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A Somogyi-könyvtár nyitva 10—12-ig csak tudo-
mányos kutatók számára. A muzeum nyitva dél-
előtt fél 10-től 1 óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván L., Újszeged, Vedres ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilasv Ágoston, Szilién sugárut 11. 
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
/ahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— Száraz idő. A Meteonologiai Intézet jelentése: 
Hazánkban változóan felhős és nyugtalan volt az 
idő, de csak Győrből jelentettek egy milliméter-
nyi esőt. A hőmérséklet kevéssel emelkedett, de 
nem érte el a normálist. Éjjel a minimum legala-
csonyabb volt Csengeren, 10 fok. Jóslat: Meleg 
és száraz idő várható. 

— Pozsonyt meg kell védeni... Prágából jelen-
tik: A szokásos őszi hadgyakorlatokat a Felvidéken 
tartják meg. A gyakorlat feltétele: >Egy hadsereg 
átkelt a Dunán, kelet felől fenyegeti Pozsonyt. Po-
zsonyt meg kell védeni a betörés ellen.« Á had-
gyakorlat nem előzetes megbeszélés alapján folyik 
le, hanem a támadó tábornok elgondolása szerint, 
a védelem is szabadkezet kap hadmozdulataira. 

— Negyvenkét tanyai iskola. Október elsején 
42 tanyai iskolában kezdik meg a tanyást. A 42 
iskola közül 15-öt most építettek, 27-et pedig 
renováltak, kibővítettek, a legtöbbhöz uj tanterme-
ket, igazgatói lakásokat építettek. Az átalakított 
iskolák révén a tanyai gyermekeknek az uj iskola-
évtől kezdödőleg csak délelőtt kell iskolába jár-
niok, nem ugy mint eddig, délelőtt és délután. 

* Felsölorjai vitéz kovát* Béla fényképészeti 
műtermét e hó 26-ától a Szeged-Csongrádi-pabo-
tába (Horváth Mihály-ucca 9., Leinzinger-patiki 
felett, félemelet) helyezte át. 708 

J — A rőfőskereskedök memoranduma a piaci áru-

sításról. A p.aci rőfösárusokat — mint ismeretes 

— a város tanácsa eltiltotta attól, hogy nem heti-

vásáros napokon is árulhassanak a piacokon. A 

rőfösök a határozatot megfelebbezték a minisz-

tériumhoz, miután azonban a minisztériumból a 

felebbezésre eddig válasz nem érkezett és a rőfö-

söknek a nem hetipiacos napokon csak szep-

tember elsejéig szabad árulni a piacon, pénteken 

délelőtt küldöttségileg adtak át egy a város ta-

nácsához intézett memorandumot H e g e d ű s Antal 

tb. tanácsnoknak, amelyben arra kérik a város 

tanácsát, hogy addig is, amíg megjön a minisz-

térium döntése, a nem hetlpiaoos napokon is 

árusíthassanak. Hegedűs Antal tb. tanácsnok a 

rőfösök kérelmét pártolólag terjeszti a város ta-

nácsa elé. 

— Orvosi hir. Dr. K u n c z Andor egyetemi 
magántanár szabadságáról visszaérkezett, magán-
rendeléseit ismét megkezdte Tisza Lajos-körut 23., 
I. emelet, alatt. 

T. dr. V i r á g h Mária rendelőjét Szentgyörgv-
ucca 22. szám alá helyezte át. T34 

— 25 éves a VI. kerületi függetlenségi kör. A 
Szegedi VI. kerületi Függetlenségi és 48-as Kossuth-
pártkör fennállásának negyedszázados évfordulója 
alkalmával augusztus 26-án díszközgyűléssel egybe-
kötött Lajosnapi és jubileumi ünnepélyt tart. Az 
ünnepély sorrendje: 1. Gyülekezés augusztus 26-án 
reggel fél 10 órakor a kör helyiségében, özv. Csi-
szár Gyuláné Kálvária-tér 7. szám alatti vendég-
lőjében. 2. Indulás 10 órakor a Kálvária-kápolná-
nál tartandó hálaadó istentiszteletre. 3. Díszköz-
gyűlés 11 órakor a kör helyiségében. 4. I.ajosnapi 
közvacsora este fél 8 órakor a kör helyiségében. 

— Nyugdíjasok figyelmébe. A nyugdijasok végre-

hajtó bizottsága szombaton délután 6 órakor a 

Takács-féle vendéglőben (Mikszáth Kálmán-ucca 

20.) ülést tarl. 

