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: BSMRM/ f • Protestáns. B 8 Ibolya. Nap kél 4 
[óra 41 perckor, nyugszik 19 óra 27 perckor, 

A Somogyi-könyvtár és városi muzcum nyári 
' szolgáJaia. A Somogyi-könyvtár olvasóterme ju-
í lius és augusztus hónapban délelőtt 10 és 12 
őra között van nyitva. A muzeumi tárak ugyan-
ekkor, vasár- és ünnepnapokon 10-től l-ig. 

Az Egyetemi Könyvtár nyári szolgálata. Ju-
{lius 1-töI augusztus 15-ig: -Az Olvasóterem nyitva 
hétköznap S—13 óráig; könjtvkölcsönzés ugyanebben 
az időben. Augusztus 16-tól augusztus 31-ig: Nagy-
takarítás miatt az Olvasóterem egész nap zárva 
marad; könyvkölcsönzés heteukint kétszer, kedden 
cs pénteken a—12 óráig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Frankc? Andor, Kálvária-ucca 17. (Tel. 225.) 
.Tust Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
777.) Leinzinger Gyula, Széchenyi-tér. (Tel. 352.) 
Lipschitz gyógyszertár, Kelemen-u. (Tel. 391.) Mold-
vány Lajos, Újszeged, (Tel. 846.) Török Márton, 
Csongrádi-sugárut. (Tel. 364.) 

A Délmagyararszág bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (W'r. Auslandskorrespondenz), 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (österr. Anzcigen A.-G.) 
.Telefon: Serie 62—5—95. 

I R o l h e r n t e r e a k i é m i a t t be-

i i l t o t t f t k a 

Prága, augusztus 6. A Pressburger Zeitungot 

a Rothermere akciójával kapcsolatos közlések 

miat t a kormány betiltotta. 

!? _ Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban tegnap még sok helyütt volt eső, fő-
képen a Dunántúlon itt-ott zivatarral, 10 mm. 
körüli csőmennyiséget mérték Zalaegerszegen, Esz-
tergomban, Putnokon és Ercsiben. A hőmérséklet 
lényegesen megcsökkent. Jóslat: Ismét melegebb 
és egyelőre túlnyomóan száraz idő várható, később 
tivaíaros hajlammal, 

v — Budapesten szeptember 14-én nyitnak meg 
»2 Iskolák. Budapestről jelentik: A főváros ta-
nácsa a kultuszminiszter leirata értelmében ma 
agy döntött, hogy a főváros iskoláiban a tanítás 
¡szeptember 14-en fog kezdődni, 
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Szegediek kedvenc 
találkozó helye. 

Magyarország l e g n a g y o b b s z á l l o d á j a . 
Szobák a legolcsóbbfó! luxosszobákig. 

Szegedieknek különös 
k e d v e z m é n y e k ! 

Tis2íele!íel felkérem mindazokéi, akik 

itt. Varga Istvánné Tóti} 
Matild 34 éves. elvált asszonyról tud-

nak, illő jutalom el lenében szíveskedjenek 

tartózkodási helyéről értesítést küldeni. 

Nevezett f. évi junius hó 14-én elfünf 

Orosházáról és csak annyit tudok róia, 

hogy Szeged körül van valahol házvezető-

nő i vagy szakácsnői állásban. 

§e£lemmer £ a j o » e 

az ,Est lapok" bizományosa 
Orosháza. 

— A lárosí színház megkapta a játszási 'enge-
délyt. A kultuszminiszter szombaton értesítette a 
város tanácsát, hogy a városi színháznak Szegedre 
és egy másik vidéki városra . játszási engedélyt 
adott. A város ugyanis, amikor a kultuszminisz-
tertől megkérte a játszási engedélyt színházára 
nyári állomását pontosan még nem tudta meg-
jelölni és igy Szegeden kívül egy másik vidéki 
városra is kért engedélyt. Itt-említjük meg, hogy 
Fodor Jenő intendáns a szombati napon három-
ezer pengő előleget osztott szét a társulat uj tag-
jai között, akik augusztus hónapra sehonnan sem 
kaptak fizetést. 

x Esküvő". Stefanika Ágnes ,és ifj. Kalmár Már-
ton folyó hó 8-án, hétfőn d. u. 6 órakor a foga-
dalmi templomban tartják esküvőjüket. 292 

