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¥ ) t j Pintek. Rőm. kath. Irénaeus. Protes-

' " táns Arszlán. Nap kél 4 óra 05 perc-

kor, nyugszik 8 óra 01 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, dél-
után 4—7-ig A muzeum nyitva délelőtt 10—yal-ig, 
délután zárva. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ut 
I I . (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4 (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Sakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— Gyorsírók dls/közgyüLse. A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete junius 29-én, szombaton este fél-
hét órakor a kereskedelmi és iparkamara dísz-
termében az országos ügyvédgvülés alkalmából 
díszközgyűlést tart, amelyen a megnyitó beszédet 
dr. Szé l i Gyula felsőházi tag, egyesületi elnök 
mondja. A gyűlés tárgysorozata lesz: 1. Dr. Kal-
1 ó s Károly orvos előadása »A pszichoanalízis a 
gyorsírás szolgálatában« cimen. 2. Dr. Szőke 
Sándor budapesti ügyvéd, parlamenti szakvizsgát 
tett gyorsíró előadása »Gyorsírás és rejtvény« el-
men. 3. B á l i n t Antal pszicholechnikus, az Iro-
dai Gyorsírókat Vizsgáló Bizottság elnökének elő-
adása »A gyorsírás szerepe a külföldi jogszol-
gáltatásokban« cirnen .̂ 4. Dr. K á l l a i Emil sze-
gedi ügyvéd, parlamenti szakvizsgát tett gyors-
író előadása »Igazságszolgáltatás* és gyorsírás« cí-
men. Ez utóbbihoz hozzászólások is megenged-
tetnek. Eddig dr. T r aege r Ernő miniszterel-
nökségi tanácsos, a gyorsirási ügyek m. kir. kor-
mánybiztosa és dr. Szőke Sándor jelentelték 
be felszólalásaikat. A díszközgyűlést dr. P a p Ró-
bert ügyvédi kamarai és egyesületi alelnöknek záró-
beszéde rekeszti be. A 4. ponthoz hozzászólások 
bejelenthetők a gyűlésen az elnökségnél. A dísz-
közgyűlésen mindenkit szívesen lát az elnökség. 
Belépődíj és külön meghívó nincs 

— Külvárosi panaszok áramszolgáltatási zavarok 
állati- A mérnöki hivatalhoz az utóbbi időben sok pa-
nasz érkezett, hogy a villanytelep a külső város-
részekben az áramszolgáltatást sokszor órákon át 
szünetelteti. Ezeknek a szüneteknek az az oka, 
hogy sokszor fordulnak elő kisebb zavarok, ame-
lyeknek kijavítása hosszabb időt vesz igénybe. A 
tanács most felhívást intéz a villanytelephez, hogy 
máskor, ha ilyen javításokat végez, annak pon-
tos idejét a kisfogyasztókkal közölje a hírlapok-
ban, a nagyfogyasztókat pedig levélben értesítse 
az áramszolgáltatás szüneteltetéséről. 

x Ma a Dreherben záróra reggel 4 órakor. 201 

— Nem kaplak pénzt a kardalosok. A kardalosok 
arra kérték a város tanácsát, hogy jutalomjáté-
kuk alkalmából a város nyújtson 400 pengő se-
gélyt a karszemélyzetnek. A tanács nem teljesítette 
a kardalosok kérelmét, ellenben elengedte nekik 
az előadás után járó forgalmi- és vigalmiadót, 
és felmentette őket a iogdijfizetésének kötelezett-
sége alól is. 

— A DAC lurája. A DAC junius 29—30-án meg-
bízhatósági versenyt rendez. Az autók és motor-
kerékpárok 29-én délután 3 órakor indulnak és 
30-án este 6 és 7 óra között érkeznek vissza. Mi-
után a cél a korzón lesz, a tanács megengedte, 
hogy erre az időpontra a korzó közepét lezár-
hassák. 

s 300-as autótaxinál vonjon le 20 százalékot. 

— Szeged város nyugdíjas hivatalnokai egye-
sülete állandó vigalmi bizottságának az elnöksége 
felkéri az összes vigalmi bizottsági tagokat, hogy 
az egyesület helyiségében. Szeged, Kossuth Lijos-
sugárut 15. szám alatt (Zöldfa-vendéglő") junius 
hó 28-án, este 8 órakor tartandó vigalmi bizott-
sági ülésen — kivétel nélkül — mindannyian pon-
tosan megjelenni szíveskedjenek. 

x Vászon- és szandálcipük, valamint • leggyö-
nyörűbb nyári cipőriivalujdonságok beszerzésére 
máris mégindult a vásárló közönség áradata Del-
Ka rt., Kárász-ucca 14. sz., fiókja felé. Ne késle-
kedjen ftn sem! 