Prima selyemharisnya 
Itmét kapható -4 pengfi 50 fillérért 734 

Hollmonn Dezsőnél, Csekontc* ucca -4. *z, 

Párbaj Dánér szavai miatt 
Budapest, augusztus 21. A mult év novem-

berében az egyetemi verekedések idején Stei-
ner Miklós és Dánér Béla párbajt vivott. 
Steinernek lovagias ügye volt Hozmctz Fe-
renc Károly egyetemi hallgatóval s Danér 
ügyvéd ezzel kapcsolatban a zsidóság próba-
lovagjának nevezte Steinert. Steiner »fegyve-
res kiállásra« szólította fel Dánér Bélát. A 
fegyveres kiállás a Fodor-féle vivóteremben 
történt és Steiner harcképtelenségével végző-
dött. A törvényszék Törekv-tanácsa Avedig 
törvényszéki bjró elnökletével ma tárgyalta a 
párviadal ügyét és mindkét felet 300—300 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. 

— 20« cseh korona büntetés Rothermere elsőéi-

ért. Munkácsi jelentés szerint a munkácsi járás-

bíróság 200 cseh korona pénzbüntetéssel sújtotta 

S i m o n y i Menyhértet, a Munkácson megjelenő 

K á r p á t i H i r a d ó szerkesztőjét államellenes iz-

galás miatt, amit azáltal követett el, mert lapjában 

állandóan közölte a D a i l y M a i l r?viziÓs cikkeit 

és Rothermere lord nyilatkozatait. 

Béreljen a 
Harmónia hangversenyeire 

ezzel a magyar zenekalturát pártolja 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő közli: Állást kaphat helyben: 3 kovács, 
12 épületlakatos; 2 bádogos; 3 bognár; 1 kocsi-
fénvező; 1 kárpitos; 1 cipész. Vidéken: 1 bádogos; 
1 kocsifényező; 1 butorerező; 1 sütő, fehér és 
komlós össz. m.; 1 betűszedő; 3 borbély; 1 ma-
gyarszabó. 

— Fisrher Adriait átvitték a Csillag-börtönbe. 
F i s c h e r Adrién, a legutóbb elfogott nagystílű 
szélhámosnő talán a legtürelmetlenebb lakója volt 
a szegedi ügyészség fogházának. Vizsgálóbírói ki-
hallgatása után éhségsztrájkot kezdett. Két napig 
hősiesen koplalt, a harmadik nap reggelén azon-
ban mohón kanalazta a reggelit. Belátta, hogy az 
éhségsztrájkkal nem segít helyzetén, mire meg-
adta magát sorsának. Különc magaviseletével, ál-
landó panaszaival azonban nagyon próbára tette 
az őrök türelmét. Az ügyészségnek kapóra jött 
azután, liogv néhány nap alatt a sorozatos ta-
nyai bicskázások és verekedések miatt teljesen 
megtelt az ügyészség fogháza, Miss Adrient erre 
átszállították a Csillag-bórtönbe. 

x Fényképezölemez Bi/3X9 '-90 Liebmannál. 714 

— Feldöntötlek a birkák egy motorkerékpárt. 
Gyuláról jelentik: H o m á l y Ignác harmincéves 
kereskedő tegnap délelőtt motorkerékpáron haladt 
Budapest felé. A motorkerékpár hátsó ülésén 
menyasszonya, Winter Katalin, foglalt helyet. A 
szarvasi országúton, amikor a motorbicikli éppen 
a nyolcas és tizes kilóméter között lévő szakaszon 
haladt, birkanyáj vonult át. Hiába lassította Ho-
mály a motorbicikli rohanását, a nyájnak csak egy-
része jutott át az országúton. Ilárom birka meg-
ijedve a motor berregésétől, nekirohant a gép 
első kerekének. A motorkerékpár hirtelen balra 
fordult, utasai pedig magas ivben az országút 
jobboldali részére zuhantak. Winter Katalin agy-
rázkódást szenvedett. A fiatalember csak köny-
nyebben sebesült meg. Az eszméletlen állapotban 
lévő leányt egy arra haladó autó Szarvasra szállí-
totta, ahonnan mentőautón hamarosan a gyulai 
közkórházba vitték. A leány állapota életveszélyes. 
A gyulai rendőrség megindította a nyomozást an-
nak kiderítésére, hogy a súlyos szerencsétlenségért 
kit terhel a felelősség. 

x Itévész Itéla tánciskoláját a Belvárosi Mozi 
ímeleli nagytermébe helyezte át. A tanfolyamok 
-zeptember hóban megkezdődnek. Baba szalon-
kurzus Délutánj és esti csoportok. Magánórák. 
Vasár- és ünnepnapokon táncgyakorlat. Jelentkezés 
szeptember 1-től naponta délelőtt 10—12-ig és dél-
után 4 órától. 

A városi gőzfürdő átalakításáról 
Miófa megfurattuk a mélykulat és el vagyunk 

látva melegvízzel bőven, azon ábrándozunk foly-
ton, hogy Szegedből fürdővárost csináljunk, nagy-
arányú idegenforgalmat szervezzünk hozzá. Ta-
nácskozás folyik már régóta efölött, de valljuk 
meg őszintén, eddig még egy lépést sem tettünk 
a gyakorlati megoldás felé. 

