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t J i W l / ? ' ? Csütörtök. Róm. kath. Tirnót 
^ ^ ' • vt. Protestáns Menyhért. Nap 
kél 5 óra 04 perckor, nyugszik 7 óra 01 perckor. 

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

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

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

— A Pollák Sámuel-cég jubileuma Augusztus 
21-én volt 40 esztendeje, hogy Pollák Sámuel 
ifmert nevü szegedi kenderkereskedő üzletét meg-
alapította és megnyitotta. Ebből az alkalomból 
tegnap délben a szegedi kereskedőknek egy na-
gyobb számú küldöttsége kereste fel lakásán a 
jubiláns kereskedőt. A megjelentek nevében elő-
ször Wimmer Fülöp a kereskedelmi és iparkamara 
üdvözletét tolmácsolta, utána Hoffcr Jenő a Sze-
gedi Lloyd-Társulat, Varqa Mihály a Szegedi Ke-
reskedők Szövetsége nevében beszélt, Faragó Lajos 
pedig a szakmabeli kereskedők üdvözletét fejezte 
ki. A megjelenteknek Pollák Sámuel meghatott 
szavakban fejezte ki köszönetét és visszatekintve 
az elmúlt negyven esztendőre, biztosttolta őket, 
hogy továbbra is teljes erejével kivánja a magyar 
kiviteli kereskedelem és Szeged város érdekeit 
szolgálni. 

— Bucsu Szatymazon. Szent István napján a 
kzatymazi egyházközség a plébánia javára reggelig 
tartó nagysikerű népünnepélyt rendezett. A ze-
nét a szegedi kisvasút zenekara szolgáltatta és 
a rendezőség gondoskodott arról, hogy a csárdák-
ban a legjobb szatymazii borokat hordják fel a 
szatymazi urileányok. Volt cukrászda, körhinta, 
mézeskalácsos sátor, céllövészet, léghajó hint« és 
más egyéb népünnepélyi kedvességek. Délután négy 
órakor a szegedi Máv. altiszti kör gárdája, élén 
Hambeck Cica, továbbá Tószegi Ilonka, Komár 
Mancika, Bali Pancsika, Nóvé Mancika, Komár 
Margitka, Szilágyi László, Szabó Sándor, Kálmán 
Béla, Tary Mihály, Wittmann József, Oppermann 
Miklós, Rózsa Károly, Bóka Ignác, Komár Gábor 
és Grill János szerepeltek művészi készséggel. 
Vége-hossza se volt az ünnepléseknek. A népünne-
pély nemcsak anyagiakban, hanem erkölcsiekben 
is fényes sikerrel zárult. 

— Országos tiisoltóünnepély. A szegedi önkéntes 
tűzoltótestület abból az alkalomból, hogy a sze-
gedi hivatásos tűzoltóság ezelőtt 50 évvel ala-
kult meg, szeptember 16-án. nagyszabású ünnep-
ségeket rendez. A programot már kidolgozták és 
a hatóságnak bemutatták. A jubileum alkalmá-
ból Szegeden tartja választmányi ülését az Or-
szágos Tűzoltó Szövetség, amelyen valamennyi vi-
déki város tűzoltóságának képviselője is megjele-
nik. Az ünnepély alkalmából a Tiszán nagy vízi-
játékokat rendeznek, lesz vizitámadás, vizből men-
tés, tűzijáték, stb. A nagyszabású ünnepségre szor-
galmasan folynak az előkészületek. 

— Felekezeti izgatásért egy hónap Budapest-
fól jelentik: A büntetőtörvényszék ma vonta fe-
lelősségre K o v á c s Árpád magántisztviselőt a 
»Zsidó világszövetség veszedelmei« cimen megirt 
és kiadott könyvéért. A törvényszék felekezeti iz-
gatás ciinén egyhónapi fogházra Ítélte Kovács Ár-
pádot jogerősen. 

— Dr Kun Izidor fogorvosi rendelését újból 
megkezdette. Rendelés 10—12 és 4—5. Zrinyi-ucca 
5. Telefon 12-38. 

— Fölvétel a görlisfiolába. R é v é s z Béla görl-
fskolájába felvétetnek jóalaku urileányok. akiket a 
városi szinház görlcsoportja részére képeznek ki 
Szegénysorsu, tehetséges leányok felvétele és kikép-
.'ése díjtalan. Jelentkezés naponta délelőtt 10—12 
óráig és délután 6—7-ig (Belvárosi Mozi, I. em.) 
Révész tánciskolában. 

— Orvosi hir. Dr. E. P o l l á k Ella belgyógyász 
szabadságáról visszaérkezett és újból rendel Ká-
rász-ucca 14., 1. em. 2. szám alatt. 

x Cipöárukészleíünk csökkentésére u j ibb áldoza-
iot hozunk. Augusztus 31-Ig bezárólag minden 
egyes vásárlónak már amúgy is mélyen leszállított 
árainkból ujabb 10 százalékos engedményt nyuj-
•unk. Del-Ka fiók, Kárász-ucca 14. szám. Dréher-
söröző mellett. 

