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kat gyarapítottuk és nem is féltünk a jövőtől. 
Indítványomra megegyezést létesítettünk, 

hogy miután nekem elég gondot és munkát ad 
a pénz előteremtése, — a pénznek elköltése 
kizárólag a feleségemre fog tartozni. Ez a 
látszólag furcsa megállapodás azt jelentette, 
hogy nekem mentesülnöm kell a család min-
den pénzügyi gondjától; a jövedelem beosz-
tása, minden bevásárlás és minden kiadás ki-
zárólag a feleségem hatáskörébe tartozik. Mi-
után ezt a nehéz és felelősségteljes szerepet, 
a pénzügyi gazdálkodás terhét, a feleségem 
teljesen levette a vállamról, — elegendő fi-
gyelmem és energiám maradt az én tulajdon-
képeni szerepemnek, a munkálkodásnak és 
pénzbeszerzésnek elvégzésére. 

Az első hónap elteltével a Budapesti Hir-

¥)¥ 'Z K e d d R ó m k a t h R i k á r d P-Pro- I 
a y M tcstáns Ker. R. Nap kél 5 óra 36 i 

perekor, nyugszik 6 óra 32 perckor. 
.4 Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 
10—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. a. S-77-ig. 

Szegeden ;í gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
inak Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61. 

(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
I'el. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (TeL 359.) 

Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.) 
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel 
1125*.) Selmeczy Béla. Somogyi-telep. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése: 
Hazánkban a vasárnapra virradó éjjel .bekövetke-
zett erős lehűlésre nappal érezhető felmelegedés 
állt be és az enyhülés tovább tart. Egyébként az 
idő túlnyomóan derült. Jóslat: Részben f e l h ő s 
i d ő délnyugati légáramlással és n é m i h ő S ü-
l yedésse l . 

— Trianon évfordulója. Hétfőn volt nyolc esz-
tendeje, hogy Trianonban aláírták a kényszer-
békét. A szomorú évfordulón mise volt a foga-
dalmi lamplomban, ahol a hatóvígok képviselői 
is nagyszámban jelentek meg. 

lapnál nem hetven, hanem száz forintot ad-
lak ki a fizetésem gyanánt és Zilahy bácsi 
minden délben benézett az Esti Újsághoz a 
vezércikk témájának megbeszélésére és min-
dig amellett volt, hogy én irjam meg a vezér-
cikket. Hetenkint kétszer győzött is az állás-
pontja: én irtam a vezércikket és kaptam egy-
egy vezércikkért hat forintot. Ez rám nézve 
igen nagy dolog volt, mert körülbelül hat 
perc alatt megírtam a vezércikket és miután 
e magasabbrendü funkció azzal a kiváltság-
gal is járt, hogy a vezércikk átadása után 
azonnal haza lehetett menni: hazavittem a 
hat forintot a feleségemnek, kértem és kaptam 
ebből a pénzből husz krajcárt és elmentem 
a Fiume-kávéházba egy pár órára külföldi la-
pokat olvasni. 

— Az űrnap! körmenet programja • Belváros-
ban. Űrnapján az urnapi körmenetet megelőzően a 
fogadalmi templomban reggel nyolc órakor a me-
gyés főpásztor ünnepélyes szentmisét pontifikál, 
amelyen résztvesznek a hatóságok képviselői is. 
A szentmise után megkezdődik a körmenet, amely 
a fogadalmi templomból kiindulva feeresi fel az 
alkalmi négy oltárt 

— A kamara felsőházi elektorvátafeztó teljes 

ülése. A szegedi kereskedelmi és iparkamara ked-

den délelőtt féltizenkét órakor a kamara székhá-

zában teljes ülést tart, amelynek egyetlen tárgya a 

kamara felsőházi elektorainak megválasztása. 

— Müller Dániel temetése. Vasárnap délután te-
mették nagy részvét mellett M ü l l e r Dánielt, a 
régi kereskedőgárda közbecsült tagját. A temetőben 
L ő w Immánuel főrabbi magasröptű beszédben 
méltatta az elhunyt érdemeit, ki mintaképe volt 
a jó családapának és a becsületes embernek. A 
koporsót a zsidó énekkar gyászéneke mellett ki-
sérték a sirhoz, amelyet fiain, dr. M ü l l e r Vil-
mos kir. tanácsos, egyetemi magántanáron, dr. 
M o l n á r Jenő szerkesztőn és a kiterjedt rokon-
ságon kivül a rokonok és tisztelők egész serege 
állta körül. 

x Kedden Pillangó kisasszony. Jegyek -Délma-
gyarország-nál. 

— Károly király emléke Tihanyban. А IV. Károly 
király tihanyi országos emlékbieottság Károly ki-
rály emlékére augusztus 15-én Tihanyban emlék-
ünnepélyt rendez, amelyet dr. R o t t Nándor vesz-
prémi püspök főpapi miséje nyit meg és ugyan-
az nap Tihanyban tartandó országos katolikus 
nap fejez be. 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 77Я 

— Meghalt я Fodor-telepi munkássz&rencsétlen-
ség áldozata. Beszámolt már a D é l m a g y a r o r -
sz ág arról, hogy pénteken délután négy órakor 
a Fodor-telepen K e c s k é s Antal munkavezető-
pallér munkaközben leesett egy magas állványról. 
Az esés következtében az állvány összedőlt és 
maga alá temette Kecskés Antalt. A szerencsétlen 
pallért életveszélyes belső sérüléseivel beszállítot-
ták a közkórházba, ahol v a s á r n a p r e g g e l r e 
m e g h a l t A szerencsétlenség után megindult 
rendőri nyomozás megállapította, hogy a halálos 
szerencsétlenségért s e n k i t sem t e r h e l a fe. 
I e l ő s ség . 

x Gyönyörű fürdőruhák Zwickl-nél, Festőin. 4. 