'— iskolai hírek B e i r a t á s o k a p i a r i s t á k-
n á 1 julius 1-én és 2-án, a pótbeirások pedig 
szeptember 2-án és 3-án lesznek. Az egyes osztá-
lyok iratkozásának sorrendjét közli az intézet elő-
csarnokában kifüggesztett hirdetés. Gyermekeiket 
az intézet különböző osztályaiba írató szülők egy-
szer re , az intézetbe először iratkozó vidékiek 
pedig a megállapított sorrenden kívül is elvé-
gezhetik a beiratást. Váltás mellőzésével, az ősszeg 
leolvasásával fizetendő a tandijkezelő tanárnál 8 
pengő felvételi díj, az igazgatónál 18 pengő kü« 
lönböző dijak cimén. — A II. k e r. (Madách-
uccai) á l l . p o l g á r i f i ú i s k o l á b a n a be-
írásokat julius hó 1-én és 2-án. délelőtt 8—12 
óráig tartják meg. Az I. osztályba beiratkozók 
elemi iskolai értesítő könyvecskéjüket, születési 
anyakönyvi kivonatukat és ujraoltási bizonyítvá-
nyukat is kötelesek beadni. 

x Villamos porszívó és padlókefé>dt legolcsób-
ban Deutsch villamosüzletében bérelhet, Kárász-
ucca 3. Telefon 8-71. 88 

— Dijlövészet. A Csongrád vármegye Polgári 
Lövész Egyletek julius 7-én, 9 órai kezdetlel az 
ujszegedi katonai lőtéren dijlövészetet rendez. 

x Szép kosz; mk o csón Bagolyvár, Kígyó u. 4. ,89 

— Gyorsírás! tanfolyamok. Julius 1-én, hétfőn, 
délután 2 órakor kívánja a Szegedi Gyorsírók 
Egyesülete megkezdeni nyári kéthónapos szünidei 
tanfolyamait. Külön kezdő (fogalmazási), haladó 
(irodai) és gyakorló (beszédirási) csoportok nyíl-
nak. Különösen a közép., felsőkereskedelmi és 
polgári iskolák tanulói részére kívánja a nyár 
folyamán igen méltányos feltételek mellett lehe-
tővé tenni az egyesület a gyorsírás alapos elsajá-
títását. Jelentkezni lehet az egyesületnél (Föld-
váry-ucca 2., Honvéd-tér 4.). 

x Ma balpaprikás a Prófétában, 178 

Megalakult a piarista diákok 
szövetsége 

A Szegeden végzett piarista' diákok csütörtökön 
délután értekezletre jöttek össze a kegyesrendi 
gimnázium nagytermében, hogy megalakítsák a 
piaristadiákok szövetségét. Az értekezleten meg-
jelent dr. Somogyi Szilveszter polgármester, dr. 
Lőw Immánuel főrabbi, felsőházi tag, Brelsach 
Béla kanonok, Bokor Pál nyugalmazott polgár-
mesterhelyettes, Be/dán József pápai prelátus, dr. 
Munfyán István táblai tanácselnök, Juhász Ist-
ván táblabíró és még sokau mások. Dr. Tihanyi 
Béla, a kegyesrendi gimnázium igazgatója hatásos 
beszédben vázolta a szövetség megalakításának 
szükségességét. Az alakuló ülés ezután a szövetség 
elnökévé dr. Berecz János egyetemi tanárt, ügy-
vezető^elnökévé Juhász István táblabírót válasz-
totta meg. Kiküldtek még egy bizottságot az alap-
szabályok elkészítésére és ezzel az ülés végei ért. 

ÍK »».M 

^ Saison eladás ^ 
kezdődött! 

„ Joppe minden divatszinben 12 
Burett Ultüny 20 
Gumi kahiM 20 
Vászon flu Blt«ny . . 6 
NŐI kabátok 20 

Blau Ignáiiz, Kelemen ucca 5. 
Cégem reklámfa: 93 

Mérték után öltöny 16 anyagból 80 P. 
T, 

A kocaujságiró 
A tárgysorozatból következtetve azt lehetett volna 

hinni, hogy a juniusi közgyűlés szépen, halkan 
olvad bele a nyárba s ugy eltűnik, akárcsak nap-
jainkból a jó idő. Mindössze csak arról feled-
keztek meg a hiszékeny lelkek, hogy jön a köz-
igazgatási szünet és szeptemberig nincs közgyűlés, 
hacsak nem támad olyan rendkívül fontosságú 
ügy, amely rendkívüli közgyűlés összehívását teszi 
szükségessé. Ez pedig azt jelenti, hogy őszig belefagy 
az emberekbe a szó, pláne ha olyan marad az 
időjárás továbbra is, mint amilyen eddig volt. 
Ezt a félelmet lehetett látni sok tekintetben szerda 
délután, amikor Kormányos Benő, a tőle meg-
szokott finom disztingválóképességgel határvonalat 
vont a rendes, meg a kocaujságiró között. 

