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A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10-12-ig,
csak tudományos kutatók számára. A muzeum
nyitva délelőtt 10—tői 12-ig (csak a képtár és
a természetrajzi gyűjteményi).
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L erno-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő* Kossuth Lajos sugárut 59.
(Tel 996.) Borbély József, Tisza Lajos kőrút 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.) Selmeczv Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)
— Iparosnagygyfilés lesz vasárnap. Az iparosság
demonstratív jellegű, hatalmas országos megmozdulást tervez. Az összes ipartestűletek kiküldöttei
egy közös budapesti nagygyűlést, ugyanazon időpontban pedig az összes ipartestületek taggyűléseket tartanak és igy hiyják fel az intéző körök
figyelmét az iparosság sulvos helyzetére és azokra
a következményekre, amelyek jogos érdekeik további elhanyagolásából származnak.
A szegedi
ipartestület tagjai 7-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor a kereskedelmi és iparkamara nagytermében
tartják nagygyűlésüket, amelyen az ipartörvény
sérelmes szakaszaival, a vásárok ügyének, valamint a kontárkérdés végleges megoldásának kér.
déseivel foglalkoznak.
— A rendőrkapitányság vezetője szabadságon.
Dr. B u ó c z Béla rendőrfőtanácsos hathetes nyári
szabadságát megkezdte. Távollétében a kapitány,
ság vezetését dr. B o r b o l a Jenő rendőrtanácsos
vette á t
— Egy repülőgép Vecsésen kényszerleszállást
hajtott végre. Vecsésről jelentik: A Cidna repülőtársaság F. A. E. G. I. jelzésű repülőgépe ma
délelőtt 10 óra tájban Vecsés határában egy legelőn kényszerleszállást hajlott végre.' A leszállás
simán ment végbe. A repülőgép postát vitt magával és utás nem volt rajta. A repülőgépet őrzik.
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— Halálozás. Hosszas szenvedés után, 58 éves
korában, Budapesten elhunyt G o t t h i l f n é Miíkó
Ilona, akit Szegeden is kiierjedt rokonsága gyászol. Az elhunytat utolsó kívánságához képest,
a családi sírboltban helyezik őrök nyugalomra
április 5-én a zsidó temető cinterméből, délelőtt
féltizenkettőkor.
— Nyugdíjasok ülése. A nyugdijasok szervező
bizottsága ma, csütörtökön este 8 órakor a Zöldfavendéglőben ülést t a r t
— Szabadlábra helyezték Persián Ádámot. Budapestről jelentik: P e r s i á n Ádámot,
akinek
ügyében a bíróság tőbbizben tűzött ki főtárgyalást — mint ismeretes —, az ellene kibocsátott
kőrózőlevél alapján, miután visszatért a fővárosba,
letartóztatásba helyezték. Persián Ádám ma orvosi
bizonyítvánnyal igazolta, hogy gyógykezelés okából tartózkodott Ausztriában. A Schadl-tanács az
igazolást elfogadta s elrendelte Persián Ádám s z a b a d l á b r a h e l y e z é s é t , aki el is hagyta a
fogházat.
x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalosmesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai,
Dugonics-tér 11.
102
— Autótura. A Somogymegyei Automobil Club
julius 20-án és 21-én rendezi meg balatoni csillagfára és összetett megbízhatósági hegyiversenyét
Versenyszabályokkal és nevezési ivekkel készségesen szolgál a DAC titkári irodája, hivatalos
órái alatt
x 309-as autétaxinál vonjon le 20 százalékot.
— A harmadik emeletről a sinek közé vetette
magát. Budapestről jelentik: A Délivasut érkezési
oldalán egyik háromemeletes bérház tetőzetéről
a vasúti sinek közé vetette magát G a r a József
vasúti lámpatisztogatómunkás és szörnyet h a l t
öngyilkosságának okát nem tudják.
x Vászon- és szandálcipő^, valamint • leggyönyörűbb nyárt cipődivatujdonságok beszerzésére
máris megindult a vásárló közönség áradata DelKa rt., Kárász-ucca 14. sz.. fiókja felé. Ne késlekedjen ön semJ
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Egy kémoö szerelmi regénye 8 felvonásban.
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3. 5, 7, 9 Arakor
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A holdbéli férfi.

Kalandor vígjáték 6 felvonásban. Főszereplő: T e d
Azonkívül-:

Wells.

