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HEIM hölgyfodrász, Takaréktár ucca 8. 

HireK 
W) Csütörtök. Róm. kath. Áldozó csüt. 
ms jpotestáns Aid. csüt. Nap kél 4 óra 
10 perckor nyugszik 7 óra 45 perckor. 

Somogyi könyvtár zárva. Múzeum nyitva dél-
előtl I0 IÖI tél i lg. 

Egyetemi könyvtár vasár- és flnnepnep zárva. 
Szegeden a gyóeyszertárak közül szolgalatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel W)6.) Borbély József. Tisza Lajos körút 20. 
(Tel 1268.) Gerle Jen.S. Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
840.) Nagy Gy. örök., Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel 1125.) Selmeczy Béla So nogyi-telep. (Tel. 5.) 

— A »l)elmagyaro>s/á£« legközelebbi 
s/áma, « közbe jött Aldozóesüíörtők ün-
nepe miatt, szombaton reggel a rendes 
Időben Jelenik meg 

— Móra Ferenc és Szalay József: az Arany Já-
nos Társaság tiszteled tagja| A nagykőrösi Arany 
.lános Társasig május 25 ülésében dr. S z a l a y 
Józsefet és M ó r a Ferencet, a Dugonics Társaság 
elnökét és alelnökét tiszteleti tagul választotta. 

— Bajor főiskolások jOnnek Szegedre. Juniiis 
hetedikén huszonöt tagból álló bajor főiskolás 
csoport érkezik két egyetemi tanár vezetésével 
Szegedre. Innen azonnal tovább utaznak Mező-
hegyesre az állami birtokkezelés tanulmányozására, 
három nap múlva ismét jönnek és megtekintik 
Szegedet. 

A népjóléti alnpilványok felülvizsgálása. Hét-
főn Szegedre érkezik a népjóléti miniszter két ki-
küldöttje, egy miniszteri osztálytanácsos és egy 
miniszteri titkár, hogy a város által kezelt nép-
jóléti rendeltetésű alapítványokat felülvizsgálják. 

— Szent Imre-ünnep a belvárosi elemi fiúisko-
lában. A belvárosi községi elemi fiúiskola tannlói 
Ss tanítói kara szerdán délelőtt az iskola tornater-
mében ünnepelte Szent Imre herceget. Az ünne-
pély L a n t o s Béla felügyelő-igazgató megnyitó 
beszédével kezdődött, a tanulókból alakitott ének-
kar énekeket adott elő. Az ünnepi beszédet az 
iskola hitoktatója, Lélek Gábor mondotta, majd 
szavalatok következtek. Szépen szavalt Naszády 
lózsef és Stachó Lajos IV. oszt. tanuló. Az ünne-
pélyt Lantos Béla igazgató zárta be. 

— Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület 
n«ongrá<t-Csanádmegyel köre junius 1-én délelőtt 
10 órakor a gyakorló polgári iskola tanácskozó 
'crmében tartja évi közgyűlését. Tárgysorozat. 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Sólyom János igazgató elő-
adása: Petőfi-kultusz az iskolában. 3. Csergő Holy-
ha István, hódmezővásárhelyi tanár előadása: A 
figyelem és érdeklődés pszichológiája és peda-
gógiája. 4. Kratofil Dezső helyettes igazgató elő-
adása: A polgáriskolai tanárság mai anyagi hely-
zete. 5. Titkári jelenttés. 6. Pénztárosi jelentés. 
7. Indítványok. 8. Tisztújítás. 

— Értekezlet a Lloydban. A Szegedi I.loyd-Tár-
sulat elnöksége a tegnapi napon tartott ülésén 
elhatározta, hogy egyes, a szegedi kereskedőket 
érdeklő kérdések megvitatása végett tagjait a kö-
zeli napokban értekezletre hivja össze. Az érte-
kezlet programja szerint megbeszélik a telefon-
dijak emelésének ügyét, a gabonakereskedelmet 
korlátozó intézkedések kérdését, különösen pedig 
a kereskedelmi és iparkamarai választásokra vo-
natkozó törvényes intézkedések megváltoztatásá-
nak szorgalmazását. A kereskedői körökben ugyan-
is már régel)l>en kialakult az a vélemény, hogy e 
választásokra vonatkozó intézkedések a mai kor 
követelményeinek már meg nem felelnek és szük-
ség van arra, hogy ezek, különösen a kereskedők 
érdeke szcm|>onl iából. módosíttassanak. 

