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perckor, nyugszik 7 óra 52 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-ig. 

A muzeum nyitva délelőtt 10—12-ig. 
Az egyetemi könyvtári olvasóterem julius 1-től 

augusztus 15-ig nyitva délelőtt 8-tól 1 óráig, dél-
után zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. Franki 
\ntal, Szent György tér 6. Gergely Jenő, Kossuth 
Lajos sugárut 31. Dr. Löbl Imre, Gizella tér 5i 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. Selmeczy 
Béla, Somogyitelep. 

— A sZegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legma-
gasabb állása 26 fok Celsius, legalacsonyabb 16 
fok Celsius. A barometer adata 0 fokra és tenger-
szinre redukálva reggel 757.7 mm., este 757.3 mm. 
A levegő relatív páratartalma reggel 99 százalék, 
délben 47 százalék. A szél iránya reggel nyugati, 
este délnyugati, erőssége: 3—2 volt 

— A gabonanemüek értékesítésére vonatkozó 
rendelet ismertetése. A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara közli, hogy j u l i u s 17-én, c s ü t ö r-
t ök d é l u t á n 7 ó r a k o r a kamara nagyter-
mében szakreferens utján ismertetni fogja az egyes 
gabonanemüek értékesítése érdekében szükséges in-
tézkedésekre vonatkozó törvényt és annak végre-
hajtása tárgyában kiadott utasítást. 

— 100 pengő jutalom 25 évi szolgálatért. A 
népjóléti miniszter dicsérő oklevelet és 100 pengő 
pénzjutalmat küldött dr. A i g n e r Károly főis-
pán cimére M a r s c h a n g Anna háztartási alkal-
mazott megjutalmazására. Marschang Anna 25 évig 
szolgált becsülettel egy gazdánál. Az oklevelet és 
a jutalmat a polgármester fogja átnyújtani az 
öreg cselédnek. 

— Halálozás. B1 a u Ignác széles körben ismert 
Szegedi kereskedő szerdán hosszú szenvedés után 
meghalt. Az elhunyt kereskedő jellegzetes alakja 
volt a szegedi társadalpmnak, hosszú időn keresz-
tül tagja volt a törvényhatóságnak. Halálát fele-
sége, három fia és kiterjedt rokonság gyászolja. 
Csütörtökön délután 3 órakor temetik a zsidó 
temető cinterméből. 

— Százötven pengőt kap a Kecskés-telep ha-
rangra. A Kecskés-telep lakossága, mint ismere-
tes, gyűjtést indított a telepen felállítandó ha-
rang költségeire. A gyűjtés eredménye nem volt 
kielégítő, a telep ezért a még hiányzó százötven 
pengőt a várostól kérte. A polgármesterhelyettes 
a kért összeget kiutalta. 

— Megkezdik az életveszélyes szentmihály telki 
/Skola javítását. A szentmihálytelki állami elemi 
iskola épülete annyira megrongálódott, hogy ma 
már életveszélyes. A kultuszminiszter elrendelte 
az épület rendbehozását, a tatarozási költségek 
felét azonban, 3674 pengőt a városra hárította. 
A tanfelügyelőség most bejelentette, hogy a kul-
tuszminiszter a költségek egyik felét kiutalta és 
igy nincs akadálya a javítási munka azonnali meg-
kezdésének. A város most kiutalta a reárótt ösz-
szeget és elrendelte a munkálatokat. 

— Adomány. N e u f e l d Sámuel kereskedő az 
üzletében talált ötpengőst beküldötte szerkesztő-
ségünkbe a polgármesteri gyorssegély-alap javára. 
A pénzt rendeltetési helyére juttattuk. 

— Aratóünnep Felsőtanyán. A Felsőtanyai Me-
zőgazdasági Egyesület vasárnap a szokásos arató-
únnepet a következő tárgysorozattal rendezi meg: 
Vasárnap reggel 9 órakor gyülekezés a kör he-
lyiségében. 10 órakor a tagok istentiszteletre men-
nek. Istentisztelet után a termés megáldása és 
utána körmenet. Ezután a közönség visszavonul 
a körhelyiségbe, ahol az ünnepély a következő 
lesz: 1. Megnyitó beszéd, tartja Nyáry György 
elnök. 2. Költeményt szaval Kocsó Bözsike. 3. 
Ünnepi' beszéd, tartja Német József ügy vezető-
elnök. 4. Förgeteg József alelnök kiosztja az arató-
munkásoknak a jutalmakat 5. Az ünnepélyt be-
rekeszti Széli Imre alelnök. Este a körhelyiség-
ben aratóbál lesz. 

