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Másnap, mikor visszatértem Nagyváradra,
Öríási szenzáció hírével fogadtak: nagy botrány volt a »Sas -ban! Az újságíró-asztalnál,
noha legfiatalabb voltam, rangomnál fogva én
öltem az asztalfőn. Míg Aradon jártam a
helyemet Halász Lajos is ambicionálta, meg
frallovich Jenő is és ezen ugy összevesztek,
hogy egymásra öntötték a paradicsom-levest.
A szomszéd asztal a tüzértisztek törzs-asztala

ÍTfiTVM ARYATHYURTTCr
volt, — el lehet képzelni, mily örömmel látták
a tiszt urak, Gallovichof, a rettegett párbajhiénát paradicsom-lében! Csúnya párbaj lett
a dologból. Halász és Gallovich jól »kikészítette x egymást, de öt percoel később máijó pajtások voltak megint. Gallovich azonban ettől kezdve nem bántotta többé a tisztekel, sőt nemsokára el is költözött Nagyváradról.

— Nappal: felmelpgpdés, éjjel: hűvös idő. A | / — Kitűnően kikerültek 8 nevezések a szegedi lóMeteorológiai Intézpt jelenlése: Hazánkban változé- '-Versenyekre. Mint ismeretes, a Délvidéki Lovaskony. hüvős idő uralkodott kisebb esőkkel. Szent- > Egyesület csütörtökön, szombaton és vasárnap rengotthárdon jégeső volt. A hőmérséklet maximuma
dezi meg hagyományos lóversenyeit. A nevezések
15 tok Celsius körül ingadozott, minimuma éjjel
kitűnően sikerültek és igy érdekes versenyekre
Turktevén 0 fok Celsiusra sülyedt. Jóslat: Változévan kilátás. 71 telivért neveztek be, a lovasok
kony. fejhös, nappali felmelegedés dacára éjjel
között találjuk: Selmeczi. Mihályi, Csernovics, Apínég igen hűvös idő.
pán stb. neveit. 146 lovat neveztek be a díjugra— Horváth professzor előadási Szegeden. Dr. tásokra. A hölgylovasok között szerepelnek: herceg Odeschalchi
Miklósné.
Györky
grófnő,
Horváth Mihály budapesti egyetemi orvosprofeszAlmássy grófnő, Széchenyi Irma grófnő, Éber Amá*zor május 19-én Szegeden, a városháza nagytermében - Az elferdülések megelőzéséről« címen lia, pahlv Ilartmauné, Bárczy Erzsébet stb. Az
ugratásokra benevezett Reruck Jenő és Cseh Kálnépies előadást tart. \z előadásra belépődíj nincs
máu stb.
és az a célja, hogy a közönséget felvilágosítsa
B gerincferdülések gyógyíthatóságáról és megelőx Csak elsőrendű árut tartok. Liebmann látzéséről. Az orvosprofesszor felvilágosító munkászerész, Kelemen-ucca. (Ha-Ha mellett.)
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jában ez lesz a százkettedik előadás, melyet telje— Nyugdíjasok figyelmébe. Felkérem azokat az
sen ör^zeitlenül, ingyenesen tart az ország küállami, államvasút! és törvényhatósági nyugdijalönböző városaiban.
sokat, akik a vasárnapi felvonuláson nem valame— Móra Ferenc lemondott sziuügyi bizottsági
lyik testületben vesznek részt, szíveskedjenek a
tagságáról. Ismeretes, hogy a tauács legutóbb kivárosi nyugdijasokhoz csatlakozni. Gyülekezés 9
egészítette két uj taggal a szinügyi bizottságot,
órakor ,a kioszknál ("Stefánia}.
megválasztva lagokká dr. Szalay József kerületi \
lakótelep létesítésére adott engedélyt a
főkapitányt és Móra Ferenc muzeumigazgatót. Sza- íjapdcs. A Gedó mellett, messze a város beépitett
lav József a lisztséget el is fogadta, Móra Ferészétől, de azért a körtöltésen belül terül el egy
renc azonban beadványt intézett a tanácshoz és
fizenötholdas magánbirtok, amelynek Újhelyi és
bejelentette, hogy nagy elfoglaltsága miatt a tisztKertész a tulajdonosai. A birtok tulajdonosai beséget nem vállalhatja cl. A tanács Pálfy József
adványt intéztek a tanácshoz, bejelentették, hogy
tanácsi¥)kot bízta meg, hogy legközelebb tegyen
birtokukat föl akarják parcellázni és hatvan házmegüresedett tagság betöltésére uj javaslatot.
