamegyé-
ben 1.5 mm. felett is. Helyenkint zivatart is 
észleltek, A hőmérséklet kissé emelkedett. Maxi-
rnucna több helyütt elérte a 30 fok C-ust. Jóslat: 
Mérsékelten meleg idő várható, helyi esővel, vagy 
zivatarokkal. 

— Uj vonatpái- Budapest és Balatonfüred kö-
töt t Az államvasutak igazgatóságától vett értesü-
lésünk szerint a balatoni vonatok nagy igénybe-
vétele miatt julius 17-től kezdve augusztus 21-ig 
bezárólag vasárnap, valamint ez augusztus 15. 
e.s 20-ára eső ünnepnapokon a menetrendben köz-
zétett \onatokon kívül Budapest keleti pályaud-
var—Balatonfüred kőzött uj gyorsított személyvo-
r- - t ^ X w » ^en.rtoljr.TOlVn \ 7W I l i ' ö \ErtT.. • : 

személyvonat Budapest keleti pályaudvarról 6 óra 
30 perckor indul és Balatonfüredre 9 óra 57 perc-
kor érkezik; Balatonfüredről 18 óra 45 perckor 
indul, Budapest keleti pályaudvarra 22 óra 18 
perckor érkezik. A tapolcai gyorsított személyvonat 
a vonatot Balatonfüredről 1Q perc múlva követi, 

— Berlini csoregyerckek a szegedi tanyákon. 
A nyári szünidőre Szegedre érkezett berlini cse-
regyermekek egy csoportját, számszerint kilencet, 
a kancsalszéli állami elemi iskola épületében he-
lyezték el. A tanyára kikerült berlini apróságo-
kat kedden meglátogatta G o m b k ö t ő Antal tan-
felügyelő. A kis berlini gyermekek, akik ott élő 
magyar szülők gyermekei, nagyon meg vannak 
elégedve elszállásolásukkal és ellátásukkal Igye-
keznek magyarul beszélni és megígérték, hogy a 
hatheti tanyai tartózkodásuk alatt még maguk kö-
zött sem beszélnek németül. 

x Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- éa 
kétajtósak, sőntések legolcsóbban beszerezhetők 
Fekete Nándornál, Kossuth L.-sugárut 18. Tel. 10-72. 

— A kocsis eldobott cigarettája okozta a Maros« 
uecai tüzet. Kedden este a Maros-uccában — 
mint azt a D é l m a g y a r o r s z á g megírta —, 
nagy tüz pusztított. Zombori Ferenc vendéglős 
istállója gyulladt ki. A vendéglős fia vette észre 
a tüzet, aki az istállóban az Újonnan felfogadott 
kocsist, Német Sándort cigarettázva találta. A ko-
csis annyira megijedt a mindjobban terjedő tűz-
től, hogy megszökött és a rendőrség azóta keresi. 
Szerdán délelőtt a tüzvízsgáiat megejtésére bi-
zottság szállt ki a helyszínre, amelynek tagjai dr. 
L i p k a y Zoltán rendőrfogalmazó, H o r v á t h Ist-
ván tűzoltóparancsnok és az elöljáróság részéről 
B o z s ó Antal vett részt. A bizottság megállapi-í 
totta, hogy a tüzet Német Sándor kocsis gon-i 
datlausága okozta, aki vagy az égő cigarettát 
doSta a széna közé, vagy pedig cigarettával a 
szájában elaludt és as kieshetett azután álmá-
ban a szájából. 

x Harisnyák, zoknik, keztyük és fürdőtrikók leg-
olcsóbbak Chilla Raymond »Körúti Nagyáruházá*-
Kq f fkTfl ÍOfl 

j. 

A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpan-

gás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér 
nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, 
rossz kedv a természetes »Ferenc József« ke-

serűvíz használata által elmúlik. Az orvosi 
világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a 

magyar Ferenc József vizről, mert hatása 

megbízható és rendkívül enyhe. Kapható 

gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-

üzletekben. 

S a z i n g e r K o r n é l 

és ass ©re®r d i á R o t e . 

