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WJW á z Csütörtök. Róni. kath. Norbert 
pk. Protestáns Norbert. Nap kél 

4 óra 05 perckor, nyugszik 7 óra 52 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig, 
délután zárva. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: . Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(TeL 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

- Fölszerelik a Lázár György-tér jelzőtábláit. 
A közgyűlés legutóbbi határozata alapján a ta-
nács most utasította a mérnöki hivatalt, hogy a 
Templom-tér épületeire, ha majd az egyetemi in-
tézetek palotái is elkészülnek, haladéktalanul sze-
relje fel az uj jelzőtáblákat, amennyiben a köz-
gyűlés már másfél évtizeddel ezelőtt átkeresztelte 
ezt a teret Lázár György-térré. Valószínűleg az uj 
jelzőtáblák felszerelésére ősszel kerül sor. 

x Fonyó Soma világítási vállalata alapíttatott 
1903. évben. Kölcsey-ucca 4. Telefon 165. 729a 

— Jégverés Szolnokon. Szolnoki jelentés szerint 
tegnap délután jégverés pusztított Szolnokon és 
határán. Diónagyságu jégdarabok estek és ezek 
véresre sebezték az állatokat és sok helyen agyon-
verték a baromfiállományt. Még négy-öt órával 
a jégverés után is magasan állt a jég a határban. 
A gyengébb fákat a vihar kihasította, a vetést 
pedig a jég tönkretette. 

— Haloííqyalázás miatt feljelentették 
<i Szegedi kaszinó jubiláris kiadványá-
nak szerzőjét . Ily cimii cikktinkben foglalt 
tényállítások közül egyik másik félreértésre 
adván alkalmat, készséggel jelentjük ki a 
következőket: A Szegedi Kaszinó egyes- tag-
jainak a forradalomban való részvételére ki-
zárólag azért utaltunk, hogy a megbírált könyv 
egyoldalúságát s adatainak pontatlanságát 
dokumentáljuk. Evek óta hirdetett állásfogla-
lásunknak mondanánk ellent, ha bárkit a for-
radalomban való szereplés miatt bántani 
akarnánk. A könyvet 3 a szerzőt akartuk bí-
rálni s nem a kaszinót, mely maga is érzi a 
könyv megjelenésének súlyát. Tudjuk azt is, 
hogy a kaszinó választmánya előbb másokat 
kért fel a kaszinó történetének megírására 
s csak amikor a felkértek nem vállalkoztak, 
akkor fordult Czimer Károlyhoz. Tudjuk azt 
is, hogy bíráló bizottságot is alakítottak, de 
Czimer Károly nem mutatta be könyvét 
recensio végett, s tudjuk azt is, hogy a 
kaszinó választmánya tiltotta meg a könyv 
terjesztését. Mindez komoly alap arra, hogy 
a kaszinó választmánya a könyv megjelené-
séért még az erkölcsi felelősséget is magá* 
tói elhárítsa. Végül ki kell igazitanunk a cikk 
egy ténybeli tévedését, A cikk szerint a 
Kaszinó a könyvtárra 30 P-t irányzott elő a 
jövő évre s 34 P-t költött az elmúlt évben. 
Ezek az adatok félreértésen alapulnak, mert 
ezek a számok a könyvtár bevételeit tüntetik 
fel. A kaszinó a mult évre a könyvtár gyara-
pítására 800 P-t irányzott elő és 916 P-t 
költött el. Ismételjük, mi Czimer Károly köny-
vével foglalkoztunk s nincs rá semmi okunk, 
hogy a Szegedi Kaszinónak a kulturális téren 
betöltött hivatását érinteni akarjuk. 

x Szenzációs fürdöruhaujdonságok, köpenyek, 
piyamak meglepő olcsó árakon Lampel és Hegyi 
cégnél. 585 

x Közkívánatra a Gázgyár csütörtökön délután 
fél 6-kor mintafőzést, próbakostolást rendez, Köl-
csey-ucca 11. Belépés díjtalan. 930 

— Zoltán Vilmos halála. Budapestről jelentik: 
Z o l t á n Vilmos költő, műfordító ma reggel 9 
órakor az Irgalmasok kórházában meghalt. Né-
hány héttel ezelőtt az egyik lábán támadt infekció 
következtébe^ vérmérgezést kapott, minek folytán 
amputálni kellett a lábát. Zoltán Vilmos 1869-ben 
született Pécsett. Egyike volt a legtermékenyebb 
műfordítóknak. Temetése pénteken délután lesz 
a rákoskeresztúri temető halottasházából-

X Jégszekrények, háztartási és mészáros, kedvező 
fizetési feltételek mellett legolcsóbban beszerezhetők 
Fekete Nándor, Kossuth L. sugárut 18, teleion 10-72. 

x A Szegedi Képzőművészeti Egyesület tárlata 
naponta 10—l-ig és 4—7-ig látható a kultúrpalo-
tában. 

