
1929 szeptember 27. 

1X27. Péntek. Róm kath. Kozma, Dara. 
Protestáns Adalbert. Nap kél 5 

•óra 53 perckor, nyugszik 5 óra 49 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—1-ig. dél-

u t án 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig, 
délután zárva. $ 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: 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 ncca 1. (TeL 
Üi6.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

Emelkedett a hőmérséklet j 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: • 

Hazánkban emelkedett kissé a hőmérséklet, a leg- ' 
több helyen azonban csak 18 fokot ért el. Prog-
nózis: Az időjárásban lényeges változás nem 
várható. 

A szegedi hőmérő 
A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteoro-

lógiai obszervatóriuma jelenti, hogy csütörtökön 
Szegeden a liömérő legmagasabb állása 18.2 fok 
Celsius, legalacsonyabb 5.6 fok Celsius, a baro-
méter adata 0 fokra és tengerszinre redukálva, 
reggel 772.2 mm., este 770.9 mm., a levegő rela-
tív páratartalma reggel 80.0 százalék, délben 54.0 
százalék volt. A szél iránya északnyugati, erős-
sége 1 - 5 . 

Bulgáriában havazik 
Szófiából jelentik: A bolgár hegyvidéken két 

nap óta havazik. Szófiában a hőmérséklet fagy-
pont alá sülyedf. Pénteken —2 Celsius fokot mu-
tatott a hőmérő. 

— Péntek este érkeznek a vendégek a JÜÍOUÓ-
finn®pségckre. A nagyszabásúnak Ígérkező lüzoltó 
jubileumi ünnepségek pénteken este kezdődnek 
meg a színházban tartott díszelőadással. Szomba-
ton lezajlik a műsor, mely felejthetetlenné fogja 
tenni a szegedi közönség előtt a tűzoltók jubi-
leumi ünnepségeit A délelőtti gyűlések lezajlása 
után 2 órakor díszebéd lesz a Tiszában, 4 órakor 
kezdődik -a tűzoltóság taktikai támadása a város-
háza tornya ellen. A feltevés az, hogy a tornyot 
villámcsapás érte és lángokban áll. A gyakorlatot 
filmre is felveszik. A délutáni látnivalókra rádup-
láz az esti Tisza-ünnepély, melynek kiemelkedő 
pontjai: az égő személygőzős oltása és a tűzijáték. 
Este diszbál zár ja be a kétnapos programot, me-
lyet a szegedi nőegyletek és leányegyletek rendez-
nek a Tiszában. 

— Istentisztelet. A vezeklő istentisztelet vasár-
nap és pénteken reggel őt órakor, a többi napon 
báromnegyed 6 órakor kezdődik a zsidó temp-
lomban. 

x Iskolncipők jó minősénben olcsón Dei-Ka-nál. 
x Ma disznótoros vacsora Raffalnál. 425 
x Szabadalmazó»» oli-só sextanok Winternél, Ko-

rooa-ncca 3. 153 

— Rózsa Izidor megholt. Szeged életének egyik 
ismert tipikus alakja hunyt el csütörtökön. R ó-
z s a Izidor mészáros, volt törvényhatósági bi-
zottsági tag halt meg. Rózsa Izidor ismert volt 
jótékonyságáról, senki sem távozhatott el tőle üres 
kézzel. Egyidőben heteken keresztül élelmezte a 
válságban lévő színtársulat tagjait. Hosszabb idő 
óta betegeskedett, két nappal ezelőtt tüdőgyulla-
dást kapott, amellyel leromlott szervezete nem 
tudott megbirkózni. Halálát felesége, Argentíná-
ban élő fia, leánya és kiterjedt rokonság gyászolja. 
Ma délután 3 órakor temetik a zsidó temető 
cinterméből. 

x Békeidők Del Ka nál! Versenyen kivül álló u j 
csoportárak. Kirakataink beszélnekI Fiók: Kárász-
ucca 14. (Drehcr-söröző mellett.) 54 

— A névmagyarosításért. Miskolc város közgyű-
lése — mint ismeretes — nemrégen fölirt a kor-
mányhoz és kérte a névmagyarosítások megnehe-
zítését célző rendelkezések hatálytalanítását. A 
miskolci közgyűlés ugyanis ugy találta, hogy nem-
zeti érdeket szolgál az, aki idegenhangzásu család-
nevét magyaros hangzású névvel kívánja fölcse-
réim és így a névmagyarosítás engedélyezését nem 
lehet különböző szolgálatok jutalmazásaként ke-
zelni. Miskolc közgyűlése most köriratban kérte 
fel a törvényhatóságokat, köztük Szegedet is, föl-
iratához való csatlakozásra. 