— Tatarozzák a rókusi templomot. A rókusi 
plébánia kívánságára a város hatósága ezerötszáz 
lengőt utalt ki a rókusi templom vakolatának 
rendbehozására. Erre azért van sürgős szükség, 
hogy a templom homlokzatát az őszi ünnepségek 
idejére rendbehozzák. 

x Leszállított áron vásáro!ha! bútort az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Társai, Dugonics tér 11. 19 

— A cukorrépa forgalmtndója. Bácsbodrog vár-

megye közgyűlése nemrégen elhatározta, hogy fel-

terjesztést intéz a kormányhoz a cukorrépa for-

galmiadójának eltörléséért és csatlakozásra hivja 

fel a törvényhatóságokat is. A körirat most meg-

érkezett Szegedre. 

— A kisfiút maga alá temette a leszakadt part-
Székesfehérvárról jelentik: Csajág község mellett 
a homokbányában S e b e s t y é n József gazda ho-
mokot rakott szekerére, miközben 4 éves kisfia 
a part mellett játszadozott. A part leszakadt és 
a kisfiút maga alá temette. Az apa azonnal a 
kisfiú segítségére sietett és mentés közben ka-
pája a homok alatt fekvő fiút érte, aki súlyos 
koponyasérülést szenvedett 

— Véres verekedés a Mars-téri piacon. A szer-
dai hetipiacon zajos jelenetek játszódtak le a 
Mars-téren. F a z e k a s János 42 éves Somogyi-
telepi munkás eddig ismeretlen emberekkel össze-
veszett, a hangos vita verekedéssé fajult, amely-
nek során Fazekast egy vaskoronggal annyira meg-
verték, hogy a mentők életveszélyes állapotban 
szállították kórházba. Sérülései súlyosak, eddig 
még nem lehetett kihallgatni. A rendőrség a vé-
res verekedés szemtanúinak vallomása alapján Fa-
zekas támadóinak kézrekeritésére megindította a 
nyomozást 

x Babós speciális őrásmühelye, Oroszlán-u. 6. 

— Csak okleveles vegyészmérnökök irthatnak 
ciánnal. A népjóléti miniszter körrendelettel sza-
bályozta a — poloskairtást Eddig a ciánvegyü-
leteket minden ilyen intézet alkalmazhatta, az uj 
rendelet értelmében azonban csak okleveles ve-
gyészmérnökök kaphatnak ciánozásra hatósági en-
gedélyt, de csak azok, akik igazolják, hogy ebben 
a szakmában legalább hathónapi gyakorlatuk van. 

— A bajai at épitése. A közgyűlés már több-
ször felirt a kereskedelmi miniszterhez a bajai 
ut építésének folytatásáért. A miniszter most vá-
laszolt a felterjesztésekre. Megállapítja, hogy Sze-
ged városa a mai helyzetben tényleg nem vál-
lalhat magára semmit az útépítés költségeiből, 
ezért egyelőre nem is reflektál városi hozzájáru-
lásra, de az útnak csak egy kisebb, hat és fél-
kilométeres szakaszát építteti ki 237.000 pengő költ-
séggel. Az államépitészeti hivatalt már utasította 
is, hogy a szükséges versenytárgyalást tartsa meg 
erre az útépítésre. 

x >Vindul« gyümölcskonzerváló Rókusi patikában. 

— Szalmazsákok a havibucsura. Az alsóvárosi 
egyházközség vezetősége ötszáz szalmazsák köl-
csönzését kérte a várostól, hogy az augusztus ötö-
dikén tartandó havibucsu zarándokainak fekvő-
helyet adhasson. A város hatósága értesíti az 
egyházközséget, hogy szalmazsákot nem adhat, 
mert nincs, ellenben átirt a helyőrség parancs-
nokságához és ott tolmácsolta a kérelmet. 

— A fagyialtos üzletek zárórája. A kereske-
delmi miniszter az érdekeltségek kívánságára ren-
deletileg szabályozta a fagylaltárusitással foglal-
kozó üzletek záróráját. A cukrászok ugyanis til-
takoztak az ellen, hogy a hatóságok ugy kezelik 
ezeket a kizárólag fagylaltkészítéssel és árusítás-
sal foglalkozó üzleteket is, mint a cukrászokat.! 
A miniszter most megállapította, hogy a tiltako-
zás iogos, mert a kizárólag fagylalbozásra beren-
dezett üzletek nem tekinthetők cukrászdáknak és 
igy ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak rájuk 
is, mint a többi gyümölcs-, vagy csemegeárusitásra 
berendezett üzletekre, az üzleti zárórájukat is 
ugyanúgy kell megállapítani. 

x A Szegedi Zsidó Nőegylet hólabdauzsonnál 
ismét megkezdődnek 17-én, csütörtök délután 5 
órakor a Tisza kertjében. Háziasszonyok lesznek: 
Scháchter Lipótné, Spitzer Lajosné és dr. Schulz 
Károlyné úrasszonyok. 276 

