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H i r e k 
r í f Péntek. Róm. kalh. Pád. Antal. Pro-

testáns Tóbiás. Nap kél 4 óra 3 
pfTckor, nyugszik 7 óra 57 perckor. 

Egyetemi kön* vtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután S-7-ig. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—J/jl-lg, 
délután zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel. 
225.) Just Frigyes, Petőn Sándor sugárut 41. (Tel. 
777.) Temesváry József, Kelemen ucca 11. (Tel. 
391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. 
(Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 
5 ) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (TeL 364.) 

— Dr. Csengery János egyetemi tanárnak ma 
nyújtották ál az arany doktori diplomát. Buda-
pestről jelentik: A budapesti egyetem bölcsészeti 
Icara csütörtökön nyújtotta át C s e n g e r y Já-
nos szegedi egyetemi nyilvános rendes tanárnak, 
a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjának, 
doktorátusa 50-jk évfordulója alkalmából az arany 
doktori diplomát. Az aktus ünnepélyes külsősé-
gek között délelőtt tizenegy órakor folyt le a 
kari ülés keretében. A nagy tanácsteremben meg-
jelentek a fakultás tanára;, hallgatói s a szegedi 
<Vjyetem képviselői. M a u r i t z Béla bölcsészkari 
dékán szép beszéd keretében nyújtotta át a ju-
biláns professzornak az arany diplomát, majd 
N é m e t h y Géza professzor méltatta a jubiláns 
munkásságát és érdemeit. C s e n g e r y János pro-
fesszor meghatott szavakkal köszönte meg a ritka 
kitüntetést és az ünneplést 

— Meglepő pénzlárvizsgalat volt a város pénz-
táraiban. A polgármester utasítására csütörtökön 
délelőtt meglepő pénztárvizsgálatot tartottak a vá-
rosi főpénztárban, a javadalmi pénztárban és az 
adópénztárban. Mjndenütt külön bizottságok vizs-
gálták meg a pénztárkönyveket és a pénzkészle-
teket. A bizottságok mindhárom pénztárban rend-
benlévőnek találtak mindent. 

— A Képzőművészeti Egyesület választmányt 
illése. Csütörtök este tartotta meg a Szegedi Kép-
zőművészeti Egyesület választmányi ülését a vá-
rosháza bizottsági termében. Dr. K o r p á s s y 
Gyula igazgató azt az Indítványt tette, hogy az 
egyesület használja ki az őszi nagy ünnepsége-
ket, nevezetesen a fogadalmi templom felavatását, 
az jrók és művészek kongresszusát és rendezzen 
reprezentatív kollektív kiállítást. A javaslathoz több 
hozzászólás történt. Egyesek ellenezték a tervet 
fipp ezért oly hangok hallattszottak, hogy ha 
ezt a kiállítást megrendezni elmulasztja az egye-
sület, akkor nincs is értelme a további fennállás-
nak, mert az egyesület semilyen produktív mun-
kát nem végez. A választmány ugy határozott, 
hogy a tárlatot megrendezi és ebbe belevonja az 
egész vjdéket és a régi szokástól eltérően, Buda-
pest művészi egyesületeit is. Az előkészítő munká-
latokkal P fe í . f f e r Eleket bizták meg. A közgyű-
lést határozatképtelenség miatt nem lehetett meg-
tartani. 

— Zeneszerzői és karnagy! dipolmo egy rae-
gedi muzsikusnak. Ifjú B a r t l Ödön tehetséges 
szegedi muzsikus, aki a város ösztöndijával ki-
tűnő eredménnyel fejezte be most tanulmányait 
a Zeneművészet} Főiskolán, zeneszerzői és kar-
nagyi diplomát nyert. Bartl ödón az akadémiai 
hangversenyen nagy sikerrel vezényelte Haydn 
d-dur szimfóniáját, azonkívül bemutatták két zon-
goradarabját 

— Meghalt dr. Weisz Gyuláné. Több esztendei 
kinos szenvedés után, szerdán éjjel meghalt dr. 
W e i s z Gyuláné, L ő w Terka. dr. L ő w Immá-
nuel főrabbi leánya. Az elhunyt úrasszony nagy 
lelkinyugalommal viselte szenvedéseit, amelyeken 
szerető és gondos családtagok ápolása és körül-
tekintése igyekezett enyhíteni. Weisz Gyuláné típu-
sa volt a családjának és háztartásának élő, végte-
lenül közvetlen és kedves modorú urínőnek. Leg-
nagyobb örömei közé a jótékonyság tartozott és 
ezt csendben, minden feltűnés nélkül, olykor a 
legnagyobb titokban gyakorolta. A városszerte mély 
részvétet keltett haláleset gyászba borította a 
Lőw- és Weísz-családot. Különösen Lőw Immá-
nuel főrabbi iránt nyilvánul meg a részvét álta-
lánosan. Wejsz Gyulánét pénteken délután három 
órakor temetik a cinteremből. 

