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J J t M / l l Csütörtök. Róm. kath. I. Pius p. 
/ v t p r o t < , s t á n s Lüi Nap kél 4 
'14 perckor, nyugszik 7 óra 57 perckor. 

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

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva d. e. » - l - ig , d. a. S—7-ig. 

Szegeden а gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grűnwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres u. 
1. (Tel.: 846.1 Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Törők Márton, Csongrádi suoárut 14. (Tel.: 
364. sz.) 

— UJ egyetemi magántanár. Budapestről jelen-
lik: A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Má-
t y á s Jenőnek, a szegedi Ferenc József-Tudomány-
egyetem általános állattani intézete adjunktusának 
ugyanezen egyetem matematika és természettudo-
mányi karán a »míkroskópikus összehasonlító 
osceologiac tárgykörből egyetemi magántanárrá 
történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette 
és őt ebben a minőségben megerősítette. 

— ötvenszázalékos vizumkedvezményt ad Bo-
mánia. Budapestről jelentik: A budapesti román 
konzulátus tudatja -i magyar utazó közönséggel, 
hogy a román fürdőkre és üdülőhelyekre utazni 
szándékozó magyar utasok vízumdíjban 50 száza-
lékos kedvezményt kapnak, vagyis személyen kint 
hét pengőt tartoznak fizetni, mig a kisérőszetnély-
zef, gyermekek, cselédség 75 százalékos enged-
mény alapján csak 3.50 pentfőt fizetnek. Tartóz-
kodási idő három hónap és az eddig megkövetelt 
orvosi bizonyítvány már nem szükséges. 

— Az árvaházi felügyelöbizoltság ülése. Szer-
fián délelőtt ülést tartott az árvaházi felügyelő-
bizottság — szakülést és igy az uj törvény értel-
mében. illetve polgármesteri értelmezésben,. nem 
nyilvánosát. Az ülésről a polgármester tájékoz-
tatta » nyilvánosságot. Elmondotta, hogy az árva-
ház gondnoka beszámolt az intézmény működésé-
ről. Elmondotta, hogy az árvaháznak jelenleg öt-
ven lakója van. kőztük tizennyolc olyan hadiárva, 
akit a népjóléti miniszter utalt be. és akik után 
az ellátási dijat a miniszter fizeti. Az árvák az 
elmúlt iskolaévben aránylag igen szép tanulmányi 
eredményt érlek el. Több, mint husz százalék 
kapott kitűnő bizonyitványt és csak hat százalék 
bukott meg. Az árvák a nyarat a Stefánia Szövetség 
partfűrdőjén töltik A bizottság T ő r ö s Sándort 
és B a r t o s Lipótot bizta meg az árvaház műkö-
désének ellenőrzésével. 

— Nemzetközi talajvizsgálat Szegeden. Szerdán 
este' körülbelül negyven főből álló nemzetközi 
társaság érkezett Szegedre, a nemzetközi talajtani 
társaság tanulmányúton tévő tagjai. Az állomáson 
н város képviseletében dr. P á 1 f у József tanács-
nok fogadta és üdvözölte a vendégeket, a sze-
gedi méruökegyiet nevében pedig úr. V e r e s s 
Gábor üzletig „-aló. Este társasvacsora volt a 
Kassban. Csütörtökön reggel autóbuszokon kimegy 
a társaság az alsótanyai Kossuih-kuUvoz. ahol 
egy homokos-szikes talajszelvényt vizsgál meg Dél-
után a paprikaföldeket, majd a fehértói szikes ta- j 
lajokat vizsgálják meg, este a város' ad vacsorát j 
tiszteletükre a Tiszában. Pénteken délelőtt a bak- j 
tói talajszelvények kerülnek sorra. A nemzetközi j 
társaság délután négy órakor utazik tovább. 