aki EieggYüfoQífa alezredesének 
feleségét 

Kassa, szeptember 26. Az ungvári törvényszéken 
ma ért véget Beleba István közkatonának, Paclik 
alezredes felesége gyilkosának, bünpörében a tár-
gyalás. A törvényszék csaknem két óra hosszat 
tartó tanácskozás után, délben 12 óra tájban 
hirdette ki Ítéletét. Belebát a törvényszék orggil-
kosságban mondotta ki bűnösnek, ezért kötél 
általi halálra ítélte. A védő az Ítélet ellen semmi-
ségi panaszt jelenlett be. 
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Telek! Pál pore 
Vészi József elSen 

Budapest, szeptember 26. Vészi József felsőházi 
tag, a Pester Llogd főszerkesztője, lapjának egyik 
1927 decemberi számában »Államcrőszak és diák-
ság« cimen cikket irt, amelyben foglalkozott Becker 
porosz kultuszminiszter erélyes fellépésével, aki 
egg tanárt felfüggesztett állásától, mert a fiatal-
ságot antiszemitizmusra izgatta. Azt irta a cikk-
ben Vészi, hogy nálunk gróf Teleki Pál nem 
átatlotta a fiatalságot olgan útra terelni, amelyet 
nem lehet alkotmányos törvényekkel összhangba 
hozni. 

Teleki Pál feljelentésére a büntetőtőrvén,vszék 
Vészi Józsefet rágalmazás cimén ezer pengő 
pénzbüntetésre ítélte, de az ítélet végrehajtását 
felfüggesztette. A tábla a csütörtöki tárgyaláson 
az elsőfokú Ítéletet helybenhagyta Az ítélet ellen 
Vészi semmiségi panaszt jelentett be a Kúriához. 

T é l i É S 1 ^ З ш а ^ А 
m i n d e n f é l e C I P O I Z 

legelőnyösebben szerezheti be a 

oyal Cipőáruház (Kárász u. 10) 
kiárusítása alkalmával. 400 

fizv. Rózsa Izldorné szül. Frank Margit agy a saját. mint a messze idegenben lévő Jenő 
fia, Boriska leánya, valamint az összes rokonság nevében a fájdalomtól porba sújtva tudatjuk, hogy 
a iorrón szeretett férj, Illetve édeset a 

R Ó Z S A Izidor 
éfelenek 6?-lk, bo'don házasságának 30 ik évében suKos szenvedés után, szeretteinek remegő karjai* 
ban f. hó 25-én este háromnegyed hét rtrnkor visszaadta nemes lelk°t Teremtőjének 

A megboldogult fö di maradványait 27-én délután tél 3 órakor fogjuk a Gróf Apponyi ucca 
(Iskola u.) 19 sz. alatti gyászházból örök nyugvóhelyére kisérn' 

Nemesen érző szir, embertársait szerető férfi és a jótékonyság gyakorlója távozott el vele. 
Szeg d 192) szeptember 25. E l r o u l á t o d Í fr8k » e b e t e ) t e l t r a j t u n k ! 

üoscnberfl Zslnmond tes'vét Posenberg Zsigmon^ni Kohn Jolftu «tgornöje, Lasz.tr lúno-né szil!. Frank Lu;za, Frank 
Géza, Frank Saaui (Ne w-Yorki teg rnöje, l .e.ve ióiyjrai. 424 Külön vi lamos a Dugonics .ér sarkon. 

Л Délmaqyarországi Rádió Klub 
programfa 

Az őszi idény beálltával a Délmagyarországi 
Rádió Klub ismét megkezdi munkáját , melynek 
célja a rádió é§ a vele kapcsolatban levő technikai 
eszkőzök elméleti és gyakorlati népszerűsítése. Ok-
tóberben kezdődik meg ez a munka, amelynek 
első lépése a kezdő és haladó amatőrök számára 
külőn-kűlőn tartandó rádiótanfolyam lesz. A rádió-
tanfolyam tavaszig fog tartani, hetenként egy órá-
ban. A tanfolyamon résztvevők a rádió működé-
sét, kezelését és építését ismerik meg, népszerű, 
érthető nyelven megmagyarázva. 

A rővidhullámu rádiótelefónia iránt érdeklődők 
sem maradtak ki a vezetőség számításából, ameny-
nyiben szintén külön tanfo 'yam nyílik a »rővid-
hullámu amatőrökének. Ennek külön fejezete lesz 
a Morse-iskola. A rővidhullámu tanfolyam hall-
gatói képesítve lesznek arra, hogy a rövidhulláma 
amatőrvizsgát letehessék. 