helyet kívánnak eladni belőle. Ehez a tanács engedélyét kérték. A kérelem hétfőn került a ta— Mintf«teri bizottság vizsgálja meg a szegedi
nács elé, ahol nagy vitát keltett. A tanács tagrendőrség iigyinenfi'.ét. A szegedi kerületi főkapijainak egyik része erélyesen tiltakozott az engetányság és a szegedi rendőrkapitányság ügymenedély megadása ellen. Hivatkoztak arra, hogy addig,
tének felülvizsgálására vasárnap Szegedre, érkeamig a város beépitett részeiben is sok a »fogzett I s s c k u t z Aurél államtitkár, V a y Kázmér
híjast ucca, teljesen szükségteleu, hogy a tanács
miniszteri tanácsos és G h i c z y Tihamér debreceni
olyan helyeken tegye lehetővé az építkezést, ahol
kerületi főkapitány, akik a hétfői napon megszemse közmüvek nincsenek, se beépitett területek. A
lélték a szegedi rendőrség ügymenetét. A bizottság
tanács többsége mégis megadta az engedélyt és
tapasztalatairól jelentést tesz a belügyminiszternek.
igy a város belterületén rövidesen egy u j lakóRemény van arra, hogy a nehézkes rendőrségi
telep létesül.
közigazgatási adminisztrációban hamarosan előnyös változásokat eszközölnek. I s s c k u t z Aurél
x A szállodák királya a budapesti Royal. A
államtitkár szegedi tartózkodása alatt egyébként a
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni. Közszegedi idegenrendészeti ügyvitelt is tanulmány
ponti fekvés. Közei az összes színházakhoz. 531
tárgyává teszi, hogy az esetleges adminisztrációs
— Kétszáznegyvenezer pengőbe kerül B honvédhibákat kiküszöbölje.
kórház és b laktanya kibővítése. Beszámolt a Dél— Munkás daloshangverseny. A S z e g e d i Álm a g y a r o r s z á g arról, hogy a honvédelmi mit a l á n o s M u n k á s D a l e g y l e t vasárnap délniszter elrendelte a honvédkórház és a laktanya
előtt a Kórzó Moziban megtartott díszhangversekibővítését és utasitotta a város hatóságát, hogy a
nye a ctelegylet nagy fejlődéséről adott örvendetes
hozzávetőleges költségvetés adatait tizenötödikéig
bizonyítékot. Ugy a férfikarok, mint a vegyeskarok
táviratilag terjessze fel hozzá. Pálfy József taÍzléses és hajlékony dallamvonalakkal szólaltatták
nácsnok a hétfői tanácsülésen bejelentette,- hogy a
meg az előadott müveket és a nemes szórakozáson
mérnöki hivatal költségvetése szerint a honvédkivül igazi zenei élvezetben részesítették hallgatóikórház kibővítése százötvenezer pengőbe kerül,
kat. Igen mély hatást keltett a L a v o t t a — H o p ha egy uj emeletet húznak rá, egy uj pavillon épíp é Dal a reményhez, amelyből kellemesen kitése pedig háromszázezer pengőbe. A Mars-téri
tűnt a szólózó N a g y Pál baritonja. A dalárdai
laktanya zenepavillonjának egy emelettel való kiszámok között szerepelt ismét a szavaló kórus,
bővítése viszont kilencvenezer pengőbe kerülne.
t V á m a i "Zseni »Es eljön egyszer az óra« cimü
A tanács elhatározta, hogy ezeket az adatokat
költeménye ezúttal is megragadta a jelenlevőket.
táviratilag közli a honvédelmi miniszterrel, de
A munkás zenekarról külön meg kell emlékeznünk,
bejelenti azt is, hogy a bővítési munkálatokat
igen szép iramban erősödik, ugvhogy ma már
a város csakis akkor vállalhatja magára, ha a mijól esik hallgatni játékát. A munkáscsoportoknak
niszter kieszközli a szükséges kölcsönt hozzá és
a zene terére való áttörését igazi és őszinte elha az épitési költség tizenegy és fél százalékát
ismeréssel kell fogadni.
biztosítja a város számára évi lakbért éri tmény
x Rérmaajándékok legolcsóbbak Tóth órásnál.
cimén.
