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Aftar olcsón ngaralni? 
Forduljon a Délmagyarország kiadóhivatalához, 
«hol az előfizetők a legismertebb világftlrdők legjobb szállodáiba 

és panzióiba kapnak nagy kedvezményeket biztosító utalványt. 

Gyfinyiirii tengeri utak, tanulságos és szórakoztat« társaskirándulások. 

J f f r e l c 
f >¥1/1*9 Csütörtök Rom. kath. *G. János. 
rnsmm MO**. ! vofest. i r l^ l ibella. Nap kél 4 óra 
11 perckor, nyugszik 7 óra 56 perckor. 

A Somogy j-fcnnyvlár nyitva 10—12-ig csak tudo-
mányos kutatók számára. A nntzeum nvitva dél-
előtt" fel 10-től 1 óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak kőzúl szolgálatot tar-
tanak: Frankó Andor, K á k ám ucca 17. (Tel. 

Tust Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
777.) Lipsitz József, Kelemen ucca 11. (Tel. 391.') 
Moldvány I.. Újszeged, Ved.cs ucca 1. (Te1. 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. Tárok Márton. Cson. 
grádi rngánit 14. (Tel. 36L) 

— Meleg idő- A Meteorológiai Intézet jelentése 
Hazánkban tegnap i* derüli, száraz volt az idő. 
A hőmérséklet nappal a normális fölé emelkedett. 
Jóstat: Meleg és átmenetileg felhős ido 

— Felvétel « egyetemre. A szegedi Fe-
renc József-Tudományegyetem közli, hogy *kik 
»1 egyetemre felvétetni óhajtanak. felvételért 
angusztus folyamán folyamodhatnak A felvétel 
iránti kérést «hoz a karhoz kell intézni, melyre 
folyamodó beiratkozni óhajt és a kérvényhez szü-
letés? és érettségi bizonyítvány (az utóbbi erede-
tibe« •, valamint folyamodó nemzethüségét is tann-
sitó erkölcsi bizonyítvány csatolandó. Szegény-
sorsú és jó elömenetelü egyének, vagyontalan köz-
tisztviselők gyermekei, vagyontalan árvák és me-
nekültek szeptember 12-ig benyújtandó kérésükre 
tandíjmentességben részesülhetnek. Az egyetemi 
hallgatóknak Szegeden a következő cfiákjóléti in-
féanények* áJlanak rendelkezésükre: 1. Az egye-
temi Menza, melyben napi 1 pengőért teljes étel-
mej^s ('reggelivel/ kapható. 2. Az egvolemt Ilorthv 
Miklós internátus, melyben cca 200 férfi és 50 nő-
h«li®iló kaphat havi 3 pengőért lakást, fűtést, 
világítást. Az egyetemi Bocskay internátus, mely 
".0- (i0 menekült magyar ifjnt fogad el jutányosán 
teljes ellátásra. 4. Az egyetemi Szent Imre kollé-
gium. mely 50-00 egyetemi hallgatót vesz f.M mél-
tányos fejiétejek njctlett teljes ellátásra. .">. Az egye-
temi Szent Erzsébet Leányotthon, mely 20—30 
csyelemi hallgatóhői részesít mérsékelt áron el-
léljsban és nevelcsbeu. 6. Az egyetemi Diákjóléti 
cs Diákvédő iroda, mely a saegcnysorsu és jóelő-
nvenetelü hallgatók erkölcsi és anvagi támogatá-
sával intézményesen foglalkozik s őket a szükség-
hez képest /tandij. tankönyv, élelmezési, ruhá-
zati. ' győgykrjjeVe.ip' i. síb; szivekben részrsiti. 
Az elősorolt diákjóléti intézménvek részéről enge-
délyezni szokott kedvezményekért az illető intéz-
mények Igazgatóságához kell folyamodni. Egyéb-
ként ugv az egyes diákjóléli intézményiekre. mint 
iv.-inden. a/ egyetemi tanulmányok*» « :> helyi vi-
íZonVokra vonatkozó kérdésben mindenkinek kész-
séggel nyújt írásban is felvilágosítást az Egyetemi 
Diákjóléti és Diákvédő Iroda. SÍ-gcd. Központi 
ügyelem.) 

- A Magvar Nök Szénl-Knriwa Szövetsége kéri 
lagjail, Hogy ma délután 5 órakor a városháza 
bizottsági termében megjelenni szíveskedjenek. 

— Leszúrta leslvrrél é* összeszurkálta feleségét. 
Kiskunhalasról jelentik: K o r m o s Péter és Kor-
mos János testvérek Jászszentlászlón együtt gaz-
dálkodtak. Kormos Péter megházasodott és fele-
ségét a közös lakásba hozta. Nemsokára észre-
vette, hogy felesége, szeretője lett öceséuek, Já-
nosnak Egv altalommal tetten érte őket, amint 
csókolództak. Bicskát rántott elő, leszúrta test-
vérét, majd összeszurkálta feleségét. Mindketten 
meghaltak Kormos Péter ezután felvágta ereit és 
ö is elvérzett. • 

x Jégszekrény»*, háztartási é? mészáros egy- és 
kétajtósak, söntések legolcsóbban beszerezhetők 
Fíkfifc KáfldflruíV EoKUth L^tyiániUS. 10-72. 