A szegedi kegyesrendi főgimnáziumban 1897« 
ben érettségizett osztálytársak nemrég találkoztak, 
cs távirattal üdvözölték volt tanárukat, S z i n g e r, 
Kornélt, a kegyes tanitórend nyugalmazott főnö-
két, aki a somogymegyei Mernyén gazdálkodik. 
S z i n g e r Kornél rendkívül meleghangú levélbea 
válaszolt, amelyet dr. M o l n á r Jenő kollégánk^ 
nak, az országosan ismert fővárosi írónak és lap-
szerkesztőnek küldött. A levél így hangzik: i. 

»Kedves Főszerkesztő Urnák és a többi kedves 
régi tanítványomnak gyöngéd figyelme mélyeni 
meghatott. Fogadja és tolmácsolja a szíves megi 
emlékezésért hálás köszönetemet, annak biztosít 
tásávál, hogy boldogulásukért nem fogok meg-
szűnni napi imáimban megemlékezni utolsó lehe« 
létemig. Abban a reményben, hogy a jó Isten ke« 
gyeiméből még találkozunk, üdvözlöm a régi sze-
retettel mindnyájukat. Szerető volt tanáruk: Sziu-f 
ger. Kornél.« 

Az első reklámkiállítás 
Magyarországon. 

A reklámügy rendkívül fejletlen Magyarországon.' 
Amig külföldön minden törekvő és terjeszkedni 
akaró iparos és kereskedő tudatában vau annakv 

hogy csak ugy boldogul a nagy versenyben, ha a 
reklám és propaganda költségeket belekalkulálja 
az üzemi költségekbe, addig nálunk a reklámügy, 
igen kezdetleges s a legtöbb üzletember azt hiszij 
hogy áldozatot hoz, ha a közönség előtt minél 
vonzóbban reklámozza áruit. Az I. Nemzetközi 
Reklám Kiállítás, melyet a Vas, Gép és Háztar-
tási Ipari Kiállítással kapcsolatban rendeznek a 
fővárosban, nagy szolgálatot fog tenni a reklámügy, 
fejlődésének. A kiállítás megnyitása Szent István-
hetében lesz s a székesfőváros felvette a Szent 
István-jhét hivatalos programjára, annál is in-
kább, mert ez a kiállítás nemcsak tanulságos, de 
igen látványos is lesz. A vasipari kiállításon gaz* 
dag rádió-kiállítás lesz s ennek stúdiója a rek-
lám-kiállításon adja le a hangversenyeket. Nagy, 
arányokban szerepel a kiállításon az egész ma-
gyar sajtó, szenzációja lesz a kiállításnak az egyik 
hirlap beszélő újsága. Résztvesz a kiállításon Bu-
dapest Fürdőváros egy nagyszabású plakátpályá-
zattal, mely azt célozza, hogy az 1929-ben tar-
tandó nemzetközi fürdőügyi kiállítás részére egyj 
művészi kivitelű plakátot teremtsen. Az összes fő-
városi fürdők, székesfővárosi vállalkozások, a nagy 
reklámvállalatok szerepelnek az érdekes és moz-
galmas kiállításon, mely a Szent István-hét egyik 
látványossága lesz. Ugy az I . Nemzetközi Reklám« 
Kiállítás, mint a Vas, Gép és Háztartási Ipari Kiál-
lítás augusztus 18-től szeptember 15-ig lesz nyitva. 
A vidékről felutazó közönség részére a szokásos 
kedvezményes jegyek és elszállásolási kedvezmé-
nyek állnak rendelkezésre. A kiállítás irodája 
Budapest, V. Vadász-ucca 31., készséggel szolgál 
bárkinek bővebb felvilágosítással. M23 

% Botort u Asztalosmesterek Bútorcsarno-
kában vegyen. (Szegeti, Dngonics-tér 11.} iga 

Amerikai angol 

autovilágmárka 
Szeged székhellyel agilis, szak-
mabeli és megfelelő tőkével 

rendelkező 

kerületi képviselőt 
keres. 

Megbízottunk csütörtökön és 
pénteken délután 2—4 óra kö-
zölt a Tisza-szállóban található. 
Érdeklődni a portásnál. 93 