Ratótaxi 300-as telefonon, olcsóbb lett. Próbálja meg! 

— A felsőtanyai gazdák tanulmányútja Mező-
hegyesen- Néhány nappal ezelőtt a felsőtanyai 
gazdasági egyesület huszonöt tagja átrándult Mező-
hegyesre, ahol az állami birtokkezelést tanulmá-
nyozták. A gazdák megtekintették a takarmány-
termeléssel kapcsolatos gazdasági berendezkedése-
ket, a tehenészetet, a méneskezelést és az állami 
birtok kezelésének minden fontosabb ágazatát. Ér-
tékes tapasztalatokkal gazdagodva tértek vissza a 
kirándulásról, 

X Automata villámhárítót azonnal szerel 
Demtseh, Kárász-u. 3. Telefon 8-71. 665 

x Közkívánatra a Gázgyár csütörtökön délután 
fél 6-kor mintafőzést, próbakostolást rendez, Köl-
csey-ucca 11. Belépés díjtalan. 930 

x Divatos gyapjú fürdőruhákat kívánságnak 
megfelelő színekben, méret szerint, megrendelésre 
is készítünk. Lampel és Hegyi. 585 

A serdü lő i f j ú s á gnak reggel felkeléskor 
egy-egy kis pohárnyi természetes »Ferenc 
József" keserüvizet kell adni, mert gyomor-, 
bél- és vértisztitó hatásának fiuknál és leányok-
nál igen fontos eredményeket köszönhetünk. 
A gyermekklinikákon a Ferenc József vizet 
már a kicsinyek makacs szorulásakor kitűnő 
sikerrel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárak-
ban, drogériákban és föszerüzletekben. b.4 

Nyilatkozat 
Alulírott dr. Balogh Béla szegedi gyakorló 

ügyvéd kijelentem, hogy a „Délmagyarország" 
cimü lapban azon cikknek sem szerzője, sem 
sugalmazója nem voltam, amely szerint 
egyik a honvéd törvényszékhez benyújtott 
fellebbezésemben P. V. és G. S. urakat 
„agyalágyultnak" neveztem volna. Egyben azt 
is kijelentem, hogy nevezett urakat egyik 
fellebbezésemben sem neveztem agyalágyul-
taknak, Ily kijelentés egy fellebbezésemben 
sem foglaltatik, de az abban, vagyis egyik 
fellebbezésemben foglalt kifejezéseimért a 
megsértett uraknak a megfelelő elégtételt 
megadtam. 

Dr. Balogh Béla, ügyvéd. 

x Közkívánatra a Gázgyár csütörtökön délután 
fél 6-kor mintafőzést, próbakostolást rendez, Köl-
csey-ucca 11. Belépés díjtalan. 930 

x .4 Szegedi Zsidó Nőegylet ma délután tartja 
első hólabda-délutánját Újszegeden a Virág-kioszk-
ban, rossz idő esetén a városi Virág-cukrászdában. 
A jótékonyoél érdekében kérjük, hogy minél na-
gyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Dr. 
Holló Samuné és Vértes Miksáné háziasszonyok. 
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— Vasmunkás gyűlés. A Szakszervezeti Bizott-
ság közli: Minden vasipari munkás jelenjen meg 
csütörtökön este 7 órakor a Munkásotthonban a 
vasas gyűlésen, ahol C s a p ó Sámuel központi 
titkár fogja ismertetni a vasmunkásság gazda-
sági helyzetét. 

x Közkívánatra a Gázgyár csütörtökön délután 
fél 6-kor mintafőzést, próbakostolást rendez, Köl-
csey-ucca 11. Belépés díjtalan. 930 

x Színházi csokrok olcsón, Kígyó-u. 4. 803 

x Vászon- és szandálcipők, valamint "a leggyö. 
nyörübb nyári cipődlvalujdonságok beszerzésére 
máris megindult a vásárló közönség áradata Del-
Ka rt., Kárász-ucca 14. sz., fiókja felé. No késié-
kedjen ön sem! 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 