x 300 as autóiéinál vonjon le 20 százalékai. 
— A szegedi hőmérő. A _ szegedi egyelem föld-

rajzi intézetének mcteorologiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy szerdán, Szegeden я hőmérő legmaga-
sabb állása 20.0 fok Gelsius. legalacsonyabb 12.6 
fok Celsius, a barométer idata 0 fokra és tenger-
színre redukálva reggel 767.1 mm., este 766.3 mm., 
a kedd este 9 órától lehullott rsapadék mennyisége 
6.7 mm.; a levegő relatív páratartalma reggel У6 
százalék, délben 59 százalék volt. A szél iránta 
nyugati, erőssége 0—3. 

x A nap legkedvesebb órája a kávézás ideje. 
Vidám hangulat, jó közérzet, a szürke minden-
napból való felszabadulás — mindez a jól el-
készített kávé finom illatával együtt elragadja lel-
künket. Meinl Gyula rt. 304 

— D'Annunzio állapota javul. Gardoneból jelen-
tik: Gabriele D'Annunzio egészségi állapotában a 
javulás tovább tart. A költő két órát ágyon kívül 
töltött. 

— A svájci vízum. Budapestről jelentik: A svájci 
főkonzulátus közli, hogy alaptalanok azok a híresz-
telések, amelyek szerint a Svájcba való utazásnál 
ujraoltási bizonyítványra van szükség. 

— A magyar Stadió helyett -r- a breslaul és 
lipcsei adóállomások ismertetik eszperantóul Bu-
dapestet. A külföld több részéből számos levél ér-
kezett Budapestre, amelyben az augusztusban Bu-
dapesten tartandó eszperantó világkongresszusra 
való tekintettel kérték, hogy a magyar rádióállomás 
ismertesse Budapestet és Magyarországot eszpe-
rantó nyelven. Ezt a kérést a budapesti Stúdió 
n e m t e l j e s í t e t t e , csak egy magyar és esz-
perantó nyelvű előadást adott le a kongresszus 
programjáról. A budapesti kongresszus rendező-
sége kénytelen volt idegen adóállomásokhoz for-
dulni. melyek tóbb megértéssel fogadták és a bres-
laui adóról mult szombaton ismertették Budapestet 
és Magyarországot, mig a lipcsei és drezdai adók 
12-én. 18.05-kor dr. Dietterle tanár előadását köz-
vetítik a budapesti kongresszusról eszperantó nyel-
ven. A magyar rádiótársaság helyett tehát külföldi 
rádióállomás csinál propagandát — Magyarország-
nak. Sőt a berlini adóállomás a közeljövőben Pe-
tőfi költészetét fogja ismertetni eszperantóul. 

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

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítő hivatal közli: Állást kaphat: 5 segitő ko-
vács; 1 faszobrász; 1 kaptafakészitő; 2 kocsifé-
nyező; 2 szíjgyártói; 2 kocsinyerges: 5 cipősza-
bász; 4 cipőragasztó; 2 cipőtüzőuő; 1 lovász; 10 
kocsis (nőtlen, fejni tudó). 

x Figyelem! Del-Ka nyári idény cipőárusítása 
julius 8-tól augusztus 4-ig soha nem létezett árakat 
produkál. Csak korlátolt készletek. Fiók: Kárász-
ucca 14. (Dreher-söröző mellett ) 850 

— csecsemő a kukoricásban. Debreceni jelentés 
szerint vizsgálati fogságba helyeztek egy anyát és 
19 éves leányát szándékos emberölés kísérlete 
miatt. A letartóztatás előzménye az, hogy B a-
l o g h András gazdálkodó két hét előtt a hoszu- l 
pályi-i országút mellett elhúzódó kukoricásban egy 
teljesen mezitelen újszülöttre talált, akit hizavitt 
és bejelentette a rendőrségen, hogy vállalja a 
csecsemő felnevelését. A megindult csendőrségi 
nyomozás megállapította, hogy egy hosszupályi-i 
leány gyermeke a csecsemő, aki anyjával együtt 
ment haza 9 faluba, de közbeji szülési fájdalmak 
lepték meg és a kukoricásban szülte meg gyer-
mekét. A leányasszony és édesanyja a kis csecse-
mőt mezítelenül otthagyták a kukoricásban és 
szerencse, hogy a kis gyerek, aki egy éjszakán 
át mezítelenül a kukoricásban hevert, megmenekült 
a haláltól 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendréuyi G. és Társai, 
Dugonics tér 11. ' 289 