X 300-as nulótaxlnál vonjon le 20 százalí t j l , 

— Hétfőn u j helyiségébe költözik a szülészeti 
klinika. Az egyetemi szülészeti klinika hétfőn uj 
épületébe költözik. Hétfőtől szülő nőket és nő-
betegeket már az uj klinikán vesznek fel és a 
felvételt a bábaképzőnél megszüntetik. 

x Kávé. A Meinl név és a jó kávé egymástól 
elválaszthatatlan fogalom. A legjobb nyerskávéfaj-
táknak szakemberek által történő kiválasztása, 
szakszerű pörkölése, válogatása és a keverékek-
nek évtizedes tapasztalatok alapján való összeállí-
tása tették keverékeinket utólérhetetlenekké. Ha 
még nem ismerné kitűnő pörköltkávé-keverékein-
ket, vásároljon próbaképen a Meinl-üzletben. Na-
ponta friss pörkölés II Meinl Gyula r t 304 

— Vasvillával támadt a rendőrre. Szombaton 
este Vásárhelyről Szegedre akartak utazni K a r -
d o s József battonyai és C s a l a István szegedi 
lakosok. Kicsit megkésve érkeztek az állomásra, 
mert már a vonat indulóban volt. Csala sietett 
jegyet váltani, Kardos pedig * már meglehetős 
gyorsan mozgó vonat után szaladt, hogy felugor-

j jék. A szolgálatos rendőr azonban feltartotta őt, 
valamint társát, aki már a jeggyel odaérkezett. 
Csala dulakodni kezdett a rendőrrel, de az ár-
talmatlanná tette és beakarta kisérni az őrszo-
bára. Alig tettek néhány lépést az állomáson kivül, 
mikor Csala jelezve, hogy nem hajlandó tovább 
menüi, lefeküdt az ut közepére. A rendőr minden 
lehető módon rá akarta birni, hogy felkeljen, 
ekkor azonban Kardos József segítségére sietett 
társának és a kezében lévő vasvillával rátámadt 
a rendőrre. A kötelességét teljesítő rendőr már-
már életveszélyben forgott, amikor a vasúti pénz-
tárnok közbelépésével tisztázódott a helyzet. Kar-
dos Józsefet lefegyverezték s most már a két 
ember szónélkül követte a rendőrt. Az eljárás 
megindult ellenük. 

— Nyilatkozat Fischer Adrién bűnügyében 1928. 
évi október hő 13. napján megtartott főtárgya-
láson, a védelem előterjesztése keretében tett ki-
jelentéseimet kizárólag, mint a vádlott védeke-
zését csoportositoltam. Ezen köteles védői tevé-
kenységemben Hinczel Jenő főhadnagy urat sze-
mélvében megsérteni nem akartam. Dr. B u r g e r 
Béla. 

x A Szegedi Zsidó Nőegylet hólabdaösszejővetele 
ma délután lesz az ujszegedi Virág-kioszkban. 
Rossz idő esetén a városi Virág-cukrászdában, 
Háziasszonyok: Grosz Marrellné, Varga Endréné 
és Wilheim Frigyesné úrnők. A Nőegylet kéri t. 
tagjait, hogy minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek. 836 

— Két nyár - Két világ A S z í n h á z i É l e t 
e heti számában bemutatja 1914 nyarának szen-
zációs eseményeit s a következő oldalakon az 
idei nyár tipikus képeivel találkozik az olvasó. 
A Szinházi Élet e heti uj számából kiemeljük a 
következőket: Harsánvi Zsolt cikke külföldi ta-
pasztalatairól, dr. Balassa József kritizálja a ma-
gyar irók nyelvtudását,- Egy meztelen próbababa 
pesti kalandjai, Gaál Franciska képes beszámolója 
nyaralásáról stb. . 

— Súlyos motorkerékpárszpreincsétlenség a do-
roisaui országúton- Szent István napján este hét 
órakor jelentették vitéz dr. P e t k ó c z y Lajos 
rendőrtanácsos, ügyeletes tisztnek, hogy a dorozs-
mai országúton eszméletlen állapotban találták ifjú 
K ö r ö s i Lajos 22 éves fiatalembert. Körösi motor-
kerékpárján rándult ki a városból és az ország-
úton haladva, felborult motorkerékpárjával. Körösi 
súlyos belső sérüléseket és agyrázkódást szenvedett, 
egy éles kődarab egyik fülét is levágta. A men-
tők életveszélyes sérülésével beszállították a köz-
kórházba, ahol még nem tudták kihallgatni. 

x Három, egymásba nyíló, elsőemeleti uccai 
fürdőszobás, stb., teljesen rendbehozott lakás, ol-
csó házbérrel, Felsövároson, villanyos megállónál, 