— Halálozás. Szeged iparostársadalma ismét sze-
gényebb lett egy törekvő és érdemes tagjával: teg-
nap este elköltözött az élők közül H o d á c s Já-
nos kocsigyáros, aki négy évtizeden át kifejtett 
munkásságával csak megbecsülést szerzett. 64 évet 
élt Hodács János, aki típusa volt a régi, törekvő 
szegedi iparosnak, aki szorgalmával és tudásával 
egyre fejlesztette üzemét.. Halálát kiterjedt rokon-
ság, széles baráti kör gyászolja. Az idős kocsi-
gyáros holttestét csütörtökön délután 4 órakor 
kisérik el utolsó útjára a Kistisza-uccai gyász-
házból a felsővárosi temetőbe. 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Rovatba egész nap kapható a Délma-
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a [él-
nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről ls. 

x Megrendelésre mérték szerint készítünk divatos 
seiyempuplin férfi ingeket, Lampel és Hegyi, Püs-
pökbazár-épület. 585 

— Élelmiszerszállítás az egyetemi internátusnak. 
A Horthy Miklós Kollégium egyévi élelmiszer-
szállítására versenytárgyalást hirdet az egyetem 
gazdasági hivatala. Mindenfajta húsra, hentes-
árura, lisztre, tarhonyára, sajtra és vajra kérnek 
ajánlatot. Szállítási feltételek 2 pengőért kapha-
tók az egyetem gazdasági hivatalában. 

x Rózsa-est vasárnap a Munkásotthon-tánciskolá-
ban. Meglepetés 1 925 

A arifa bizottság üléséhez 

Kaptuk a következő levelet. 

Tisztelt Szerkesztőség / Hetek óta figye-
lem a közúti hídnál szolgálatot teljesítő rend-
őrök működését, akik a ki- és b e h a M ó te-
herautókat megállítják, Ieigazoltatják. Érdek-
lődésemre azt a felvilágosítást kaptam, hogy 
„ezek az államvasutaknak konkurrenciát csi-
nálnak". De megállítanak olyan autókat Is, 
amelyek a saját üzletükből szállítanak árut 
kiskereskedőknek, .ez már eladóit áru, tehát 
nem az auló tulajdonosáé". 

H m ! Hát az államvasutaknak nem szabad 
konkurrenciát csinálni, csak az államnak, vá-
rosnak szabad az adófizető polgárának kon* 
kurrenciát csinálni? . . . Hát honnan vegye 
a kereskedő az adót, ha nem onnan, hogy 
rezsijét olt csökkenti, ahol lehet. Hát a mai 
gyors világban lehet azt várni, hogy egy te-
heráru darab Budapestről Szegedre 6—8 nap 
alatt érkezzen meg ? Vagy kénytelen vagyok 
én átköltözködési ingóságom a vasúton négy-
szeri átrakás mellett összetöretni akkor, 
amikor autóra felrakom és u| lakásomon 
lerakom egy nap alatt? Hol itt a konkurren-
cia ? Alkalmazkodjon a vasúti szolgálat a mai 
igényekhez és akkor nem lesz szükség ma-
gánfuvarozásra. 

Azelőtt Is volt fuvarozás, az akkori helyzet-
nek megfelelően kocsikkal. Az nem volt baj, 
ma autó járja, holnap talán repülőgép. Nem 
lehet a világ fejlődését, haladását meg-
állítani. Tisztelettel Egy kereskedő. 

x A mindennapi étlap a háziasszonynak állandó 
gondját képezi most, ezekben a hónapokban- Friss 
főzelék és gyümölcs még nincsen. Fáradjon tehát 
a Meinl-üzletbe, ahol levesspárga, főzelék doboz-
ban, tésztanemüek, mint makaróni, spaghetti, koc-
katészta, jamek, a legjobb minőségben, olcsó áron 
kaphatók. Ha még nem vásárolt, tegyen próba-
vásárlást. 

Szinházjegvek a Délmagyarország jegy-
irodájában elővételi díj nélkül válthatók 

G . F . B . a tökéletes Bemberaselyem harisává lerakat Pollák Testvéreknél 