— A villamos elütött« a bicjklisia lányt. Buda-
pestről jelentik Szerdán este a Kispest felől a 
fővárosba haladó vülamost meg akarta előzni 
K o n c z Gizella 17 éves mtmkáslány kerékpáron. 
Olyan szerencsétlenül kanyarodott azonban, hogy 
a K;s;>est felé haladó 22-es "illamos elé hajtott, 
ameiy e l ü t ö t t e . A lány combtörést, súlyos zuzó-
dásokat és belső sérüléseket szenvedett Életve-
szélyes állapotban szállították a Szent István-kór-
házba. : 

x Legjobb minőségű száraz tűzifa, Szenesi Fe-
renc Damjanich-uccai telepén, házhoz szállitva kap-
ható. Vagontételeknél áreugedmény. 179 

— Az állatok meghódították Budapestet. Soha-
sem volt még olyan állatkultusz, mint napjaink-
ban. Az emberek kedves barátainak, az állatoknak 
szenteli legújabb számát a S z í n h á z i E l e t , 
mely külföldi mintára, állatszámot adott ki. A gyö-
nyörű kiállítású számban szebbnél-szebb cikkek-
szóinak erről a témáról. Ezeken a cikkeken kivul 
a S z í n h á z i É l e t bőven beszámol a művészi 
és társadalmi eseményekről, Bethlen Margit grófnő 
négy pantomimjének előadásáról. Darabmelléklet: 
A topáz. Egyes szám ára 1 pengő, negyedéves elő-
fizetési ára 10 pengő, kiadóhivatal: Budapest, Vt., 
Aradi-ucca 10. > 

Mindazon mergezesi eseiek leküzdésé« 
nél , melyeket romlott élelmiszerek, valamint 
tulsok ivás és dohányzás, vagy morfium és 
kokain élvezete Idéz elő, a természetes .Fe-
renc József" keserűvíz használata fontos segéd-
eszközt képez. Híres orvostudománvf könyvek-
ben felsorolják azt is, hogy a Ferenc József 
viz többek közt ólommérgezésnél nemcsak 
meggyógyítja a makacs székrekedést, hanem 
mint specifikus ellenszer fs kifejti kitűnő hatá-
sát. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban 
és fOszerűzletekben B.4 

Melegedő időt jósolnak 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban száraz, inkább derült fc 
hűvös volt az idő. A hőmérséklet alig emel-

kedett a 20 Celsius fok fölé. Jelentéktelen 
mennyiségű csapadék csak a keleti részeken 
hullott. Prognózis: Túlnyomóan derüli, szá-
raz és meleg idő várható. 

II földomlás 
betemetett egy japán falut 

Tokió, julius 10. A Kiu-Siu sziget délkeleti 
részén fekvő Osinura halászfalut földomlás 
betemette. 30 ember életét vesztette. A sebesül-
tek száma igen nagy. 

— Autötura. A Terézvárosi Torna Club 21-ón 
tartja Balatonfüred—tihanyi országos propaganda 
csíUagturáját. Bővebb információkkal és nevezési 
ivekkel készségesen szolgál a Délvidéki Automobil 
Clnb titkári hivatala. 

P JtcUen 

ürdörMták! 
Valódi amerikai 

Janfzen 
fürdőfrikóh 
egyedüli gyári lerakató. 

Strandkahátok, 
sporttrikók, 

frotirköpenyek. 
LUfZTIG IMRE 

harisnya és kötöttáru 
különlegességi üzlete S90 

Széchenyi tér 2. Telefon 10-18. 

G . F . В . a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél 