Egészséges Eszmét vetett tel a minap Szíjártó 
Albert tőrvényhatósági bíziottsági tag, szerinte a 
városi gőzfürdő földszintes épülete tőié kétemeletes 
szállodát kellene építeni. Ezt a tervet én még 
kibőviteném azzal, hogy a földszinti helyiségeket 
alakitsuk át kávéházzá és éttermekké, a Tisza 
Lajos-körut széles járdája igazi nagyvárosi ní-
vójú terraszt szolgáltatna hozzá, hogy északi, te-
hát árnyékos oldalon van. ez is fokozná az al-
kalmas voltát. 

A fürdőhelyiségek sokkal jobban volnának elhe-
lyezve az udvar felől a déli oldalon, kevesebb 
fűtőanyagot igényelnének, kevesebb vízpára csa-
pódnék le a falakra, nem nedvesednének ugy 
át, nem termelnének annyi penészgombát. Ezt 
nem én találtam ki, nálam okosabb emberek, szak-
értők állapították meg, előbb mint a fürdő el-
készült. 

Egy kis Hozzáértéssel és széttekínléssel meg le-
hetne szerezni a mi fürdőnknek a gyógyfürdő-
jelleget is, de biaony mi maradiak és nem mindig 
okosan takarékosak vagyunk. A fürdő az idén 
30.000 pengő tiszta hasznot hozott, mégis mikor 
most a renoválásra került a sor, éppen csak be-
meszelték a belső falakat és bemázolták a vas-
ajtókat, azt is elég későn, mikor már a rozsda 
elég nagy kárt tett bennük. 

A női oldalon a fürdőkabinokban a toilettasz-
talkákról hiányzik a márványlapok nagyrésze, ezek-
nek valószínűleg még akkor támadt lába, mikor ez 
az oldal a háború alatt és után használaton kivül 
volt helyezve. Összehasadozott ajtó- és ablaküve-
geknek se szere, se száma. A kabátot, ha leszakad 
is egypár gombja, el lehet viselni, csempe po-
hárból is meg lehet inni a sört, de az olyan 
vendéglőbe nem szívesen megy be az ember, ahol 
ilyen edényben szolgálják fel az italt. 

Sokan panaszkodnak amiatt, hogy a forró me-
dencében nincsenek lépcsőzetes ülőhelyek. Aki-
nek csak a lába fáj, csúza, köszvénye, vagy 
ischiása van. miért kelljen annak nyakig a víz-
ben állni; ha csak az altestét fürösztheti, nem 
bágyad ugy el, hosszabb ideig tartózkodhat a 
vizben. 

A gőzfürdőben most mindkét oldalon a legna-
gyobb helyet foglalja el az uszoda, melyet alig 
használ valaki. A rendelkezésre álló melegviz ál-
lal télen-nyáron használhatóvá lehetne tenni, sőt 
ezt a nagy tömegvizet hullámfürdővé is át lehetne 
alakítani. Budapesten a hullámfürdőnek óriási kö-
zönsége van, a mi fürdőnk forgalmát is tetemesen 
fokozni lehetne ezáltal. Látjuk, hogy a Tiszán, 
ha eg,v gőzös vagy csak egy kis motoros hajó 
elhalad, mindenki a keletkezett hullámok közelébe 
akar jutni s tudjuk, hogy a tengeri fürdőknek is 
a hullámverés egyik gyógy tényezője. 

Azok az átalakítások és berendezések, melyeket 
én itt szóba hoztam, nem kevés pénzbe kerül-
nének, de költöttünk mi már sokkal inprodukti-
vabb dolgokra nagyobb összegeket. Meg vagyok 
győződve, hogy ugy a szálloda, mint az igv 
átalakított fürdő igen kifizetné magát s ha azt 
az 500 000 pengőt, melyet a tervezett városi strand-
fürdőre irányoztak elő, erre a célra fordítják, sok-
kal hasznosabb befektetés lesz mert a partfürdő-
nek évenkínt 50—60 nap alatt kellene kikeresni 
a befektetett tőke amortizációját és fentartási) 
költségeit. 

Dr. Kovács József. 

— Iskolai bp.iratások. A beiritások a szegedi 
II. ker. Dugonics-uccai állami polgári leányisko-
lában szeptember 1-és és 3-án lesznek reggel 8 
órától 12 óráig. A javító- és pótló vizsgálatokat 
augusztus 31-én, délután 3 órakor tartják. 

Kesztyűit, SasKötölc, 
sérvteotöla 
raktáron és mérték utón 127 

I f j . Ort& J>tíJ, Iskola ucca 11. 