! 800 pengőért azonnal átadó. Érdeklődni lehet Sza-
laynál, Kelemen-ucca 7. 837 

Amikor arcszíne fakó, szürkéssárga és 
tekintele bágyadt, amikor szomorú, nyomott 
hangulat és nehéz álmok gyötrik, amikor epe-
pangás, gyomorfájás, felfúvódás és feinyomás 
kínozzák, olyankor tanácsos néhány napon ál 
reogel éhgyomorra 1—1 pohár természetes 
„Ferenc József" keserüvizet inni. Az 6 - és új-
világ orvosai azért rendelik a Ferenc József 
vizet oly gyakran, mert ez sok esetben a 
rosszullét okát gyorsan megszünteti és az egész 
szervezetet felfrissiti. Kapható gyógyszertárak-
ban, drogériákban és füszeriizletekben. B.4 

Munkásíemefés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Munkást 

temettek Szent István napján. A koporsóban a 
munkásdalosok elnöke pihent, a dal fanatikusa, 
aki. amikor letette a szerszámot, sietett az Ott-
honba kulturaért dolgozni. 

A koporsó körül a dalkör tagjai álltak, az egyik 
gyászfátyollal letakart párnán az elhunyt elnök 
sapkáját tartotta. Ember-ember hátán tolongott, 
a munkásság elzarándokolt az elköltözött vezér 
földi maradványaihoz, hogy a fájdalom szolidari-
tásában búcsúzzon el tőle. 

Kalapis János temetésén impozáns végtisztes-
séget adott a munkásság. Az egyházi szertartás 
után busán sirt fel a dal, Griegnek »Fájdalom« 
cimü szerzeménye. Szabó Rezső, a szegedi könyv-
kötők nevében búcsúztatta Kalapis Jánost, majd 
Olejnyik József a szegedi munkásság és az Álta-
lános Munkásdaleeylet' nevében mondott utolsó 
istenhozzádot. 

— Szinte hihetetlen, hogy Kalapis János nincs 
többé — mondotta, ő, aki a dalárda lelke volt 
és a dal mindenható erejével szolgálta az egye-
temes munkásmozgalmat. 

Ezután Erdei István a vásárhelyi munkásdal-
kő r és a vásárhelyi munkásság nevében vett bú-
csút Kalapis Jánostól, végül Zamóczay Béla a 
Városi-nyomda személyzete nevében, ahol az el-
nunyt dolgozott. 

— Kalapis János azt mutatta meg — mon-
dotta —, hogy a munkás nem romboló, a mun-
kás épit, a munkás kulturát teremt. 

A koszorúkkal elborított gyászkocsi után ez-
rekre menő tömeg kisérte a temetőbe Kalapis 
Jánost. A Kálvária-uccánál újból felsírt a dal: 
»Lelkünk boritja néma fájdalomt. 

A temetésen Kralovecz Nándor az országos mun-
kásdalosszövetség és a könyvkötőők országos szer-
vezete nevében méltatta az elhunyt munkássá-
gát, amely az országos mozgalomra is kihatott. 
A dalosok karnagya, Nagy Pál még egyszer intett 
és gyászoló dalban búcsúztak őrökre az eltávozott 
elnöktől. Nyolc órára járt az idő, amikor a mun-
kászenekar még mindig siratta a szegedi munkás-
mozgalom korán elköltözött érdemes halottját. 

— Elkötöttek egy kocsit és egy lovat Alsófanyán. 
Szerda délelőtt jelentették az alsótanyai rendőr-
ségnek, hogy B á l i n t István mórahalmi gazdál-
kodónak kétkerekű feke, féderes kocsiját egy öt-
éves pejlóval együtt ellopták. A tolvaj, amint 
később a rendőrség megállapította. G e r ő Imre 
román katonaszökevény volt. A román katonasző-
kevény zsákmányával Szeged felé szökött. A rendőr-
ség minden intézkedést megtett kézrekeritésére. 

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

— Borzalmas családi dráma Temesvárolt. Te-
mesvári jelentés szerint M u t z Sándor földmives 
egy konyhakéssel össze-vissza szurkálta feleségét, 
majd lugkőoldatot ivott és felvágta karjain az 
ereket. A földmives meghalt, feleségét életveszé-
lyes állapotban vitték a kórházba. 

x Jégszekrények, háztartási és mészáros, kedvező 
íizetösi feltételek mellett legolcsóbban beszerezhetők 
¡Fekele Nándor, Kossuth L. supárut 18, telefon 10-72. 
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Ü ^ l e í á l h e l y e ^ é s ! 
OrincsákMiklósné élő- és müviráü-
k«*r&clf sug. H ő i Klauzál tér 5. sz. alá 
E^k v!I « « I W U w V w l Barlos Könyvkereskedés mellé fielyezle úí. Telefon 13-67. 

MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! 
fűszer- és fesféküzietet 

' nyitottam, hol mindenféle llszlek, fűszer- és terményáruk slb, úgyszintén festékeit, lakkok, olajok mindenkor 
a legolcsóbb napi érőn kaphatók. , , „ 1 tűt Tisztelettel i f i . F e r e n c . 


