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WJWWf Q Szombat. Róm. kath. Román vt. 
BSMM* w r . p ro testáns Ernőd. Nap kél 4 óra 
46 perckor, nyugszik 7 óra 24 percbor. 

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

Az egyetemi könyvtári olvasóierem julius l-től 
augusztus 15-ig nyitva délelőtt 8-tól 1 óráig, dél-
után zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar-
tanak: Grűnwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel. 
(Tel. 793.) Zalrár 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. 
1) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel. 364.) 

— A szegedi hőmérő- A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy pénteken Szegeden a hőmérő legma-
gasabb állása 31.4 fok Celsius, legalacsonyabb 
17.6 fok Celsius. A barometer adata 0 fokra és 
tengerszinre redukálva reggel 760.3 mm., este 755 4 
mm. A levegő relatív páratartalma reggel 90 szá-
zalék, délben 45 százalék. A szél iránya reggel 
nyugati, este délnyugati, erőssége 3—2 volt 

— Gabonamonopolium Ausztriában. A N e u e 
F r e u e P resse jelentése szerint osztrák kor-
mánykörökben a legutóbbi napokban elhatározták, 
hogy javasolni fogják a gabona- és lisztmonopo-
liumnak Ausztriába való haladéktalan megvaló-
sítását. 

— Körmenet á Dunán. Budapestről jelentik: 
A Szent Imre jubileumi év legfényesebb eseménye 
az a körmenet lesz, amelyet augusztus 19-én dél-
után tartanak a D u n á n . A körmenet a Baziliká-
ból indul ki. 

— Gyászmise. Dr. vitéz S h v o y Kálmán tábor-
nok, vegyesdandárparancsnok édesatyja elhunyta 
alkalmából dr. M é s z á r o s János tábori fölei-
kész: szombaton délelőtt 10 órakor a fogadalmi 
templomban engesztelő gyászmisét tart 

— Szombaton döntenek a tanonciskola asztalos-
munkáinak kiadásáról. A műszaki bizottság szom-
baton délben ülést tart. Ezen az ülésen dönte-
nek az iparostanonciskola asztalosmunkáinak ki-
adásáról, valamint a Mars-téri laktanya talarozási 
munkálatainak vállalatba adásáról. 

— Diósgyőri küldöttség a szegedi mélykutat 
tanulmányozza. A diósgyőri községi biró levelet 
intézett B u ó c z Károly műszaki tanácsoshoz és 
azt irja, hogy olvasott arról a szegedi melegvizű 
kútról, amelyet a város saját »kézi« szerszámaival 
fúratott. Miután a diósgyőriek is szeretnének ilyen 
kutat fúratni, a község háromtagú bizottságot 
küld ki a szegedi mélykút tanulmányozására. A 
diósgyőrieket szívesen látja a város, de tudtukra 
adja, hogy a város nem kézi szerszámmal ké-
szíttette el a mélykutat. 

— A szegedi Stefánia-Szövetség »Anyák isko-
lája^ A csecsemőknél a nyári meleg hónapok-
ban tömegesen lép fel a bélhurutos megbete-
gedés. A csecsemők helyes táplálásának és ke-
zelésének ilyenkor nagy fontossága van. A sze-
gedi Stefánia-Szövetség 52. számú védőintézete 
ezért előadássorozat keretében ismertetni fogja 
azokat az intézkedéseket, amelyeket az anyák-
nak tudniok kell csecsemőjük táplálásánál, stb. 
Az első előadást az intézet helyiségében, Fárisi-
körut 41. szám alatt tartják meg vasárnap dél-
előtt 10 órakor. Az előadást az intézet vezető 
főorvosnője, dr, ü r m ö s s y Erzsébet szakorvos-
nő tartja. 

— Csatornaszakértővel tárgyal a vános A kül-
városrészek csatornázása ügyében a város tár-
gyalásokba bocsájtkozott K e n d y - F i n á l j Ist-
ván budapesti csatornaépítő mérnökkel, aki ebben 
a szakmában specialista. 

