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WJWW fi Kedd. Róm. kath. Erzs. kir. Pro-
m ^ M M ' testáns Teréz. Nap kél 4 óra 11 
perckor, nyugszik 7 óra 58 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-ig. 
A muzeum nyitva délelőtt 10—12-ig. 

Az egyetemi könyvtár! olvasóterem julius 1-töI 
augusztus 15-ig nyitva délelőtt 8-tól 1 óráig, dél-
után zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül Szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária ncca 17. (Tel. 
(Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel 
225.) Just Frigyes, Petőfi 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.) 

Végei ért a kánikula ? 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Az északnyugati szelek napközben csak 
mérsékelten erősek voltak. A keleti határszé-
lekre még alig terjedt ki hatásuk. Debrecen-
ben ismét 30 fok fölé emelkedett a hőmérsék-
let. A Duna—Tisza közén 27 fokot, a Dunán-
tul déli részein 27—29 fokot, északi részein 
24—26 fokot ért el a nappali felmelegedés. 
Kisebb esők sokfelé voltak, de jelentékenyebb 
csapadékot az utolsó 12 órában még nem je-
lentettek. 

Prognózis: Változékony idő északnyugati 
szelekkel, további hősülyedéssel és. sok helyütt 
csapadékkal. 

— A szeged! hőmérő- A szegedi egyetem föld-

rajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma je-

lenti, hogy hétfőn Szegeden a hőmérő legmaga-

sabb állása 25.4 fok Celsius, legalacsonyabb 22.3 

fok Celsius. A barométer adata 0 fokra és tenger-

szinre redukálva, reggel 758.4 mm., este 758.8 

mm. A levegő relatív páratartalma reggel 67 száza 

lék, délben 63 százalék volt A szél iránya egész 

nap északnyugati, erőssége 1—4-ig. 

— Munkás jutalom. A földmivelésügyi miniszter 
dicsérő oklevéllel és száz pengő pénzjutalommal 
tüntette ki F o d o r Pál királyhalmi gazdasági cse-
lédet, aki évtizedekig állt egy gazda szolgálatában. 
Fodor Pálnak a jutalmat dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyettes adja át vasárnap délelőtt az alsó-
központi aratóünnepély keretében. 

Belvárost Mozi Kedden és szerdán 

Az első színes, hangos film! 

Indián szerelem. 
Drtaa R I C H Á R D D 8 X főszereplésével. 

a legpajabb N ó t á s m ó k á k . 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

Korsó Mozi K e d d e n 

A megtért asszony. 
Dráma Haris Adalbert ScQleUorv és M o l y Z»eJ-
sc0aft ííszerepléséveL Azonkívül: B U R L E S Z K E K . 
Elgadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

k é p k e r e t e z é s , b !oMerefkész i iés 
nü™a"vagya?5záStán® K á r p á t i i t é p s z s l o t l 
és mükereskdésben, Klanzál tér és Oroszlán n. sarok Tel. 22 27. 

Értesítem a n. é. közönséget és ismerőseimet, 
hogy Balázs és Petri, majd Petri Antal cégtől R j 
junius 15-én kilépve, hol hosszú éveken át mint SB 
szabász működtem, M9B 

Dugonics-tér 11. sz. alatt 
(Milller- palota, volt Frledricii szabi helyisége) 

úri szabóságot 
nyitottam. 

Dus választékban tartok hazai és külföldi szö-
veteket. Hozott anyagból is vállalok munkát a 
legkényesebb igényeknek és Ízlésnek megfelelőt. 

Szives pártfogást kér K í l C S FÜ1ÖJ3 

82 urSssabó - mester. 

— Hainiss professzor eltávozott Szegedről. Dr. 
H a i n i s s Elemér professzor, akit — mint is-
meretes — legutóbb a budapesti egyetem gyer-
mekgyógyászati tanszékére neveztek ki, tegnap át. 
adta klinikáját és eltávozott Szegedről. A fiatal 
professzort sokan kisérték ki az állomásra és bú-
csúztatták el bensőséges melegséggel. Hainiss tanár 
fy nyaltat a Dunántúlon tölti, augusztusban veszi 
át budapesti klinikáját, majd szeptemberben meg-
kezdi előadásait a Pázmány Péter-egyetemen. A 
gyermekklinika orvosai meg kívánták örökíteni az 
uj klinika első igazgatójának emlékét és megbízták 
T a i s z l e r szobrászművészt egy mellszobor el-
készítésére. A szobrot a klinikán fogják elhelyezni. 