— Somogyi-telep népünnepélye a Marsi-éren. A 
somogyitelepi templomépitő bizottság szeptember 
11-én rendezi nagyszabású népünnepélyét a Mars-
téren, az összes társadalmi és jótékony egyesületek 
részvételével. Az üunepség alkalmával mutatkozik 
be a somogyitelepi önkéntes tűzoltótestület, este 
8 órakor nagyszabású lűztátnadást rendez. Az ün-
nepélyt rendező bizottság, tekintettel arra, hogy 
ez lesz az idény utolsó népünnepélye, mindenféle 
olcsó és jó szórakozásokról kiván gondoskodni. 
A rendező bizottság minden pénteken délután' 5 
órakor tart értekezletet a városházán és felkéri 
mindazokat a hölgyeket, akik e munkaban köz-
reműködni óhajtanak, ugyanott jelentkezni szíves-
kedjenek, 

x Orvosi hír. Dr. E. Pollák Ella belgyógyász 
szabadságáról visszaérkezett. Orvosi rendeléseit 
Kárász-ucca 14, szám alatt ismét megkezdette. 

— Halálozás, Özvegy Pillieh Gyuláné, Szendrői 
Ilona nyugalmazott leáuyközépiskolai tanárnő ma 
Szegeden 66 éves korában-elhunyt. Az elhunyt ta-
nárnő közel négy évtizedén át' állott Szegeden a 
felsőbb nőnevelés szolgálatában, Pillieh Gyulánét 
egyetlen fián, Pillieh Andráson, a MTI hódmező-
vásárhelyi vezetőjén kívül kiterjedt rokonság gyá-
szolja, 

— Németnyelvű ismertetés Szegedről. W e r n e r 
Emil német egyetemi tanár szombaton Szegedre 
érkezett, hogy a városról'németnyelvű ismertetést 
írjon. A- német egyetemi tanár a kereskedelmi 
és iparkamarától és a város tanácsától szerezte 
be a Szükséges adatokat, 

— Testvérimre' — lugkövel. Budapestről jelen-
tik: Ma reggel végzetes testvérháború zajlott le 
Újpesten, ahol a 33 éves Weisz Jenő és a 30 éves 
Weisz Béla állandóan civakodtak egymással, Ma 
reggel Weisz Jenő berontott ágyában heverő öccsé-
hez, Bélához és egy pohár lugkövet öntött az 
arcára. Weisz Béla ugy összeégett a maró folya-
déktól, hogy valószínűleg megvakul, A rendőr-
ség a merénylőt őrizetbe vette, 

— UJ szivattyút és emelőt vásárolnak a mély-, 
ta t furrásához. Buócz Károly műszaki tanácsos 
pénteken Budapesten tartózkodott, hogy a mélykút 
furrásához uj szivattyút és-emelőt vásároljon, 
Az Uj szivattyú és emelő a fúrási munkák meg-
gyorsulását jelentené. Buőcs Károly budapesti utja 
azonban nem végződött teljes eredménnyel, uiivel 
csak ajánlatokat kapott a szükséges műszaki esz-
közökre, 

s A MÁV 59 százalékos raensídijkedvemenye. 
A hatalmasnak ígérkező Szent István napi ünnepsé-
gek vidéki megtekintőinek a MÁV és a hajózási 
társaságok 50 százalékos menetdijkedvezményt 
biztosítanak, zEen alkalommal lapunk Budapestre 
utazó olvasói figyelmébe' ajánljuk az 1850. év-
ben alapított és legjobb szöveteiről világszerte 
közismert Semler céget (Budapest, IV., Bécsi-u. 
7, szám) ahol az eredeti angol férfi és női leg-
kitűnőbb minőségű szövetkülönle.gességekből való 
vásárlás tartósságuknál fogva hosszú időre mente-
sít a ruházkodás gondjaitól. A cég maradékosztá-
lyán a nagy forgalom folytán minden méretű 
maradékok állanak rendelkezésre, melyekből való 
vétel a mar fogalommá vált Semler minőség meg-
ismerését, alkalmi ároii teszi lehetővé. A vidék-
ről felutazó vásárló közönségnek a cég sorou-
kivül figyelmes kiszolgálást biztosit. Mhi 173 

— Megmérgezte családját. Szombathelyről jelen-
tik: Az osztrák megszállás • alatt lévő Locsmánd 
községben Hamedler János kőműves állandóan fél-
tékenykedett a feleségére és emiatt napirenden 
voltak a perpatvarok közöttük. Hamedler, aki a 
múltban többszőr fenyegetőzött azzal, begy az 
egész családját kiirtja, a napokban ismeretlen mé-
reggel megmérgezte a családjai. Az idejében előhí-
vott orvos az asszonyt, a learat és az unokáját 
megmentette, de Hamedlert, aki t méregből na-
gyobb adagot vett bts, nem sikerült a/, életnek 
megmenteni. 