x Oxford, puplin és zefir uri férfiingek készen és 
mérték szerint Lampel és Hegyi cégnél. 133 

— Általános népszámlá lás . Budapestről jelen-

tik: Bethlen miniszterelnök a képviselőház mai 
ülésén tőrvényjavaslatot terjesztett be, amely ki-
mondja, hogy az ország területén az 1930 deoem-
ber 31-e és 1931 január l-e közötti éjféli állapotnak 
alapul vételével általános népszámlálást tartanak, 
amelyet a felvételtől számított 10 nap alatt be 
keil fejezni. A javaslat értelmében össze kell irni 
a lakosságon kivül a lakások céljaira szolgáló 
épületeket és lakásokat és külön kimutatást kell 
készíteni az önálló iparosokról és kereskedőkről 

— Halálozás. W a l t n e r Dávid, aki 48 ess-
tendeig dolgozott a szegedi közjegyzői irodákban, 
rövid betegség után Szerdán délelőtt elhunyt 
Waltnert mindenütt ismerték Szegeden, aki csak 
a Jedlicska-irodában majdnem három évtizedig 
dolgozott egyhuzamban. Szorgalmával és becsü-
letességével mintaképe volt a lelkiismeretes tiszt-
viselőknek. Hatvankét évet élt Waltner, akinek 
a toll az irodában hullott ki a kezéből, szinte az 
utolsó percig dolgozott lankadatlanul. Csütörtö-
kön temették el nagy részvét mellett. 

x Legszebb f ü rdő ruhák Zwlcklnéi , Klauzál-tér. 

D r . D é z s i L a j o s p r o r e k t o r l e v e l e 
a R o í h e r m e r e - a l a p i í v á n y r ó l 

Igen tisztelt Szerkesztő Url Becses lapjá-
nak szerdai számában a Rothermere-alapit-
ványról szóló cikkében több téves adat van, 
amelyet az igazság érdekében szíveskedjék 
helyreigazítani. 1. Tévedés, hogy az alapít-
vány jövedelmének kezelését magam számára 
tartottam volna fenn. Az egyetem négy kara 
bizottságot küldött volna ki e célra és én 
még a bizottsági tagságot sem vállaltam volna. 
2. A 100.000 pengőt nem az én kezemhez 
fizették ki, hanem boldogult Rákosi Jenő köz-
vetítésével egy szegedi bankhoz utalták át 
és a betéti könyvet ugy adtam át hivatali utó-
domnak, ahogyan átvettem. 3. Az alapítvány 
kamataiból nemcsak az egyetemi tanárok 
könyveit adták volna ki, hanem több más 
célon kivül évente a négy kar legjobb ta-
nalója is jutalomban részesült volna. Kérve 
soraim szives közlését, maradtam az igen 
tisztelt Szerkesztő Urnák tisztelő hive 

Szeged, 1930 junius 11-én. 
Dr. Dézsi Lajos prorektor. 

A Templomtér kövezése 
(A Délmagyarország munkatársától.) A legutóbbi 

közgyűlés, mint emlékezetes, kétszáznyolcvanezer 
pengőt szavazott meg a Templom-tér aszfaltozá-
sára és kövezésére. A közgyűlés néhány tagja fel-
szólalt ugyan a javaslat ellen és kifejtette, hogy a 
mai idők nem alkalmasak ezeknek a kifejezetten 
esztétikai jelentőségű munkálatoknak az elvégez-
tetésére, hiszen a városnak a legsürgősebb és a 
legszükségesebb városrendezési feladatokra sincs 
pénze, függetlenül attól, hogy a munkanélküliség 
problémája is súlyos anyagi kötelezettségeket hárit 
a városra. A közgyűlés ezekkel a felszólalásokkal 
szemben arra az álláspontra helyezkedett hogy 
a Templom-tér belső rendezése sürgős munka, 
mert fontos az, hogy szeptemberre elkészüljön a 
tér burkolata, mivel akkor az egyetem zárókövének 
elhelyezése, a fogadalmi templom felszentelése és 
a nemzeti megújhodás emléktáblájának leleplezése 
országos ünnepség keretében történik meg. A kői-
gyűlés megszavazta a kövezésre szükséges kétszáz-
nyolcvanezer pengős kölcsönt és utasította a pol-
gármestert, hogy a munkálatokra a versenytárgya-
lást sürgősen írja ki. 

A versenytárgyalás határnapja csütörtökön járt 
le, a beérkezett nagyszámú ajánlatokat a déli órák-
ban bontották föl a mérnöki hivatalban. Az aján-
latokból kiderült hogy a város ezen a _munkáa 
lényeges ősszegeket takaríthat meg. 