— Az egyetemi Ifjúság évzáró ballagása. Az 
egyetemi ifjúság szertián este tartotta meg a szo-
kásos évvégi ballagását. Az összes bajtársi egye-
sületek esle fél 9 órakor gyülekeztek az egyetem 
köz]x>nü épülele előtt, ahonnan" lampiónos menet-
ben vonultak végig a városon,, a menet élén a 
búcsúzó dominuszokkal. 

x Gumitalpú cipő (41. számig) P 3.50 Tisza-
Áruházban, Püspökbazár. 139 

— Az Alsávárosl Levente Egyesület zász!ószen-
'elése. A szegedi Alsóvárosi Levente Egyesület 
június 1-én az alsóvárosi templomban nagy ün-
nepségek között szenteli fel zászlóját. Az ünnep-
ség reggel 6 órakor zenés ébresztővel kezdődik. 
Este 8 órakor »Rózsa-bál« lesz a Katona-féle ven-
déglőben. 

— Kollár Pál rádióhangversenye. Brahms-. Kö-
nig-, Fichtner-, Bartók-, Albeniz-, Delibes—Doh-
nányi-darabokat játszik K o l l á r Pál csütörtök 
délután 6.15 órakor a rádióban. A fiatal zongora-
művész, aki tehetségével már nagy népszerűség-
nek örvend. Szegeden szép műsorával bizonyára 
sok tetszést fog aratni a rádióhallgatók körében is. 

— A Szegcdi Kalholikiis Nővrdő Egyesület jú-
nius 1-én a Széchenyi-téren tartandó népünnepé-
lyének előmunkálatai a befejezéshez közelednek. 
A büffésátor vezetői dr. Aigner Károlyné és dr. 
Somogyi S/ilveszterné lesznek, a cukrászsátorban 
a fővezelés dr. Hainiss Elemérné kezében van, 
vezetői még dr. Buócz Béláné, dr. Papp Meny-
hértné. dr. Tonelli Sándorné, vitéz Csenkey 
Gézáné, vitéz dr. Szahó Gézáné, Bor-
bély Józsefné. A tombolasátort dr. Simkó Ele-
mérné vezeti. Az Angolpark irányítója Simits Fe-
rencné. A konfetti sátrat Pappert Karola vezeté-
sével a Kisdedóvó Jótékony Nőegylet leánvosz-
tálya látja el. A virágsátor, világposta, luftballon-
sátor vezetője a Katolikus Lányok Országos Szö-
vetségének szegedi csoportja, élén Gál Me'inda. 
Az állatsorsjáték délután 6 órakor lesz a tom-
bolasálorban. 

— Tetőiül. Szerdán délelőtt a Csongrádi-sugárut 
71. számú ház udvarán egy kisebb belső épület 
tetőzete kigyulladt. A kivonult tűzoltóság hama-
rosan eloltotta a jelentéktelen kárt okozó tüzet, 
amit valószínűleg a kéményből kipattant szikra 
idézett elő. 

SISTERS 
GYAPJÚ 

FÜRDÖTRIKÓK 
amerikai formákban, 

napon és vízben 
sziníaríóak. 

Gyári lerakat: 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 

Hagy választék fürdíl-
cipök, sapkák, övek és 

napernyőkben. 

Elrontot t g y o m o r , bélzavarok, émelygés, 

kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, szék* 

szorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már 

egy pohár természetes „Ferenc Józse f " ke-

serűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A 

gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a 

Ferenc József viz használata a sok evés és 

ivás káros következményeinél Igazi jótéte-

ménynek bizonyul. A Ferenc József keserű-

viz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-

üzletekben kapható. B.as 

lgazság a borról, 
avagy 

Borban az igazság? 
A Budapesti Közlöny, a hiva'alos közlemények 

lapja, nagyon érdekes és néha élvezetes olvas-
mány is. Érdemes néha végig lapozni, mert sok 
tanulságos dolgot megtudhat belőle az ember. 
Tanulhat is, de néha még szórakozhat is általa. 
Mint például legutóbb, a május 20-án megjelent 
száma is egészen magasrendű élvezetet nyújt 

Magyarázatképen legyen szabad idi i nunk, hogy 
az igazság nagyon relativ valami. De abban minden 
borissza és bornemissza lélek megegyezett eddig, 
hogy helyén való az alkohol elleni küzdelem. 
Eddig még senkinek sem jutott eszébe Magyar-
honban, hogy kárhoztassa a kultuszminisztert, 
amiért helyet ad az elemi iskolák tantermeinek 
falán az alkohol pusztítására fi/yelmeztető pla-
kátoknak és annak a másik plakátnak is, amely 
a borfogyasztással szemben tejivásra líztatja a 
népeket Arról pedig a nyilvánosság eddig nem 
sokat hallott, hogy a magyar kormány kultusz-
minisztere és földmivelésügyi minisztere között 
mélyreható politikai, meggyőződésben, világnézeti 
különbségek lennének. 

