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f f í r e & 
W ) f W Vasárnap. Róm. kath". E. 7. Pan-
ff i ( M A ' - tal vt. Protestáns E. 6. Olga. 
Nap kél 4 óra 31 perckor, nyugszik 7 óra 42 
perckor. 

Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva «Wr-
e'Sít 10-től fél l-ig. 

Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
£46.) Nagy Gy. örök., Boldogasszony sugárut 31. 
'Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteono'ogiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy szombaton Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 26 fok Celsius, legalacsonyabb 14 
fok Celsius. A baiometer adata 0 fokra és tenger-
szinre redukálva reggel 761.4 mm., este 760.7 mm. 
A levegő relatív páratartalma reggel 82 százalék, 
délben 47 szá/.alék. A szél iránya reggel délnyugati, 
este északnyugati, erőssége 1—5 volt. 

— Közigazg; trisi bejárás a lelépi írtak épftése 
ügyében. Szombaton délelőtt ö r d ö g h Lajos tb. 
tanácsnok elnöklésével közigazgatási bejárást tar-
tottak a Somogyi- és Klebelsberg-telepeken épí-
tendő utak ügyében. Az összes érdekeltek meg-
jelentek a bejáráson. A munkálatok rövidesen meg-
indulnak. 

— Egyházművészeti kongresszus Szegeden. A 
Képzőművészeti Egyesület igazgatója szombaton 
beadványt nyújtott át dr. P á l f y József polgár-
mesterhelye tteshez, amelyben arra hivja fel a vá-
ros figyelmét, hogy a fogadalmi templom felszen-
telési ünnepségével kapcsolatban üdvös dolog lenne 
egy egyházművészeti kongresszus tartása is. Az 
egyházmüvészet problémáinak megvitatására igen 
nagy szükség lenne és Szeged e téren a kezdemé-
nyezés szerepét tölthetné be, mert Magyarországon 
még ilyen kongresszust soha nem tartottak, annál 
*-Qbbet a külföldön. 

— Sáskaszemle. B a k ó Gábor, a földmivelés-
ügyi minisztérium rovartani állomásának igazga-
tója, a közeli napokban Szegedre érkezik »sáska-
s»enilét-re. 

— Dorózsma közgyűlése. Kiskundorozsma község 
tegnap rendes közgyűlést tartott, amelyen a mult 
évi zárszámadásokat tárgyalták. K i s s Ferenc ada-
tokkal kellően alátámasztott beszédben boncolta 
a zárószámadásokat s nagyobb takarékosságot kí-
vánt- Czékus Imre, Dániel Mihály, Szekeres Já-
nos és Zappa Péter felszólalásai után a közgyűlés 
a zárószámadásokat elfogadta. Csendőrlaktanya ré-
szére megvette a község az Árpád-ucea 8. számú 
házat, amelyet Dániel Mihály és Kiss Ferenc aján-
lottak elfogadásra. Elhatározták, hogy a halasi ut 
építésére 40.000 pengő kölcsönt vesznek fel s a 
villanyvilágításhoz még egy transzformátort szerez 
nek be. A sziksósfürdő környékén 30 hold földet 
parcelláznák villák építésére, holdanként 1600— 
2200 pengős áron. A telkeket árverés utján oszt-
ják ki. 

s Külföldi kiállításra készüK luxusfehérnemű és 
piyamák megtekinthetők vasárnap délelőtt és hét-
főn egész nap, Fehérnemű-terem, Fel̂ etesas-ucca 
22. szám. I. emelet. 350 

— IV. Károly király emlékünnepély Tihanyban. 
Augusztus 10-én tartja a »IV. Károly Király Tiha-
nyi Országos Emlékbizottság« Tinanyban. a szo-
kásos emlékünnepélyét, melynek I. Ferencz József 
születésének 100-ik évfordulóját is megünneplik. 
Az emlékünnepre a Magyar Állam Vasút 4 napra 
érvényes, a Duna—Száva—Adria vasúttársaság 6 
napra érvényes 50 százalékos kedvezményes je-
gyeket bocsájt a résztvevők rendelkezésére. E ked-
vezményes utazásra jogosító igazolványok 1 P 50 
fillér beküldése ellenében a titkárságnál válthatók 
meg. 