— A királyhalmi templom alapkőletétel! ünne-
pélye. Vasárnap délelőtt helyezték el ünnepélyes 
külsőségek kőzött a mostan épülő királyhalmi 
templom alapkövét. Az ünnepély tiz órakor tá-! 
bori misével kezdődött, amelyet B a r m o s György 
alsótanyai plébános celebrált. A mise után meg-
szentelte a templom falait, majd az alapkövet, 
amelyben a templom építésére vonatkozó ok-
mányt rejtették el, dr. vitéz S z a b ó Géza kut-
turtanácsnok helyezte el a kegyúr város képvise-
letében. »Terjessze ez a templom a felebaráti 
szeretetet az emberek között« jeligével. Az alapkő 
elhelyezése után aratóünnepély volt, amelyen Szabó 
Géza kiosztotta az aratómunkások szokásos jutal-
mát. az ünnepélyt társasebéd fejezte be. 

— Teme'és. Szekeres Imre hentes holttestét julius 
8-án, délelőtt 11 órakor temetik a közkórház ha-
lottas házából a rókusi temetőbe. 

— Tárgyialan felebbezés az ujszegedi uszoda 
ügyében. A kisgyülésnek azt a határozatát, amely-
ben átengedte a Szegedi Uszó Egyesületnek ver-
senyuszoda építésére az ujszegedi hídfő jobb-
oldalán lévő szabad területet, mint ismeretes, Ka-
r á c s o n y i Guidó ujszegedi plébános megfeleb-
bezte. A felebbezés szerint a versenyuszoda itt 
zavarná a templom környékének csendjét, ezért 
jobb megoldás lenne, ha az uszodát a hidfő balol-
dalán építenék fel. Időközben a SzUE kívánságára 
a kisgyűlés módosította első határozatát és az 
uszoda helyéül a baloldali részt jelölte ki, ahol 
már meg is kezdték az építkezést. A belügyminisz-
ter; ahová szabály szerint felküldöiték a felebbe. 
izésit, fciost értesítette a város hatóságát, hogy a 
felebbezést, mivel az tárgytalanná vált, nem tár-
gyalja. 

— Siketnémák házassága- Megható házasságkö-

tés történt a szegedi anyakönyvi hivatalban. B a 1 i 

István kosárfbnómester 20 éves Ilonka nevü lánya 

lépett frigyre M a g ó Mihály 24 éves bácsmada-

rasi bognárral. A vőlegény születése óta siketnéma, 

a menyasszony hároméves korában tífuszon esett 

át s akkor vesztette el a hallását és a beszélői-

képességét. Mindketten a siketnémák szegedi in-

tézetében nevelkedtek fel, itt tanították meg őket 

írni és olvasni, itt szoktak a munkára. De ra-

gaszkodtak egymáshoz már gyermekkorukban is. 

Mihály aztán hazament a szűkebb pátriájába, ma 

virágzó bognármühelye van s mert elérkezettnek 

látta az időt, hogy családot alapítson, a szive 

visszahúzta Szegedre, a gyerekkori pályatárshoz, 

akivel az egész életét meg akarja osztani és el-

jött érte. A fiatal párt K 1 e k n e r Lajos kötötte 

össze. Klekner az idők folyamán pompásan megta-

nulta, hogyan kell beszélni a siketnémákkal, 

már nincs szüksége tolmácsra, szótagolva intézte 

hozzájuk a kérdéseket, azok pedig az ajakára 

figyelve megértettek mindent, igy jelentették ki, 

hogy házastársnak kívánják egymást. Ezenkívül 

a törvény értelmében Írásban is feladta nekik 

Klekner a kérdéseket s elolvastatta velük az anya-

könyvi bejegyzést. 

— Igen, akarom! — mondták a fiatalok vaf-

Iami vékony, tompa, félig artikulálaüan han-

gon, amit inkább a sűrű fejbólintásuk, a boldo-

gan egymásra csillanó tekintetük erősített meg. 