A D. R. C. vezetőségének sikerült továbbá né-
hány kiváló külföldi és hazai szakembert meg-
nyerni, kik érdekes különlegességekkel fognak a 
közönség elé lépni. így előadások és bemutatások 
lesznek a rádióalkatrészek, például a rádiócsövek 
gyártásáról, a képrádiózásról, sőt — ha a vezető-
ség munkájá t siker koronázza — a távolbalátás 
is bemutatásra kerül. 

A programnak még ezzel sincs vége: a vezetőség 
azon fáradozik, hogy ez év november havában 
óriási méretű rádiókiállitást rendez. A kiállítás 
ideje alatt leadóállomást is helyeznek üzembe, 
amely a pontosan összeválogatott műsort rend-
szeresen és tisztán fogja Szegednek és környéké-
nek szétsugározni. A leadóállomás a kiállítás ideje 
alatt működésben látható lesz. 

A vezetőség a klub helyiségében (Toldy-ucca 6., 
központi egyetem mögött, délután 7—9.) minden 
'érdeklődőt szívesen lát és rádióügyekben szak-
tanáccsal szívesen szolgál. A további tudósításo-
kat (tanfolyamok megkezdése stb.) kellő időben 
közölni fogják. 

' « ч Találkozásom Liliputival 
egy egészen közönséges piaci reggelen tö r t én t 

A mázas cserépedényeket épugy kirakták a já rda 
szélére, mint más napokon, a piaci árusok ugyan-
azon a skálán kínálgatták a Modiánót, ruhafogast 
és az érett túrók, sajtok csipős illata belesodró-
dott a környék levegőjébe. 

Szóval minden o lyan természetes volt és meg-
szokott. akárcsak a járás, vagy a bevásárlás, amit 
éppen végeztem, mikor hirtelen meg kellett áll-
nom. Mi e z ? A sátrak, kosarak, minden, hirte-
len valószínűtlenekké váltak és én régmúlt évekbe 
döbbentem vissza. 

Pedig csak egy nő jött velem szemben. 
Akkora csak, mint egy négyéves gyermek, de 

formás és fejlett. Liliputi, ö volt magamköltötíe 
gyermekmeséim tőrpekirálynője. Éppen csakhogy 
bubifrizurát viselt és piros szandálcipőt, de a fe-
jét most is gőgösen, büszkén hátravetette, mint 
királynő korában. A kar ján egy pici kosarat vitt. 
Haragosan, szomorúan r á akartam kiáltani: 

— Liliputi, mi ez? Hol van a koronád? Az én 
meséimben soha sem mentél te piacra — ko-
sárral . . . 

Ilyesmiket akartam mondani, de egyszerre nehéz 
lett a karom. Igaz, hiszen én i s . . . A meséknek 
vége. Nem szóltam semmit Mentünk mind a 
ketten. V. Cs- M-

x Mihályt István festőművész kiállítása egésB 
nap megtekinthető Freimann képkereskedő Ta-
karéktár-uccai szalonjában. 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka-
közvetítőnél (Tábor-ucca 3.) állást kaphat: 2 bá-
dogos (1 dombormű); 2 kovács; 1 villanyszerelő; 
1 kocsifényező-nyerges; 1 faeszlergályos; 1 kádár; 
1 kötélgyártó (fonó) és 200 kubikus. 

— Nyugdijasok figyrlmébe. A Szeged-Felsővá-
rosi Független Polgári Kör felkéri az állami és 
városi nyugdijasokat, liogy fontos ügyek megbe-
szélésére szeptember 29-én, délután 5 órakor, a 
Csaba- és Kereszt-uccák sarkán lévő. Mirkov-ven-
déglőben jelenjenek meg. 

x Szabók szüret] bálja folyó hó 28-án, szom-
baton este Raffay összes termeiben. 366 

— Gyorsírás! és gépírás! tanfolyamokat szom-
baton rste nyfi a Szegcdi Gyorsírók Egyesülete. 
Jelentkezni lehet az egyesület hivatalos helyiségé-
ben (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., tel. 13-19.). 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol , 
ba vagy Kováiba egész nap kapható a D é l m a -
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell Írni, sürgönyözni , vagy telefonálni, 
a s zobá t l e fog la l ja kiadóhivatalunk ®s goudoeko* 
d l t e g y é b kedvezményekről ia. 