— A háziipari felügyelőség Szegeden marad. Kö-
zöltük annak idején, hogy a földmivelésügyi mi-
niszter a háziipari felügyelőségeket összevonta s 
ezzel kapcsolatban a szegedi felügyelőséget Deb-
recenbe helyezte át. A földmivelésügyi miniszté-
rium most ezt a rendeletet felfüggesztette s igy 
a felügyelőség Szegeden marad. Hatásköre alá tar-
tozik: Csongrád-, Csanád-, Békés-, Bihar-, Jász-
Nagy-Kun-Szolnok-, Arad- és Torontálmegye. A 
felügyelőség hivatalos helyisége: József főherceg-
tér, II. épület, 4. szám. Itt emiitjük meg, hogy 
a hivatal vezetője, Fehér Ignác, a VII. fizetési 
osztály 1. fokozatába főfelügyelővé lépett elő. 

x Gummítalpu cipő 41. számig P 2.9D a Tisza 
Áruházban, Pflspökbazár-épület. 226 

—• * kenyérsütés háziiparszerűen *s űzhető A 
háziipari felügyelőség közli: A kereskedelemügyi 
minisztérium kifejezetten háziiparszerünek minő-
siti a kenyérsütést abban az ese'ben, ha az a 
házi szükséglet fedezésével kapcsolatosan olyképen 
történik, hogy az illető a saját házi szükségletére 
szükséges kenyérrel együtt több kenyeret értékesí-
tés céljából is süt. Amennyiben tehát a kenyér-
sütés az emiitett keretek közt történik, az igy sü-
tött kenyér értékesítését nem lehet korlátömi és 
pedig sem abban az esetben, ha az illető a kenye-
ret a saját termésű gabonájából őrölt lisztből 
süti, sem abban az esetben, ha a kenyeret 
vásárolt lisztből süti. önként értetődik azonban, 
hogy a kenyérsütést az említett feltételek lenfor-
gása esetéből is csak abban az esetben lehet házi-
iparszerünek tekinteni, ha az, aki értékesítésre is 
süt kenyeret, a kenyérsütést maga végzi, még 
pedig a háztartásokban használni szokott kemen-
cében. 

— Spanyolok taimhnáyozzák a Fehér-tó!. Ha-
talmas luxusautón érkezett szombaton Szegedre 
R u 11 k a y Ákos tb. spanjol konzul két spanyol 
mérnök kíséretében. A földmivelésügyi miniszter 
ajánlólevelével jöttek a spanyolok az Alföld ön-
tözési és termelési viszonyainak tanulmányozására. 
A társaság egy városi mérnökkel <5s H a v a s Im-
rével, az Alföldi Mezőgazdasági Intézet igazgatójá-
val a Fehér-tóhoz autózott ki a rizstermelés meg-
tekintésére. 

— Eljegyzés- S z é k e l y Panny és F ren n d La-
jos (Szeged) jegyesek. 

— Befejeződtek a szegedvidéki cséplések. Sze-
ged vidékén a csépléseket mindenütt befeje. 'k. 
A környék a szárazságtól nem szenved annyit, 
mint Szeged. Mindenfelé volt kiadós eső, csupán 
Szegeden nem, ahol 3 milliméter esett, holott 40 
kellene. 

x »Muskátli« Ké imunkalpar elsőrendű előrajzolt 
kézimunkáit szezon utáni olcsó árban árusítja. 
Kölcsey-ucca 5. (Royal-szálló során.) 354 

„MUSKÁTLI" KEZIMUNKAIPAR 
Kölcsey ucca 3. 

Kézímunlcafonalalc és anyagolc dus választékban. 

Saját gyártmányú előrajzolt és festett Itézimunkálc első-

rendű Kivitelben. 
357 

1 

S Mindennemű parkéit- és rokonszakba vágó munkát úgymint: par-
kettázást alappadlóval, régi parketta felszedését, újra fektelését, 

jevitását, fe'gya'lllásáf, beeresztését, jókarfeantartását garancia mcl'eH vállalja a legszolidabb é'on 

a Szeged! Parkettázé Iparosok Termelő Szövetkezete ™rá\l?j05
n-
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IS havi részletre. 
35 SPORTKOCSIK 
gumraik és alkatrészek l e g o l c s ó b b a k 

V 111 8 E g é p á r u h ö z ó b a n 
* W L r H I D U C C A 1. 

OPEL e« m m m 
csodakerékpárok. «*• BallOil-SUmüli. 

ftüotorüléssel, 2 Va m-es külsőkkel. 

Dr. Eisner Manó nem kéríe 
Dobay színdarabjának betiltását 

Kaptuk és készséggel adjuk közre a követ-
kező sorokat: 

tPásztor József lapszerkesztő urnák Sze-
geden. 