— |l4bM gázolta i ménss: ,VagVK#tiírs5rői jb-
lentik: S i m o n Vendel csikós fiával estefelé ha-
zatereit*! a csikóménest a legelőről. A vihar elérte, 
őket, a csikók a villámlástól megvadultak és őrült 
vágtatással szétszéledtek. A fiatal 18 éves fiút fel-
dőntótték és az egész ménes keresztül gázolt rajta. 
A szerencsétlen apa fiát karjaiban vitte a kór-
házba, ahol rövidesen borzalmas kínok között 
kiszenvedett. 

x GyönySrfi fürdőruhák Zwlckl-nél, FwU-o. 4. 

— Egysege« gyorsiraM tanfolyamok nyitása. A 
Szegedi Gyorsírók Egyesülete egységes gyorsirási 
kezdő (fogalmazási) és haladó (irodai) gyorsirási 
tanfolyamait megnyitotta az egyesület Földváry-
ucca 2., Honvéd tér f számn helyiségében. Jelent-
kezni lehet csütörtökön az egyesületnél. 

Somogyi Sxilvessster — 
vezércikkíró 

Szeged munkás polgármestere több ízben kiállí-
totta magáról azt u. bizonyítványt, hogy nem tud 
bánni a — sajtóval. Ezt a szegedi polgármester 
mondta így, szerintünk nem a sajtóval kell bánni 
tudni. Egészen mást kell tudni. Bizonyos ezzel 
szemben, hogy Somogyi Szilveszter mindig tisz-
tában volt a nyilvánosság erejével, de mégsem 
tudta kézbefogni és kézben tartani azt a tollat, 
amely a szegedi polgármesteri székből a nyilvá-
nosság számára ír Szegedért. Most végre Somogyi 
Szilveszternek, ha nem csalódunk, közel tizenöt 
esztendős polgármesterkcdése után megtört a jég. 
Dr. Somogyi Szilveszter nem élőszóval, nem ün-
nepi cikkel, hanem egy egészen közönséges hét-
köznapi szám vezércikkében állt ki a porondra, 
hogy hadakozzék a vidék érdekeiért. A vezércikk 
hz egyik budapesti napilapban jelent ni cg, címc 
»Főváros és a vidék« és Budapest lulfejlesztésé-
nek körülményeit és szempontjait hangoztatva, 
amellett tör lándzsát, hogy jöjjön most már végre 
a — vidék. Örülünk, nagyon örülünk, hogy a pol-
gármester vezércikkezett, örömünk azonban sok-
kal nagyobb lett volna, ha kifejezetten csak Sze-
gedért és Szeged melleit cikkezett volna, hiszen bi-
zonyára vannak szempontjai, érvei, «melyekkel 
rá tud mutatni arra, hogy miért illeti meg Sze-
gedet minden más vidéki várossal szemben elsőbb-
ség. Tagadhatatlanul egyik legérdekesebb, egyút-
tal talán egyik legpikátisabb részo a bizonyára 
nagy érdeklődést keltelt cikknek, amikor a szegedi 
polgármester arról ír, hogy az országot egyetlen 
nagy városnak kell tekinteni, amelynek leggazda-
gabb, legszebben kiépült központja a székesfő-
város, a vidéki városok és a falvak pe,dig a kül-
városrészek. Ezer szerencse, hogy ezeu a réven 
be nem kerül a pesli vezércikkbe Petrik Antal, 
a nevezetes külvárosrészi faktor, akinek a társasága 
nélkül a szegedi polgármester most már arató-
ünuepekre sem megy el. A példázat majdnem 
olyan bölcs és találó, mint ama bizonyos Menénius 
Agripi>aé a rómaiaknál, legalább is szegedi vo-
natkozásban, azonban . remélhetőleg nem sokáig 
állja már a helyét és Szeged hatósága remél-
hetőleg kiemeli most már rövidesen sötét elmara-
dottságukból a k ül városrész ek et. örömmel olvas-
suk a eíkknek ugyanebben a részében, hogy a 
polgármester vízvezetéket, csatornázást sürget a 
külvárosrészeknek, a pesti vezércikk nyelvére le-
fordítva: a szerencsétlen vidéki városoknak, ame-
lyeket az országos fejlesztés elvei, szempontjai 
és irama állandóan külvárosrészi elmaradottság 
vigasztalanságára kárhoztattak örömmel állapít-
juk meg, hogy közös plattformon találkoztunk 
végre Somogyi Szib/Szter polgármesterrel: csator-
názást és vizvezetél#?t sürget ö is e város részére, 
a nagy baj azontten, hogy ő — ugy látszik — 
csak akkor., sürgető reformátor, ha — Pectej» № 
yqtETcilüttt, ' ' - v , : 

llrulógia-, vese-, hólyag- és végbél« 
betegeknél a természetes „Ferenc József* 
keserűvíz gyorsan csökkenti a székelési zava-
rokat. Kórházi bizonyítványok elismerik, hogy 
a Ferenc József víz biztos és kellemes ha-
tása következtében állandó használatra rend-
kívül alkalmas. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és fflszerüzletekben. B l 