A koca nőstény disznó s azonkívül, amit ter-
mészetrajzi ag je ent leginkább csak a vadászokkal 
kapcsolatban emlegetik. Hogy miért, azt érdemes 
volna nyelvészeinknek kibogozni. Kocavadász az, 
aki csak amatőrködik, nagyokat durrogtat a pus-
kájával, de soha se talál el semmit. Eszerint le-
hetne koca-szónokról is beszélni, aki szintén sok 
puskaport használ el. de elfelejt a töltényébe ma-
got is tenni. 

— Csend, azaz ahogy klasszikus. nyelven mond-
ták diákos eleink: silesztium, ne menjünk emberek 
olyan messzire a fejtegetések terén, hiszen ez nyel-
vészeti kérdés, annak pedig elég hivatott profes»-
szora van az egyetemen. 

Majd kisütik ők, hogy miért van a kocának le-
alázó tendenciája. Nekünk csak az újságírással 
kapcsolatos használata tűnik fel, itt se maga 
a szó, hanem az, hogy milyen feledékenyek az 
emberek. Hol lenne ugyanis Kormányos Benő 
ur, ha évtizedek folyamán nem annak a sok 
kocaujságirónak a jóvoltából kölykedzett volna 
meg az ő olyan-amolyan népszerűsége. Vagy ha 
ez nagyon súlyos szó, mondjuk — hogy ismeret-
sége? Voltak idők, amikor többet ért egy név-
tei jesztő kocaujságiró, mint akár Rákosi Jenő, ha 
például az utóbbi volt olyan tudatlan dilettáns, 
hogy nem ismerte K. B. nevét; jártak szigorúbb 
évek, amikor az emberiség nem volt olyan indoko-
latlanul érzékeny, mint ma és K. B. ur ismerte a 
tréfát, ha más nem is ismerte. Ne bántsuk hát 
könnyelmű hálátlansággal a közélet legnagyobb 
áldozatot hozó közkatonáját, a névtelen újságírót 
és legkevésbé bántsuk a kocát 

Lehet, hogy K. B. ur csak véletlenül kapasz-
kodott ebbe a szóba, amúgy nem ismeri a disz-
nót, de higyje el, hogy a koca produktív. Az 
ad életet a malacoknak. Viszont az újságírónak 
— a kocascerünek, meg a másiknak egyaránt — 
kötve van a keze és nem teritheti ki mindig a 
malac-ságokat sem, nem hogy az igazi disznósá-
gokhoz merne nyúlni. 

— Figyelmeztetés, értésünkre jutott, hogy a 
vakok intézete nevében illetéktelen ügynökök jár-
nak Szegeden és kefeárukat árusítanak. Figyel-
meztetjük a közönséget, hogy ezek nem a vakok 
intézetének készítményeit árusítják s igy kereken 
élutasitandók. 

x Automata villámhárítót azonnal szerel 
Deutsch. Kárász-u 3. Telefon 8-71 665 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő hivatal közli: Állást kaphat: 3 fiatal 
kovács; 4 bádogos (1 vidéken); 2 szíjgyártó; 9 
kocsis; 2 napszámosfiu; 12 tanonc. 

x Rádió anyagok és készülékek versenymentes 
kivitelben Fonyónál Kölcsey-ucca 4. 729a 

S^intyás, é s 
MiUw 

: i 

A színházi iroda hírei 
A három szenzációs sikert aratott francia víg-

játék még csak ma este szerepel a szinház mű-
során. I. Pathelin mester. II. A kényeskedik. III. 
A pénztárca. 

Gaál Franciska vendégjátékát 
Szombaton este Gaál Franciska vendégfeltépté-

véi: Irta regénye. 
Vasárnap este Gaál Franciska vendégfellépté-

vei: I. Az Ibolya. II. Nagy cipőben kisfiú. 
Csortos Gyula vendégjátéka: 

Hétfőn este: A tábornok. (A karszemélyzet ju-
talomjátéka.) 

Kedden este A liliom. 
A szezon utolsó délutáni előadásai: 

Szombaton délután mérsékelt helyárakkftl: A 
csárdáskirálynő-

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Mari«» 
grófnő. 