— Bérföldet kapott a tisztviselő otthon, k vá-
ros a Szegedi Köztisztviselők OtthoDa részére az 
alsóvárosi szérűskert mellett hét és félholdas kis-
kertet adott bérbe, holdankint 120 pengőért. 

x Autótaxi tellefonszáma 300. 27 

— Tanonc, és segédmunkakiállilás. Az ipar-
testület augusztus 15—20. napjain tanonc- és se-
gédmunkakiállitás keretében mutatja be a város 
közönségének az ifjú iparosnemzedék tudását. 
Kapcsolatosan rendezi meg a tanonciskola is az 
ipartestületben az iparostanoncok rajzkiállitását. 
Az érdekeltek körében a kiállítás iránt olyan ér-
deklődés mutatkozik, amely biztosítja azt, hogy 
minden tekintetben nivós és kifogástalan munkák 
kerülnek bemutatásra. 

A Szent József-akció 
sorsjegyei 

A Szent József-akció a kővetkezők közléséi 
kéri: A sorsjegyek mindenkinek biztos nyere-
ményt Ígérnek. Minden nyerem ény tárgy hasz-
nos házi felszerelés, a szobaberendezéstől 
kezdve az utolsó 5 pengős gyermekjátékig. 
Természetes, hogy az 50 nyereményből nem 
jut minden sors jegy tulajdonosnak; azonban 
a Szent József-akció a családban nem a szoba-, 
konyhaberendezést látja a legfőbb értéknek 
és kincsnek, hanem lát ott olyan kincset, ame-
lyért a szülők bútoraikat adják el, szivük me-
legével oltalmazzák, sőt életüket is oda adják 
érte. Ez a drága családi kincs a gyermek. 
A Szent József-akció ennek a kincsnek az ol-
talmára szervezkedik. Szent munka az ár-
vák és özvegyek felkarolása, de vájjon nem 
szentebb-e öt-hat tagbői álló, élni akaró, ros-
kadozó családot megmenteni. Korunk legfőbb 
problémája a család megmentése. Nem me-
het manap már el érzéketlenül ezen kérdés 
mellett egyetlen jószándéku ember sem. 

Ezen szent cél lelkesíti a neipesszivu, a 
Szent József-akció körül tömörült hölgyeket, 
akik fokozott buzgósággal fáradoznak a csa-
ládmentés szent munkájában és most, egy, 
sanyarú esztendő keservei között, segélyt kér-
nek a nélkülöző szegény családok szántára. 
Ilyen nagy fontosságú célt támogatni a sors-
jegyek vásárlásával, nyereménytárgyak nél-
kül is nagy lelki nyereség. 

A sorsjegyek kaphatók 50 fillérért: a Szent 
István-Társulatnál, a Korda rt. kegytárgy üz-
letében, Jézus Társasági Rendház portásá-
nál, az összes templomok sekrestyéseinél és 
az Úrnők Mária Kongregációja tagjainál. 

— Kifüggesztik a gabona tőzsdei árait. Buda-
pestről jelentik: A kereskedelemügyi miniszter ren-
delete szerint augusztus 11-töl kezdve a buza, 
rozs, árpa, zab és tengeri budapesti tőzsdei kö-
zépárfolyamait a postahivatalok és postaügynök-
ségek naponkint megkapják s azt a közönség 
tájékoztatására kifüggesztik. 

— Bérbeadták a Fehértó melletti vadászterü-
letet. A Fehértő melletti VI. a) és VI. b) 
vadászterület bérbeadása pénteken nyilvános ár-
lejtést tartottak a városházán. Az árverés iránt 
igen nagy érdeklődés nyilvánult meg és arra 
rengeteg igénylő jelentkezett. Ezt a vadászterü-
letet eddig P e t á k Péter bérelte a várostól évi 
6000 pengőért, azonban a bért magasnak találta 
és a bérletről lemondott, amit a kisgyűlés tudo-
másul is vett. Az árlejtésen csaknem a feleáron 
kapott gazdát a vadászterület. A VI. a) bérletet 
B a t t a Antal vette ki 3000 pengőért, a VI. b) 
bérletet 401 pengőért C s á n y i Sándor. 