A divat márél-holnapra 
megváltozik 
nemcsak ruhában, de könyvekben is. Mégis «ár-
nak irók, okik mindig frissek és fiatalok maradnak. 
Bwwjfef majdnem klasszikus, de hívei száma ma 
is folyton szaporodik. Jack London a mai generá-
ció irója, de kétségtelen, hogy élni fog a követ-
kezo nemzedék számára is. Galsworthy most hó-
dította meg a magyar olvasóközönséget is, miután 
Angliában már régen a legnagyobbak közé számit. 
A Délmagyarország olcsó akciója ettől h három 
Írótól ad egy-egy könyvet, továbbá Mathers és Vé-
szi Margit egy-egy regényét, szenzációsan kedvez-
ményes áron Az öt. kötet ára összesen hat pengő, 
vagyis alig több egy regény áránál. Siessen meg-
rendelni, mielőtt a .készlet kifogy. 

— Dr. Tus diai tídön: A soványodás művészeié. 
Szegeden sem ismeretlen dr. Tuszkai ödön neve, 
aki tavaly a Feren«' József-Tudományegyetem ba-
rátainak orvosi szakosztályán nagy tetszéssel fo-
gadott elöaSast tartott. Mint eddigi munkait, ugv 
ezt is a stílusos könnyedség és tudományos fel-
készültség jellemzi és jóval többet nyújt, mint 
amennyit cime elárul. Évtizedes marienbadi te-
vékenységének és kísérletező képességének tanujelet 
adja a'pulsus-labilitás és a lest fajsúly vizsgála-
tainak egyszerű, dc frappáns leírásával, ügyes 
összeállításával. Kitér müvében a fajkérdésre, a 
vércsojmrt és vérindex vizsgálatokra is, melyek-
nek eredménye, hogy az északi népek vérindexét a 
magas szám jellemzi, keletre és délre ez az index-
szám fokozatosan csökken. A zsidóknak saját vér-
index számuk nincs, hanem azzal a néppel vagv 
nemzettel azouuS. melyednek Lőrében élnek, te-
hát nem önálló faj. Csak az orthodox zsidóság, 
mely önmaga közt házasodik, bir saját in-
dexel. (l>r. K.»< 

x Pénztelenség ne okozzon gundol: már P 15— 
17.25-ért divatszinü cipőt kaphat a Turul cégnél. 

— A bőrgyógyászati klinikán megmérgezte magát 
egy eselédleán.v. A rendőrség néhány nappal ez-
előtt elfogU T o m p a Mária 19 éves cselédleányt, 
akit éjszakai csavargáson értek. Tompa Mária 
orvosi vizsgálatra került, majd beutalták a bőr-
gyógyászati klinikára, ahol kedden este ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát. Állapota súlyos, ki-
hallgatni ínég nem leheteti. 

x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában 
vegyen. (Szeded. Dugonics tér 11.) t3 

— \r Ojságbín ntnes uhnrkasr ron. uj szaru 
valósággal tömve, van aktuális viccekkel. Mutat-
ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budanest, 
VI., Ó-iieca 12. 

— Agyonlőtte magái, mert netn akart tartásdíjat 
fizetni. Marseillesben megjelent a bíróság előtt 
a válni akaró r,irat házaspár. A bíróság kimon-
dotta volna a válást, azonban a tartásdíjban nem 
tudlak megegyezni. Amikor a bíró közölte a fér.ijel, 
hogy tartásdíját okvetlenül kell fizetni, a férj 
felkiáltott, inkább meghalok! Erre előkapta re-
volverét és mielőtt még megakadályozhatták volna, 
főbelötte magát. 

Ü&inipáa: és 

A s z í n h á z i iroda hirei 
Pénteken: Holel Napoleon. 
Szombaton Hotel Napoleoo. 
Vasárnap: llotel Napokon. 
\ Hotel Napoleon előadásai ü órakor kezdődnek.' 
\ Hotel Naixnieon helyárai: 30 fillértől 2 Dcnaő 

40 fillérig. 

szép jövedelemhez juttatunk jó 
megjelenésű hölgyeket és urakat. 
Ajánlatokat „Iparkodó" 
jeligére a kiadóhivatalba kérünk. 