— Anyák napja. A belvárosi fiu népiskola ifjúx A Munkásotthon tánciskolájában továbbra is
sági vöröskereszt csoportja vasárnap délután kiszerdán, szombaton és vasárnap táncgyakorló venválóan sikerült ünnepélyt rendezett. Az üune.pélvt
dégesték vannak. Csütörtökön gyttngvvlrágesí,
L a n t o s Béla igazgató nyitotta meg. A tanulók
— A postai bérmeutesitőgép kamarai bemutanlkalmi költeményeket szavaltak nagy érzéssel. Az
tását és ismertetését nem május 15-éu, hanem
tinepi bles/édet V e s z e l o v s z k y József tanító
közbejött akadály miatt május 18-án, pénteken
tartotta, aki méltatta az Anyák napjának jelentődélután 4 ómkor tartják meg a kereskedelmi és
ségét. A kis tanulók ügyesen játszották a »Meseiparkamarában.
erdőben« cimü kis .színdarabot. Szem nem ma—- Mindazon barátaimtól, ismerőseimtől és t.
radt szárazon, amikor a tanulók előadták »Mese
üzletfeleimtől, kiktől Mezőtúrra való távozásom
sz ólomkatonáról^ cimü álomképet. Az ünnepély
alkalmával az idő rövidsége miatt el nem búcsúz« Hiszekegy eléneklésével ert véget. A rendezés
és betanítás ne hé.' munkáját Veszelovszky József, hattam, ezúton köszönök el. W e i s z Sándor, a
Magyar Általános Hitelbank kirendeltségi vezetője.
Purgbardt Lajos, Barabás Jenő és Bárányi László
nagy buzgósággal végezték.
— Erdélyiek a vasárnapi ünnepen. Hargita várai ja
jelképes székely község elöljárósága értesiti az
\ Firestone pneumatic legolcsóbban beszerezerdélyieket, hogy a vasárnapi felvonulásra a gyütető az Alföldi Gépkereskedelmi Rtn-ál, Feketelekezés fél 10-ig a Rákóczi-téren lesz.
tws-ucca 22.
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* Képberetek legolcsóbban Freimannál.
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x Fürdőruhák ízlés után Zwickl-nél. Festő u. 4.

1928 május 15.
Emésztési n e h é z s é g e k , gyomorfájás, gyomorégés, rosszullét, feffáiás, szemkáprázás,
idegizgalmak, álmatlanság, gyengeségi állapo*

tok, munkaképtelenség esetén a természetes
„Ferenc Józsel" keserűvíz . megszünteti az
emésztési zavarokat, a vérkeringési helyes
útra lereli, felfrissiti a szellemet és egészséges
álmot hoz, Az egyetemi klinikákon végzett
ki«prMek hÍ7onyilják, hogy alkoholisták a
rerenc VÓZ*€f viz használata folytán éhségérzetüket majdnem teljesen visszaszerezték.
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és
füszerfizlpfekben.
B.l
— Csütörtökön megalakul a Déimagyarországi
Automobil Club. A vidéki motorsport, ipar és kereskedelem fejlesztése céljából május 17-én a városháza közgyűlési termében alakul meg a Dél-,
magyarországi Automobil Club. Az alakuló közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. Szervezőbizottság elnöke ismerteti az egylet célját, az
eddig meglett előkészületéket. 2. Az egylet megalakulásának elhatározása. 3. A tisztikar megválasztása. 4. Fővédnökök, védnökök és diszelnökök
megválasztása. 5. Alapszabályok ismertetése és elfogadása. 6. Esetleges indítványok. 7. Elnöki zárszó. •
x Hadirokkantak, hadiözvegyek, 20-án, vasárnap
délelőtt 10 órakor a Hadröa szegedi csoport irodája előtt a városi bérház udvarán gyülekeznek,
honnan felvonulnak Hothermere lord fiának fogadtatására. Felkérjük a hadigondozottakat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. Hadröa vezetőség.