Hasszorulás, rossz emésztés, erős bomlási 
és erjedési folyamat a gyomorbélhuzambau, 

• bélbaktérium- és gyomorsavtultengés, a nyelv 
gyulladása, az arcbőrön és a háton mutat-

kozó kiütések, valamint karbunkulusok a 

természetes »Ferenc Józsefe keserűvíz haszná-

lata mellett visszafejlődnek. Számos gyakorló 
orvos a Ferenc József vizet má r évtizedek 

óta mindkét nembeli felnőtteknek és iskolás 

gyermekeknek ki tűnő sikerrel rendeli. Kap-

ható gyógyszertárakban, drogériákban és fü-

szerüzletekben. 

R i a d a l o m a s t r a n d i o n . 

Szombaton délután nagy ijedelmet keltett 

a strandon néhány könnyen végzetessé vál-

ható baleset, amely a Tiszában fürdőzőket 

érte. A strandfürdő móló ját ugyanis a nagy-

apadás következtében jóval beljebb tolták, 

ugyr hogy a fürdőzőket, akik a móló külső-

részén szálltak vizbe, teljesen ellepték a hul-

lámok és itt csak kitűnő úszók kockáztathatták 

meg a fürdőzést. Sokan nem tudták, vagy 

nem vették észre, hogy a mólót beljebb vitték 

és azt hitték, hogy min t eddig is, a móló 

külső részén csak derékig ér a viz. 

Először egy házaspár került igy igen szoron-

gatott helyzetbe. A férj, bár tudott úszni, me-

neküln i kezdett, mire a felesége ijedtében 
torkon ragadta, ami természetesen azt vonta 
maga után, hogy ő is fuldokolni kezdett. 'A 

fürdőmester azonban gyorsan segítségükre sie-

tett és hamarosan kimentette a nehéz hely-

zetbe került házaspárt. 

A kellemetlen incidenssel azonban még nem 

értek véget a balesetek, de ezek már kevésbé 

voltak veszélyesek. Háromszor kellett a strand-

fürdő úszómesterének közbelépni, hogv a 

bajbajutott fürdőzőket kimentse, am i szeren-

csére sikerült is. 

— Zsirszödat ivott egy hentessegéd felesége. 

Szombaton délben értesítették a mentőket, hogy a 

Kolozsvári-tér 7. számú házban Kiss István hen-

tessegéd felesége öngyilkossági szándékból zsirszó-

dát ivott. Az asszonyt a mentők súlyos állapotban 

a közkőrházba szállították, ahol ezideig még nem 

lehetett kihallgatni, 

x Olcsó fürdőkádak, tákaréktüzhelyek Fogel 

Edénél , Szeged, Takaréktár-ucca 8. 582 

— 5 évi száműzetésre ítéltek két lakbéruzsorást, 

Milánóból jelentik: A firenzei törvényszék tegnap 

házbéruzsora miatt 5 évi száműzetésre itélt két 

háztulajdonost, akik nem tettek eleget a kormány 

legutóbbi lakásrendeletének és nem voltak haj-

landók a házbéreket leszállítani« 

Ozr. Zsigmond Miltftlyné ugy a 
maga, mint testvérei és a rokonság 
nevében fájdalomtól megtört szivvel 
jelenti, hogy szeretett férje, jó test-
vér és rokon 

Zsigmond Mifiály 
életének 71-ik évében hosszú szen-
vedés után az Úrban elhunyt. Temetése 
f. hó 8-án d. u. 4 órakor lesz a Gyöngy-
tyúk ucca 24. sz. gyászházból a rókusi 
temetőben levő családi sírhelyre. 

Föld és házbirtokok lí¡&ÍÍ 
Pénzkölcsön közvetít és 
•ő?id lejáratú és 35 évei, nagyobb kamatú kölcsönök 

ille ékme trs konvertálása 1-2 százalék díj melelt. 

PETINK IRTBl S & H S 3 S S 
11VÍ Mr 7. sz. a. (Szeged-Csougrádi (aka-élipíi.z'ár palotája) II. tea. 
jobhra. lakás Stá :ó u. 8|b. 108 Telefonok: 3—20. és 13—36 

Tűzifa- és szénnagykereskedő cég keres 
azonnali belépésre 280 

üzletszerző tisztviselőt. 
A j á n l a t o t - " • tviselő" jeligére a kiadóba, 