A Templom-tér kövezésére tizenkét ajánlatot 
nyújtottak be. Az ajánlatok kőzött nagy differen-
ciák vannak. A kétszázezer pengőre kalkulált mun-
kát a vállalkozók 130-270X00 pengőért vállalják, 
ha tehát a város a legolcsóbb ajánlatot fogadná 
el, az előírásból nem kevesebb, mint hetvenezer 
pengőt takaríthatna meg. Az aszfaltozási munkála-
tokra hatan pályáztak 58—70.000 pengős árakkaL 
A költségvetés szerint a város a munkának erre 
a részére 75.000 pengőt irt elő, tehát ha a leg-
olcsóbb ajánlatot fogadják et tizenhétezer pen-
gőt takarít meg a város és igy a két vállalatnál 
az összes nyolcvanhétezer pengőt jelenthet 

Érdekes tünet hogy mindkét kifejezetten útépí-
tési munkálatra igen sok szegedi olyan építési vál-
lalat is pályázott amely eddig kizárólag magas-
épitkezésekkel foglalkozott- Enntk az a magyará-
zata, hogy az építési vállalatok is kifogytak már 
a munkából, ujabb, nagyobbarányu építkezésre 
sem a város, sem az egyetem részéről nincsen 
kilátás. Az építési vállalatok közül pályázott pél-
dául az Ottovag Károly-cég, a Müll&r és Ngárp. 
cég, Czigler Arnold és Erdélyi András. 

Az ajánlatokat a mérnöki hivatal most a polgár-
mesterhez küldte á t aki a számvevőséggel átvizs-
gáltatja a tételeket és azután kiadja a munkát 

A vállalkozók többféle ajánlatot is tettek. A 
megoldás valószínűleg az lesz, hogy a kővezési 

munkálatokat egp világosabb és egy sötétebb sziaA 
terméskő fajtával oldják meg. 

— A Szegedi Stefánia Szövetség gyermeknapja. 

A Stefánia Szövetség közli:. Junius 15-én tartja 
meg a Szegedi Stefánia Szövetség ezévi gyermek-
napját, amjkor is kérő szóval fordul a várót 
közönségéhez, hogy járuljon hozzá filléreivel a 
szövetség támogatásához. A szövetség felkutatta 
védőnőivel a veszélyeztetett csecsemőket és gyer-
mekeket és szóval, tettel igyekezett meggyőzni a 
szülőket az egészség védelméről és a betegség 
megelőzésének szükségességéről és kínálta fel 
anya® segítségét. Az eredmény nem is maradt 
el, a csecsemőhalálozási arányszám évről-évre je-
lentékenyen javul. Most következik a legvesze-
delmesebb időszak a csecsemőkre — a nyári me-
leg — és mi csak akkor tudunk kellőleg meg-
mentésükre sietni, ha a társadalom sem vonja 
meg segítését. 

x Gumrnltalpm c ipő 41. számig P 3 55 • TIMS-

Aruházban , Püspőkbazár . 194 

— Szűcs Laci trredenia-eatje. S z ű c s Laci bá-
csi. a Szegeden jól ismert színész és költő, pén-
teken este a Raffay-étteremben irredenta-estét 
rendez. Szűcs Laci ezúton is felkéri ismerőseit, 
barátait és a Hargitaváralja székely község tag-
jait hogy megjelenésükkel segítsék elő az est 
sikerét. Az előadását szombaton és vasárnap Alsó-
központon és Dorozsmán ismétli meg. 

— A szegedi zsidó i f júság folyó h é 15-én, vasár-

nap délután 6 órakor tartja évzáró ünnepélyét 
a hitközség székházában. 

— A móravárosrészi községi elemi népiskola 

junius 15-én, délután 5 órakor az iskola udvarán 
tornaünnepélyt rendez. Műsor: 1. Felvonulás. 2. 
Himnusz. 3. Négy zenés svédgyakorlat 4. Ének-
szám. 5. Négy zenés buzogánygyakorlat. 6. Négy 
zenés botgyakorlat. 7. Énekszám. 8. Katonai fegy-
verfogások. 9, Tündérjáték. 10. Atlétika. 11. Ének-
szám. 

x Au'ótaxl telefonszáma 300. , > 33 

Mélységes bánattal közöljük, hogy minden erényekkel ékes, édes 
szeretettünk 

Dr. Weisz Gyuláné LöwTerka 
szerdán éjjel elhunyt 

Végtisztességét pénteken délután három órakor adjuk meg a cin-
teremben. 

•Dr. Cöu> Immánuel és családfa. 
2>r. Weisz Gyula, Weisz Antal és Károly« 

Dr . £öw Cipót és nefe Hafdu Vera. 
Valzauer Sándor és nefe Cöjv Eszti, 

özv. Weisz Salamonné Bendlner Nanett. 
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