
1927 szeptember 15. DÉLMAGVARORSZÁG 

Ш г е З с 
Í X Csütörtök. Rom. kath, H. Sz. M. 

. /AvJ« Protestáns Nikodéru. Nap kél 5 
Öt« 36 perckor, nyugszik 18 óra 14 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 
10—l-ig. , .J 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d, e. 8—l-ig, d, u. 3—7-ig, 

Szegeden t gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
fenak: Gerle Jenő, Klauzál-tér, 3. (Tel. 359.) Ger-g'iy Jenő, Kossuth I.ajo--r-nrárut 31. (Tel.62.) 

r. Lőbl Imre, Gizellu-iu 5. (Tel. 819.) Mold-
vány Lajos, Újszeged, (Tel. 846.) Nvilassy Ágoston, 
Szilléri-sugárut 11. & ,•„ ,, 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
XL, Taborstrasse 7. (Wr, Auslandskorrespondenz), 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasód 
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, L* Wtldpretmarkt 1. (österr. Anzei2en>-ro 
Telefon; Serie 62—5—95. 

^ — Derült idő. A Meteorológiai Intézet jelentése: 
Tegnap hazánkban alig volt csapadék, az idő 
túlnyomóan derült és főleg éjjel hűvös. A mini-
mum 5 fok volt Kecskeméten. Időprognózis: Egy-
előre túlnyomóan derült száraz idő, hőemelke-
déssel. 

, — A Beszkárt dalárdája küldöttségileg köszönte 

meg Szeged vendéglátását. Az országos dalosver-

senyen — mint ismeretes — szép eredménnyel 

vett részt a Beszkárt önképzőkörének dalárdája is 

Szerdán délelőtt a budapesti dalkör háromtagú 

küldöttsége kereste fel dr. Somogyi Szilveszter 

polgármestert, akinek átnyújtották a dalárda kö-

szönőlevelét. Az önképzőkör külön közgyűlésen 

szavazott köszönetet Szeged város hatóságá-

nak és közönségének azért a vendégszeretetért, 

amelyben a dalárda tagjai az országos dalosver-

seny alkalmával része:.ültek. ..,-:.. v. * r 

— »Takarékossági napi. Budapestről jelentik: 
A vidéki pénzintézetek országos kongresszusa még 
a tavasszal elhatározta, hogy október 31-én Ma-
gyarországon is megrendezi a takarékossági na-
pot. Ezen a napon az iskolákban, templomokban 
és gyűléseken a takarékosságról fognak beszélni. A í 
vidéki pénzintézetek a helyi iskolákban 5 pengő- j 
ről szóló betéti könyveket fognak szétosztani az i 
ifjúság között, hogy ezzel is növeljék a takaré- j 
kossági buzgalmukat. 

A ssin§ás Ropni 
§éífőn UltárulnaU. 

Rég előzött meg évadot az érdeklődésnek olyan 
nagy aránya, mint a mostanit. De uj társulat is a 
jelek szerint rég készült az ambíciónak és a szor-
galomnak azzal a mértékével, amellyel az idén 
dolgoznak az előkészítés egész vonalán, minden 
múhelyébeu. Még az adminisztráció bűróiban is. 
lázasan készülődnek a szezonra és a maga kis 
őrhelyén természetesen méltóan akar bekapcso-
lódni ebbe a munkába a Déimagyarország kiadó-
hivatala is, mely városszerte ismert egyébként is 
elevenségéről, szolgálatkészségéről és ötletgazdag-
ságáról. 

A Délmagyarország jegyirodájában újból 
mígkezdlék a színházi jegyek árusítását. 

A kiadóhivatalnak erre a szolgálatára a jövőben 
fokozott gonddal fogunk ügyelni. A közönségnek 
az idén kezdettől fogva rendelkezésre áll bár-
mely, bérlet vagy más uton le nem foglalt jegy. 
Utalványaink ellenében a jegyek föltétlenül rezer-
váltatnak és az esteli színházi pénztárnál akadály-
talanul kiadatnak. "De szívesen vállalkozunk ma-
gunk is arra, hogy a pénztárunknál meg nem 
kapható jegyeket rezerváltassuk, a színháztól el-
hozattassuk,. készséggel vállalkozunk továbbá arra 
is, hogy jegyrendelést telefonon felvegyünk és 
hogy a megrendelt jegyet kikézbesitsük. Általában: 
mint adminisztrációnk minden más ágában, a jegy 
árusításnál is 

minden legmesszebbmenő igény legelőzéke-
uyebb' kielégítésére 

fogunk törekedni. Esetleges panaszokat nyomban 
orvosiunk, hibák, tévedések kiküszöböléséről sür-
gősen gondoskodunk. A Délmagyarország jegy 
irodájában a jegyét mindenei haladéktalanul meg-
kapja. 