Konzervált szerelem
Vígjáték 8 felvonásban.
Főszereplő: George Sldney.
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor

A szegedi állami reálgimnázium ez idei értesítőjében dr. Benkő István nekrológot irt
egyik elhunyt tanártársáról. Ezt az alkalmat
arra használja fel a »szerző«, hogy valótlan
tény ál Vitásokkal s jogosulatlan látszatok keltésével engem támadjon meg. Iskolai érlesitőkbe eddig nem vonult be a politikai gyűlölködés pamflethangja, — mit szól majd
I Benkő professzor ur irodalmi működéséhez
a kultuszminisztérium, ha például megtörténnék az a botrány, hogy iskolai értesítőt
bűncselekmény miatt a vizsgálóbíró elkoboz?
Benkő István ur azt írja rólam, hogy magam elé rendeltem a tanári kart annak idején s hazafias oktatásuk miatt megleckéztettem. »Ezalatt mi, — vallja be Benkő tanár
ur, — csak nyeltük a gombócot.«
Azt elhiszem Benkő tanár urnák, hogy
nyelte a gombócot, de a rólam szóló részből
csak az igaz, amit önmagáról ir. Nem igaz az,
hogy magamhoz rendeltem a tanári kart s
nem igaz az, hogy a hazafias szellemű oktatás
miatt megleckéztettem őket. Ellenben igaz az,
hogy maguktól jelent meg előttem az állami
gimnázium tanárainak egy csoportja s tiltakozott az ellen a jeltevés ellen, hogy ők valláserkölcsi szellemben tanítják az ifjúságot. Ez
ellen tiltakoztak akkor, azok a tanár urak, akik
közölt, mint most beismeri, jelen volt Benkő
István professzor ur is.
Nem veszi-e észre a nekrölőgiró professzor
ur, milyen súlyosan megsért nem engem, —
fam alios vidi ventos, — de volt tanártársait,
amikor ugy tünteti fel őket, hogy tiltakozás
nélkül, a felháborodás minden külső jele nélkül fogadták hazafias működésük megleckéztetését. Professzor ur, ezt megtenni nem lett
volna nagyobb bün, mint tiltakozás és visszautasítás nélkül hallgatni. És szótlanul nyelni
a gombócot. Volt tanárkollégái bizonyára nem
hitvány opportunitásból és becstelen gyávaságból hallgattak, hanem kétségtelenül azért,
mert mást hallottak tőlem, mint amire Benkő
István emlékezik. De ha Benkő István igy értette szavaimat s csalt gombócokat nyelt rájuk,
akkor nem nekem kell a nekrológiróról a
nekrológot megírnom.
Én Benkő Istvánt sem tanári működésében,
sem mint nekrológirót nem ismerem De ismerem, mint a volt Szeged páholy titkárát,
ismerem szabadkőműves működését s bár
most az ellenfeleim csapatába szegődik be,
mégis objektívnek kell maradnom vele szemben s el kell ismernem, hogy egyike volt a leglelkesebb, legszorgalmasabb,
lejmeggyőződése'
sebb, legharcosabb, legértékesebb szabadkőmű-l
veseknek. Titkára, tehát szellemi irányítója
volt a Szeged páholynak, melyet azok a szabadkőművesek alapítottak, akik túlságosan
konzervatívnak, kevéssé harcosnak tartották
az Árpád páholyt Benkő testvér titkár volt,
jizetést is húzott a szabadkőművesektől,
minden elsején felvett — harminc ezüst pénzt.
Benkő professzor ur akkor is nyeldeste a
gombócot, de akkor az szabadkőműves
gombóc volt s vakolásnak nevezték a gombócevési
alkalmakat. BenkŐ tanár ur később is, — mint
most beismeri — a gombóoevökhöz tartozott
Egyszer szabadkőműves gombóc, egyszer a
szabadgondolkodás gombóca, máskor valláserkölcsi és kongreganista gombóc. Vannak,
akiknek nem a világnézlet a fontos, hanem
a gombóc. S azoknak, akik életük nyugalmát, álmuk zavartalanságát, kenyerük biztonságát feláldozták azért, hogy ebben a városban senkinek a hajaszála se görbüljön meg és
senkitől jogtalanul egyetlen fillért se vegyenek
el, akik mellé odaállt tekintélyével és igazmondásával a legmagasabb bíróság és legmagasabb funkcionáriusa a végrehajtó hatalomnak, azoknak még mindig attól kell tartaniok,
hogy az örökké éfiesek becsületükből és tisztességükből gyúrnak gombócokat
Delire
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— Tűz. Szerdára virradóra jelentették a tűzoltóságnak, hogy a Szilléri-sugáruton egy fatelepen
tüz ütött ki. A kivonult tűzoltóság a tüzet azonnal lokalizálta. A kár 200 pengő,
x
Automata villámhárítót azonnal szegei]
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