— A Somogyi-telepi kaszinó zászlószentelés! ün-
nepe. A Somogyi-telepi kaszinó vasárnap délután 
ünnepélyes keretek között avatta fel diszzászlóját 
A zászlószentelés! ünnepély ünnepe volt az egész 
Somogyi-telepnek is. 

— A kurzuslap elferdített tudósítása a tanács 
előtt. Rétfőn délelőtt éppen beakarták fejezni « 
tanácsülést, amikor dr. Turóezy Mihály, a város 
főügyésze igen indulatos hangon jelentette be a 
tanácsnak, hogy az ominózus Hajabács-pör meg-
szüntetésével kapcsolatosan a szegedi kurzuslap-
ban téves és elferdített tudósítás jelent meg. Ex 
a tudósítás ugyanis kizárólag a csanádi egyház-
községnek tulajdonítja a pör megszüntetését, holott 
a pörgátló kifogást a város nevében dr. Turóezy 
már előbb is beadta, miután Hajabács a város 
ellen is pórt indított. Dr. Turóezy rendkívül in-
dignálódva jelentette ezt a város tanácsának, mond-
ván, hogy saját reputációjának megvédése érde-
kében kénytelen ezt bejelenteni, miután a város 
közvéleménye előtt ugy van a főügyész beállítva, 
mintha a füle botját sem mozgatta volna meg. 
A városi tanács a főügyész bejelentését tudomásul 
vette azzal, hogy a város a Hajabács-pörben a 
megfelelő lépéseket főügyésze utján megtette. 

x 1928 junius 9-én, délután 3 órakor lesz a jóté-
konycélu Államsorsjáték húzása Budapesten a szé-
kesfővárosi m. kir. Pénzügyigazgatóság épületében, 
V., Szalay-ucca 10—14. Telefon: Teréz 115-41., Li-
pót 924-22. Még nem késett el, még vehet sorsje-
gyet. Egész sorsjegy 2.— pengő, fél sorsjegy 1.— 
pengő. I 83 

A Délmagyarországot, Szöged egyetlen liberá-

lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-

letét a Délmagyarország-nyomdában (Lőw Lipót 

ucca 19.) szerzi be. Telefon 19—34. 

Kullurbotrány az alsóvárosi népiskolában 
(A D él magyaron zág munkatársától.) Ami-

kor a községi iskolaszék április 11-iki üléséről 
irtunk, megírtuk, hogy az iskolaszék egyik 
lastja bejelentette, hogy iskolalátogatása alkal-
mával Lauber József igazgató-tanító vezetése 
alatt álló alsóvárosi népiskolánál a tanító-
testület tagjai közül többen nem tanítottak, sőt 
az igazgatóval együtt nem is voltak jelen az 
iskolában 

Erre a közleményre az alsóvárosi népiskola 
fanitó-testületének egyik tagja, Benkö János 
nyilatkozott a Délmagyarországban. Azt irta, 
hogy az alsóvárosi népiskolában minden rend-

ben van, ott a tanítás rendben folyik. 
Az iskolaszék szombaton ülést tartott, ame-

lyen szóbakerült az a tarthatatlan állapot, 
amely az alsóvárosi népiskolában uralkodik. 
A kérdéses iskolaszéki tag bejelentette, hogy 
ez iskolát május 19-én ismét meglátogatta és 
ott ugyanolyan állapotokat talált, mint leg-
utóbbi látogatása alkalmával. 

Az iskolaszék felháborodva tárgyalta ezt az 
ügyet és elhatározta, hogy külön átiratban 
megküldi az erre vonatkozó iratokat — a szük-
séges intézkedések megtétele végett — a tan-
felügyelőségnek. 

három és fél órán keresetül kacagó orkán a Terézköruti Színpad szegedi vendégszereplésén. 
Három és félórás szüntelen k a c a g á s . . . ez volt Salamon Béla jelszava, mikor ezldei vidéki 
vendégjátékának műsorát Összeállította. Meg akarom mulatni, hogy három és fél óra alatt 
egyetlen olyan perc sem lesz, melyben legalább két rakéta nem robbanna ki, azt akarom, 
hogy a közönség szeretettel emlékezzék meg szegedi vendégszereplésdnkról. Ami nagy siker, 
szenzációs újdonság a Terézköruti Szinpad idei műsoraiban akadt, a legszigorúbb rostán 
ment át és sikerűit tényleg egy olyan mulatságos és amellett nivós műsort összeállítani, 
amilyent még a nagysikerekre visszatekinthető Salamon Béla sem hozott vidékre. 
.Majd a Jegenye", „Motor", „Nyul", , A cég arája", ,Az évforduló" Nóti Károly remekbe 
készült egyfelvonásos egy sereg tréfe, móka, vers, szatíra, sziporkázó konferansz ezerszínű 
sok tarka virágcsokor és a szereplő színészek: Salamon Béla a humor koronázatlan 
királya, Hercegh Jenő a magyar kabaré egyik megteremtője, Orsolya Erzsi a kitűnő vígjátéki 
színésznő, a szépséges Eszterházy Ilona, a bájos fiatal Koncz Erzsi, az aranyos kedélyű 
Komlós Vilmos és a szegediek kedvence Berky Józska ez a ragyogó talentumu száraz, 
fanyar komikus együttesen és kfllön-kfllön biztosítják a Salamon kabaré nagy sikerét. Aján-
latos a jegyeket már most előlegyeztetni, mert az érdeklődés olyan nagy, hogy biztosan 
táblás ház fogja véglgtapsolnl a ragyogó együttest. 
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