Nem kell várakozni. Nem kéli ácsórogni. 

A Délmagyarország jegyirodája az eddiginél is tö-
kéletesebb szervezettséggel ál! a közönt- rendel 
kezésére. 

A klsánlání lemondott arról, 
hogy nagyszabású akciói Indítson Moihermere ellen. 

Genf, szeptember 14. A kisántánt külügy-
minisztereinek tegnapi értekezletén Benes azt 
indítványozta, hogy nagyszabású akciót kezd-
jen a kisántánt Rothermere tevékenysége el-
len. A román külügyminiszter bizonyos kö-

rülmények között hajlandónak mutatkozott 
erre. Marinkovics jugoszláv külügyminiszter 
azonban teljes erejével tiltakozott az akció 
ellen. Marinkovics ellenzésére a kisántánt kon-
ferenciája lemondott a tervezett akcióról. 

Vízért, világításért, villamosért harcol 
a jubiláló Ujszegedi Népkör. 

,Huszonöt év alatt sikerült az elhanyagolt Újszegedet emberséges és lakható 
városrésszé tenni." 

(A Délmagyarország munkatársátólAz 
Ujszegedi Népkör tudvalevőleg vasárnap ün-
nepli fennállásának huszonötéves évforduló-
ját. A nevezetes dátum rövid időre az érdek-
lődés tüzébe állitja ezt a szerény egyesületet, 
annyival inkább, mert az Ujszegedi Népkör 
bizonyos fokig mint komoly társadalmi faktor 
él a köztudatban. A jubileumnak egészen szo-
katlan és csak nagyon ritkán előforduló jelen-
ség ad külön érdekességet. A népkörrel együtt 
jubilál ugyanis az elnök, Lantos Béla is, aki 
megalakulása óta élén áll az ujszegediek leg-
tevékenyebb egyesületének. A kettős jubileum 
alkalmából érdekesnek és érdemesnek látszott 
az Ujszegedi Népkör életéből egy-két neve-
zetesebb mozzanatot felújítani és beszélni eset-
leges ujabb célkitűzésekről. Az egyesülettel 
együtt jubiláló elnökhöz fordultunk, aki remi-
niscenciáit röviden igy tömöritette: 

— 1902-ben történt, hogy Vánky Béla reál-
iskolai tanár, ujszegedi lakos mozgalmat in-
dított az elhanyagolt Újszeged fejlesztése ér-
dekében, amellyel persze szolgálni akarta azt 
a célt is, hogy a hatóság figyelmét felhívja 
és ráirányítsa az ujszegedi áldatlan állapo-
tokra. Vánky azonban, aki az előkészítő bi-
zottság elnöke volt, még abban az évben le-
mondott. Uj választást kellett megejteni, ame-
lyen egyhangúlag engem választottak meg. 
Én lettem a népkör első elnöke, bizonyára 
mert remélték, hogy mint városatyának mó-
dom és alkalmam lesz ügyeikért a hatóság és 
a közönség előtt harcolni. Amennyit lehetett, 
el is követtem. Szép programot állítottunk 
fel és a programból sokat meg is valósítottunk. 

— Kövezése, világítása, vízvezetéke, egész-
séges iskolája, óvodája, tiszti orvosa, rendőr-
sége, lelkészi kirendeltsége, temploma van ma 
Újszegednek. Majd mind a Népkör lankadat-
lan buzgalmának, áldozatkészségének köszön-
heti Újszeged. Hogy nem kaptunk meg min-
dent, amit kértünk, annak oka, hogy a város 
vezetőségének más városrészre is kellett gon-
dolnia. 25 év alatt azonban mégis csak sikerüli 
egy elhanyagolt városrészt emberséges, lak-

haló, városias kuliurát élvező komplekszumtná 
tenni, ami nem kis feladat volt. Újszegednek 
nagy szüksége volt, van és lesz a népkörre., 
ezzel fiig össze haladása, ami nemcsak az 
ujszegediek létérdeke, hanem nélkülözhetet-
len az egész város lakosságának is, hiszen 
Újszeged ma az egyetlen hely, ahova felüdülni 
pihenni, sétálni mehet a közönség. 