Kedves Barátom! 
Nagyon kérlek, hogy a Délmagyarorsz'dg 

legközelebbi számában alábbi soraimnak teret 
adni szíveskedjél: 

A »Szegedi ÍJjság* szombati számában Két 
ügyvéd dr. Dobay Gyula ma esti színdarabjá-
nak betiltását kéri cimen megjelent közle-
ményre tekintettel a következőket jelentem ki: 

1. Abból a közlésből, hogy én dr. Dobay 
Gyula kérdéses színdarabjával kapcsolatban 
— akár a darab tartalma miatt, akár a szín-
házi előadás betiltása végett — bármiféle lé-
pést tettem vagy szándékoltam, — egyetlen 
szó sem igaz. 

Tudom, hogy dr. Burger Béla ügyvéd uj-
sem tett ilyen lépést. 

2. Dr. Dobay Gyula emiitett Írásművét én 
nem ismerem. Nem olvastam és nem is hi-
szem, hogy valaha el fogom olvasni. 

Nem tudom, volt-e a szerzőnek olyan cél-
zata, hogy darabjában engem perszifláljon 
vagy alkalmas-e a darab arra, hogy alvasó-
jában vagy a nézőben ilyen benyomást kelt-
sen, de ha igy is volna, őszintén mondom: 
ez engem egyáltalában nem érdekel. 

3. A hirlapi cikk talán keltett érdeklődést 
olyanoknál, akik addig nem érdeklődtek kü-
lönösekben a .szombatesti színházi bemutató 
iránt 

Ebben az esetben az uborkaszezon hangu-
latában fogant kávéházi tréfa — nem tévesz-
tette el a célját 

Baráti üdvözlettel készséges híved: 
dr. Eisner Manó ügyvéd.* 

Szülők harca az iskoláért 
A Délmagyarország péterpáli cikkében megáHa. 

pitotta, hogy sehol az országban netn oly tulzsn-
foltak a középiskolák, mint Szegeden. A tanárok 
emiatt emberfölötti munkát végeznek, jórészt azon-
ban majdnem hiába, mert olyan mizerábilis vi-
szonyok mellett, amilyenek hosszú évek óta a 
Klauzál Gábor reálgimnáziumban ur lkodnak, ered-
ményes oktatásról, példás fegyelemről beszélni 
sem lehet. 

A reálgimnázium épületét — elég helytelenül 
— annak idején az egyetem vette birtokába s azóta 
a reálgimnázium hajléktalan s kegyelemkenyéren 
él a reáliskola épületében, összezsúfolt és közös 
tantermekben húzódnak meg a diákok s a tanárok 
is. Nyilvánvaló, hogy egy intézet befogadóképes-
ségére épült iskolaház nem elegendő két intézet 
növendékeinek és tanárainak az elhelyezésére. 

A reálgimnázium épületének visszaszerzése ügyé. 
ben szombaton délután félőt órára a szülők a ke-
reskedelmi és iparkamara üléstermében gyűlést 
tartottak, amelyet dr. Temesváry Géza ny. főispán 
nyitott meg. Vázolta, hogy 15 esztendeje hajlék-
talan a reálgimnázium. Szükségesnek tartja, hogy 
a város képviselőjéhez, Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszterhez küldöttség menjen, amelynek rajta ki-
vül tagjai a következők lennének: Borbély József 
Dániel Mihály, Gál József és Plenczner Gézáné. A 
küldöttség arra kérné a minisztert,, hogy vessen 
véget e tarthatatlan állapotoknak s a II. kémiai 
intézet sürgős kiköltöztetése után az iskola föld-
szintjét már szeptemberben adja vissza a reál-
gimnáziumnak. Ezt a kívánságot memorandumba 
foglalva nyuitja át a küldöttség a miniszternek, 
amelyet a gyűlés alkalmával megjelent több mint 
100 szü ő menten alá is irt. 

A szülői értekezlet az indítványt egyhangúlag el-
fogadta. 

— Madarász — válogatóit Szombaton este » 
MASz elnöksége telefonon értesítette a Délkerületet, 
hogy MfdPrász Endrét, a SzAK fiatal, kiváló disz-
koszvetőjét beválogatták a magyar—osztrák váloga-
tott atlétikai mérkőzésre. Madarász holnap reggel 
Budapestbe utazik és délután már részt is vesz a 
versemen. A fiatal szegedi atléta most Először 
válogatott. 

— Nagy lüZöHóbálat rendez a Szeged-Somogyi-
telepi önkéntes Tűzoltó-Egylet augusztus 2-án a 
felsővárosi Gedó nyári helyiségében. Lesz ott tánc, 
szépségverseny és elsőrendű zene. 

x Leszállított áron vásárolhat buíorl az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Társai. Dugonics tér 11. " 