/ Hát a Budapesti Közlöny, 9 hivatalos lap emlí-
tett száma ezt a tévhitet oszlatja e l Kiderül 
belőle, hogy a két miniszter kőzött nagyon mély 
szakadék tátong, legalább is olyan mély szaka-
dék, mint ami az amerikai szárazokat a nedvfr 
sektől elválasztja. 

A hivatalos lap pályázati felhívást közöl >a 
világ összes iskolás gyermekeinek s-ánt bor-
propaganda füzet megírására«. A felhívás rész-
letesen közli a feltételeket. A propaganda füzet 
címe »Igazság a borról« lesz, a legjobb három 
pályamunka irója között a Nemzetközi Borügyi 
Hivatal — mi minden uj van a nap alatt, amiről 
mi, szegény hétköznapi halandók, borisszák és 
bornemisszák nem is tudunk! — 3500 francia frank 
jutalom dijat oszt ki. 

A fölhívás tájékoztatja a pályázni óhajtókat, 
hogy mit, milyen igazságokat fejtsenek ki a bor-
ból. Bizonyítsák be például, hogy 10—12 éves 
kortól kezdve a mérsékelt borfogyasztás az ét-
kezések alkalmával fölöttébb hasznos és egészséges 
— nem ám a kocsmárosokra —, hanem a gyer-
mekekre, hogy a bornak, milyen tápláló és hi-
giénikus szerepe van az emberi szervezetre. 

Ezeken kivül felsorolandó minden érv, ami a 
borfogyasztás mellett szól. De »a szerző foglal-
kozhatik a borfogyasztás előnyei mellett annak 
hátrányaival is«, kiemelve, hogy minden élelmi-
cikk túlzott mértékű fogyasztása, még a tejé, 
kávéé, husé is, ártalmas a szervezetre. Be kell 
bizonyítania, hogy a bortermő vidékeken az alko-
holizmusnak kevesebb áldozata van, mint másutt, 
meg kell nevezni Sok olyan aggastyánkoru embert, 
aki egész életében szerette és fogyasztotta a bort. 
Végül is legfőképen be kell bizonyítania a pályá-
zónak, hogy a borfogyasztást tiltó törvények ellen* 
keznek az emberiség természetes jogaival... 

Ehez a pályázati felhíváshoz nem kell kom-
mentár, csupán annyit füzünk hozzá, hogy azt a 
M. kir. földmivelésügyi miniszter irta alá. 

x Babós speciális órásmühelye, Oroszlán-n. fi. 

— Hajókirándulás. Csütörtökön délelőtt 10 óra-
kor indul Szegedről a csongrádi majálisra a 
»Lukács Béla« termes gőzös. A kirándulás költ-
ségei minimálisak, az ut oda és vissza 3 pengőbe 
kerül és ebbe minden csongrádi belépőjegy ára is 
bentfoglaltatik. A hajó pénteken hajnalban indul 
vissza Szegedre. 

x Nyilassy Sándor képkiálütása a Kass halliá-
ban. Nyitva egész nap. 

— A szegedi nemMI munkavédelmi szervezct 
junius 1-én délelőtt fél 11 órakor a leszámoló pa-
lota előltti katonai sporttelepen megtartandó se-
regszemléjén a belügyminiszter képviselője, a vas-
úti és hajózási főfelügyelőség, a munkavédelmi 
felügyelőség és más vendégek is jelen lesznek. 
A szolgálatmentes vasutasok, valamint a cserkész-
csapatok képviselői zenekaraikkal vonulnak fel. 

x Párisi tanuimány<jtamról visszaérkeztem és 
újra a hölgyközönség rendelkezésére állok, Hogy a 
legújabb párisi frizuraujdonságokat bemutathas-
sam. Tisztelettel Fekete Sándorné liöUiyfodrász; 