— Az elért eredmények között talán nem 
érdektelen felemlíteni, hogy a szerb megszál-
lás után elvitt harangok helyett a népkör két 
teljesen uj harangot szereltetett fel a temp-
lomba gyűjtéseknek összegéből és hogy órát 
is készíttetett a templom számára. 

— Mit csinált a népkör a szerb megszállás 
alatt? — kérdeztük. 

— Úgyszólván semmit — volt a válasz. — 
Ha két-három ember összeállt beszélgetni, széj-
jelkergették őket a szerbek, mint rebelliseket, 
így az emberek be-belátogattak hozzám pa-
naszaikkal, de mást nem tehettünk, mint buz-
dítottuk egymást és vártunk a jobb jövő. re-
ményében. 

— Vízvezeték, kövezés, világítás. Mozgal-
mat indítottam azonkívül az ujszegedi vil-
lamosjárat újból való megindításáért. Leg-
közelebbi tervem még keresztülvinni, hogy; az 
ujszegedi villatelkeket, amelyeket most csak 
bérbe ad ki a város, örökáron megvásárolhas-
sák a telektulajdonosok. Ezzel bizonyára nagy-
arányú építkezés indulna meg, mert hiszen a 
saját telkén mindenki szivesen építkezik, költ 
és szépit. 

Szeged nyitott szemmel élő lakossága tisz-
tán látja egy sok tekintetben egészségtelen 
városfejlesztési politika káros következmé-
nyeit. Ezek közé sorozza Újszeged tagadha-
tatlan elhanyagolását is. A következő 25 évben 
alighanem a legnevezetesebb dátum lenne az 
a nap, amelyen a most jubiláló népkör el 
tudná magát határozni múltjához méltó te-
vékeny és magasan a szokványos egyesüleíesdi 
íolött álló várospolitikai akciókra Újszeged 

í érdekében, az eredményekkel azonban az egész 
város érdekét szolgálva. 

— A szegedi vegyesdaadár nagygyakorlata Tol-
namegyében. A szegedi és pécsi vegyesdandár 
Tolna és Baranyamegyéknek határos erdős hegyei 
közt tartja az idén szokásos őszi hadgyakorlatát, 
amely Paks táján csütörtökön dunai átkeléssel 
fejeződik be. ( 

x Néger vocál sextett (1 hölgy 5 férfi) 2Q-án. Je-

gyek Harmóniánál. , 

— Sándorfahai tolvaj cigányokat hoztak be az 

ügyészségre. A szegcdi ügyészségre szerdán di[-

előtt egy kocsi cigányt hoztak be. A cigányokat 

a sáudorfalvai csendőrök fogták le. Sándorfalvai 

jelentések szerint a cigányok a határban hetek 

óta fosztogatták a lábon álló veteményeket. A 

cseudőrök éppen akkor fogták el a cigányokat, 

amikor azok meg akartak szökni a határból. Nyolc 

cigány beismerte a lopásokat. 

i E L V A R O S I M O ^ j 
Szspíeaber li, 16., 17, 18-in, csutönöktfll vasárnapi» 

Z O I O é s H U R U legújabb filmje: 

D O N Q U I J O T T E . . Ö f f S 

S z é p s é g r a b j a i . 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár -

— Színházjegyet a Délmagyarország jég> irodá-

jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí-

vánságra házhoz küldjük. 

— Gyalu: Szögedi Színház. Amatörkladás 380 

számozott példányban, a szerző aláírásával cs 

utóhangjával. Ára négy pengő. Előfizetések a Dél. 

> magyarország Aradi-uccai kiadóhivatalába kül-

dendők. 

x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában 

vegyen, (Szeged, Dugonics-tér 11.) 128 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberá« 

lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-

letéi a Délmagyarország-nyomdában (Lőw Lipót-

ucca 19.) szerzi be. Telefon: 16—31. 

K O S Z O M O Z ! 

Szeptember 15-én, cstlíöitötón 

á r u l ó M l e 2 5 á у ü . А 25 
UüeMiv d:áma 7 le'vjüísban 

M poM&í f i a . Va j- i íö.i'u-t 1 telv.+íg, 
mioí o;tsofa. 