Aláírták a jegyzőkönyvet, aztán összecsókolód-

zott az uj pár a násznagyokkal. Ugyanígy ment 

végbe délután az alsóvárosi templomban az egy-

házi házasságkötés is. A lakodalom egyébként dup-

la, mert Bali Istvánnak József nevü fia is ma 

esküdött őrök hűséget Daka Erzsébetnek. 

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

Fiit gyorsabban 51! h) 

Sárga kanna — fekete sávval! » 

A szegedi telefon 
A szegedi postaigazgatóság, a következő sorok 

közzétételét kérte: 
»A »Délmagyarország« julius 2-án megjelent 146. 

számában »A szegedi telefon* címen közzétett 
cikkre vonatkozólag tájékoztatni kívánom, hogy 
a telefondijszabás megváltoztatása ma még nem 
befelezett tény és igy annak mértékéről és nagy-
ságáról, de főleg arról, hogy az a mainak hár 
romszorosára emelkedik, beszélni nem lehet Kö-
zölni kívánom, hogy a magyar posta — haszonra 
nem törekedve — mindig csak az önköltségi ki-
adások fedezését igyekezett biztosítani. Az nj díj-
szabás megállapításánál sem fogják ezt az arra 
hivatottak szem elől téveszteni. Valószínű az, hogy 
normál beszélgetés mellett a dijak a Jelenlegit 
nem haladják meg. 

Ami a távbeszélő előfizetők számváltozását 
illeti, az uj számok megállapításánál fontos mű-
szaki okokon kivül az az irányelv vezetett, hogy 
a nagyközönség egyszerű szabály emlékezetben tar-
tásával és a mai távbeszélő névsor segítségével 
az egyezer hozzáadásával könnyen találja meg a 
kívánt számot az nj névsor megjelenéséig. A hi-
vatkozott cikk a telefonszám tulajdonná válá-
sáról tesz említést, de nem veszi figyelembe azt, 
hogy javaslatának elfogadása esetén — a legrégibb, 
tehát az arra leginkább igényjogosult ezer elő-' 
fizetőnek a telefonszámához való tulajdonjogát kel-
lene ugy megcsonkítani, hogy a régi számból 
arra emlékeztető is alig maradna. Ugyanis az 
automatikus központ kezdeti kiépitésbeli kapaci-
tása — összesen 3000 állomás befogadó képesség 
—, ezt figyelembe véve, csak a tervezett módon 
lehet nagyobb sérelem nélkül könnyebb megrög-
zitéssel és az előfizetők minél nagyobb kényel-
mére a változást keresztül vinni. A posta vezetői-
sége minden lehetőt elkövet, hogy lehetőleg sé-
relem nélkül, minél simábban történjék az auto-
matára való áttérés. M. kir. postaigazgatóság, Sze-
ged.« örömmel fogadjuk a postaigazgatóság köz-
lését. Valóban kívánatos volna, ha a hirek sze-
rinti dijdrágitás nem felelne meg a valóságnak és 
nem izgatnák az egész ipart, kereskedelmet és 
gazdasági életet a 'mai dijak háromszorosával. 
Ilyen drágítást nem is bírnának el az amúgy is 
súlyos válságokkal és nehézségekkel küzdő tele-
fonelőfizetőkí. 

r- Orvosi hir. Dr. S z a m e k Sándor bel- és 
gyermekorvos külföldi tanulmányútjáról vissza-
térve, ismét fogad délután fél 3-tól—fél 5-ig, lakás 
Jókai-ucca 2. 

— Vasutas-nap- A vasutasok vasárnap rendez-
ték meg a Széchenyi-téren jótékonycélu népünne-
pélyüket. Az - ünnepség a kánikulai hőség ellenére 
is fényesen sikerült. A közönség a késő éjszakai 
órákig szórakozott az ötletes sátrakban, 

x Autótaxi telefonszáma 300. 33 
X »Vindul« gyümőlcskonzerváló Rókusi patikában. 

II Délmagyarország kölcsön-
künyvfárában az előfizetési dij: 
a Délmagyarország előfizetői részére havonkint 
1 pengő, munkáselőlizelőknek heienkln! 16 fillér, 
mindenki más részére 1*60 pengő havonkint. 