— Verebekre vadásztak a gyerekek... Zala-
egerszegről jelentik: Ma délelőtt öt zalaegerszegi 
diák verebekre ment vadászni az Alsóerdőbe 
egy hatos Flobert-puskával. Hazatérőben a fegy-
ver T u r c h á n y i S i p o s József, a zalaegerszegi 
törvényszék elnökének 12 éves Tibor nevü fiánál 
volt, aki a kőszegi alreáliskola növendéke. A fiu 
kezében a fegyver hirtelen elsült és a golyó az 
előtte haladó K e l l e r m a n n Ferenc 13 éves pol-
gárista fiu fejébe fúródott. A mentők kórházba 
szállították a szerencsétlenül járt kis diákot, ahol 
megállapították, hogy a golyó az agyvelejébe fú-
ródott, állapota életveszélyes. A vizsgálat meg-
indult. 

s Autótaxi telefonszáma 300, 39 

Központi Tejcsarnok 
Naponta friss 3,8 

YOGHURT 
Ha fáj a feje és szédül, ha teliséget 

bélizgalmat, gyomorégést, oldalszurást, mell-
szorulást és szívdobogást érez, igyék minél 
előbb valódi „Ferenc József" keserüvizet. 
Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy 
a Ferenc József viz remek természetalkotta 
hashajtó. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és fiiszerüzletek-
ben kaphafó. b.6 

A színházi iroda hirei 
Utolsó előadások a színházban. 
Ma este a szezonvég szenzációs sikerű vigjáték-

ujdonáága, a Fruska van műsoron. Főszereplők 
ezúttal is Kiss Manyi, Vágó, Cselle, Herczeg, Ká-
dár Margit, Egyed Lenke, Szilassy, Hegedűs Rózsi. 

A szezon utolsó bérleti előadása pénteken est®: 
Naftalin. Heltai Jenő rendkívül mulatságos nyári 
bohózatát, melynek zenéjét a népszerű kompo-
nista, Szirmay Albert szerzette, választotta utolsó 
bérleti előadásul a szinház. A második bérleti 
ciklusnak ez lesz a huszonötödik előadása. A 
Naftalin szereposztása brilliánsan sikerült és ez 
a parádés szereposztás biztosítja ennek a rend-
kívül derűs, kacagtató és szellemes énekes bohó-
zatnak maradandó értékű sikerét. A főszerepeket 
Pártos Klári, Kiss Manyi, Kádár Margit Herczeg, 
Nagy György, Bognár, Sümegi, Ajtay, Egyed Len-
ke, Uti Giza és Marínkovics játszák. A Naftalin 
vasárnap este. A. bérletben kerül szinre. 

A szezon utolsó hetének szenzációja: Tarnayné 
Oláh Böske és Vágó Arthur búcsúja — 1 leg-
kisebbik Horváth lány ban. Ünnepélyes külsősé-
gek között búcsúzik a szegedi közönségtől szomba-
ton este Tarnayné oláh Böske, aki legelső nagy 
sikerét A legkisebbik Horváth lány-ban aratta és 
aki az idei szezonban Az aranyszőrű bárány »Tan-
dariné«-jával nyújtott felejthetetlen alakítást, to-
vábbá a társulat nagy népszerüségü komikasa, 
Vágó Arthur. A kettős bucsu iránt, mely-
nek érdekességét Tolnay Andor visszatérte utáni 
első fellépte is fokozza, máris nagy érdeklődés 
mutatkozik. 

Vasárnap délután 5 órai kezdetlel az alsótanyai 
Meló-vendéglő nagytermében a szegedi színtársu-
lat bemutatja: A nótás kapitányt. 

Megjelent a 

SZÍNESZÜK LEXIKON 
A Szinészeli Lexikon 

minden Időkre és minden népekre kiterjed, 
tehát egyetemes munka. 

A Szinészeli Lexikon 
lcét kötetben teljes, befejezett mü, melye' 
a vásárló közönség egyszerre kap kézhez 

A Szinészeli Lexikon 
hófehér famentes papiron készült, a Gyöxö-
féie elismert értékű szaklexikonokkal azonos 
kiállításban, mint e sorozatban előzőleo már 
megte'ent Miivésxetl-, Iroflalml-, 
Tec&ntkai- é s Zenei CexlRon. 

A Szinészeli Lexikon 
könnyen kezelhető formáin. Bekötése erős 
angol Buckram-vászonból való, az artisztikus 
rajzú diszités valódi aranyból készült. 

A Szinészeli Lexikon 
kétkötetes teljes pél- K A n p n d A 
dányénsk együttes ára ... V |Dt/ l l|gV 

A vételár 5 pengős fjavi részletek, 
ben flzetfietö. 

Megrendeléseket elfogad a 

Délmagyarország Hírlap-
és Myomdaválialat R.-T. 