607
— Lévav Sárika levele. Kaptuk a következő levelet: Igen tisztelt Szerkesztő Url B. lapjának
e hó 1-iki számában: Szabó László emlékiratai
cimü közleménynek pár sora személyemet is felemii ti Kéry Gyulával kapcsolatban. Hálás vagyok
az udvarias elismerésért, hogy »szép és bájos«
voltam, menyasszonya Kérv Gyulának azonban
nem voltam még »néhány hétc-ig sem. Pár nótát
irt ugyan hozzám érdeklődése jeléül (Tul a Dunán,
Baranyában, stb.), de csak mint ragaszkodó jóbarát maradt meg családunkban tragikus élete
végéig. Szeretném, ha b. lapja e kis tévedést
helyreigazítaná. Szíves üdvözlettel, Ujfehértó, 1928
május 4., Szoboszlay Papp Zoltánné, szül. dersenyei Lévay Sári.
— Lugosi Döme a város támogatásával Írja
meg Szeged kultúrtörténetét. Dr. Lugosi Döme
ügyvéd beadványt intézett a város tanácsához és
bejelentelte, hogy husz évi adatgyűjtés után megkezdte a város kultúrtörténetének megírását. A
munkát hét-nyolckötetesre tervezi. A várostól azt
kéri, hogy vállalja el a nyomdaköltséget, ami kötetenkint körülbelül hatszázötven pengő lesz. Az
első kötet már készül és a jövő évben jelenik
meg a következő bárom kötet. A tanács elhatározta, hogy a kérelmet teljesiti és utasította a
számvevőséget, hogy az első kötetek nyotudakolt-.
ségét illessze a jövő évi költségvetésbe. A szerző
minden kötetből száz példányt ingyen bocsájt a
város rendelkezésére.
— A sebészeti klinika üvegeiébe. Többször irtunk
mái- azokról a kifogásokról, amelyek a sebészeti
klinika üvegezési muukálalai ellen felmerültek. Gál
Lajos budapesti vállalkozó kapta ezt a munkát,
aki levelet intézeti a D é l m a gy a r o r s z á g h o z
és annak a közlését kéri, hogy a kifogásolt hibák
minden nagyobb munkálatnál előfordulhatnak, de
ez nem a rossz munkának, vagy a felhasznált alkalmatlan anyagnak a következménye és így nem
irható a vállalkozó rovására. Itt említjük meg,
hogy a vállalkozó a napokban meg is kezdto
már a sebészeti klinika hibás üvegtábláinak kicseréléséi.
— Nyilatkozat. A hivatalos és a Körmendy-párt
listáján az én tudtom és beleegyezésem nélkül
történt a jelölésem. Az elnyert mandáhimomró 1
lemondok. M a r o s á n Emil.
— Harcszerű Iftvés/et a baktói lőtéren. Májns
31-én és junius 1-én, 14-én és 15-én délelőtt 5
órától délután 16 óráig a helyőrség csapatai a
baktói lőtéren harcszerű lövészetet tartanak. A
lövőcsapatok a lövészetet 11 óra 30-tól 12 óra
30-ig félbeszakítják. Ezen idő alatt a sándorfalvai
utat elzáró őrszemeknél gyülekező jármüveket és
embereket a lövő csapatok egy-egy o célra kirendelt embere kíséretében a sándorfalvai uton
mindkét irányban egyidőben a lőtér lezárt részén
átvezetik. A fenti helyekre 11 óra után érkezők a
harcszerű lőtéren át már csak a lövészet befejezése
után, délután 16 órakor hatadhatnak keresztül.
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Csongrádi BUgénit 57. és Kazinczy ucca 11. sx. alatti
üzleteimben naponta friss marha-, borjú-, sertéshús,
saját készitósü friss felvágottak és hentesáruk kaphatók.
Tísztelnttol KIrélv Imre.
AS hentes.