— Halálozás. Súlyos csapás érte G a I o 11 i 
Miksa Máv. üzletvezetőségi főintézőt. Édesanyja, 
özv. Galotti Hermanné, pénteken rövid szenvedés 
után elhunyt Vasárnap temetik. — R o s e n b e r g 
Zsigmond nyug. déli vasúti főfelügyelő meghalt. 
A régi szegedi vasutas társadalomnak igen tekin-
télye.. tagja volt. Halálozásának hírét Gleichen-
bergből jelentette egy szűkszavú távirat Rosen-
b e r g a régi le sz ámolóhi vatalnak volt főnőkhe-
lyettese és 1887-ben, a leszámolóhivatal idetele-
pítése alkalmával került Szegedre. A tanítói pá-
lyáról lépett át a vasúti pályára, fölöttesei ha-
marosan felismerték kivételes tehetségét, gyorsan 
haladt előre, ugy, hogy aránylag rövid szolgálat 
után írté él a hivatalnoki ranglétra legmaga-
sabb fokát. Társadalmilag is jelentékeny szerepet 
játszót', hosszú évekig tagja volt a törvényhatósági 
bizottságnak, számos egyletben és pénzintézetben 
töltött be vezető pozíciót 

— Kerti mulatság. A szegedi zsidó hitközség 
kiránduló csapata szombaton este 9 órakort a sze-
gedi zsidó iskola udvarában nagyszabású, tánc-
cal egybekötött, műsoros kerti mulatságot ren-
dez. A kerti mulatságra belépti dij nincsen és a 
mulatságra a vezetőség szívesen. látja az érdek-
lődőket. 

x Nyári idénycipöárusitásunfc soha vissza nem 
térő előnyöket nyújt. Belső kirakatunk ezt meg. 
győzőén igazolja. Del-Ra fiók, Kárász-u. 14. 1C0 

— A hadviseltek összejövetele. A hadviseltek 
gyűlését szombaton este 8 órako- a Szenthárom-
ság-ucca 42. szám alatti altiszti "*M>en tartják 
meg. 

Wagner Szigfrid temetése 
Bayreuthból jelentik: A kora reggeli órák-

ban díszruhás rendőrök a belvárosi temp-
lomba vitték át Wagner Szigfrid koporsóját. 
Délelőtt 10 órakor a templomot lezárták s a 
gyászünnepélyen csak meghívottak vehettek 
részt, akiknek sorában különböző nyelvi és 
nemzetiségű kiküldöttek jelentek meg. A 
gyászünnepségen Wohlfahrt défcán mondott 
ünnepi gyászbeszédet, mig az ünnepi játékok 
énekkara gyászdalokat énekelt. A szertartás 
után beláthatatlan tömeg indult meg a ko-
porsóval a temető felé. A város felett gyászfá-
tyolos repülőgép cirkált s koszorút dobott le. 
A temetőben Wohlfahrt dékán beszentelte a 
koporsót a sirbahelyezés előtt, majd utána 
búcsúbeszédeket tartottak. 

— A Vasutas-telepi polgári kör alakuló vacso-
rája. A Vasutas-telepi polgári kör szombaton este 
8 órakor tartja alakuló társasvacsoráját a Zöldi-
léle vendéglőben. 

— Népünnepély Szatymazon. A szatymazi ka-
tolikus egyházközség Szent István napján nagy-
szabású népünnepélyt rendez, amelynek jövedel-
mét a plébánialak építésével felmerült költségek 
törlesztésére fordítja. A népünnepélyt a templom 
melletti ligetben tartják meg. Az egyházközség 
a liget hársfái alatt csárdát állit fel, amelyben 
a Szatymazon nyaraló uri leányok szolgálják fel 
egész napon át a jégbehütött italokat, valamint 
a szatymazi urinők által főzött kitűnő ételeket. 
Az egyházközség ezúton kéri fel a. szatymazi bir-
tokosokat és a nyaraló közönséget, hogy a jó-
tékonycélra való tekintettel, a népünnepély cél-
jaira természetbeni adományokat, különösen bort 
és süteményeket adakozzanak, amelyeket bármi-
kor átvesz, vagy elhozat a templom melletti is-
kola tanítója, vagy a plébániai hivatal. 

— A pénzespostás harca a banditákkal. Ber-
linből jelentik: Egy K l e u e nevű pénzeslevél-
hordót pénteken délelőtt a Pragerstrasse 15. számú 
házban háiom ember megtámadott. ' A postást 
fejbeverték egy doronggal s elakarták venni tőle 
pénzestáskáját. Kleue erélyesen védekezett, mire 
a támadói feltépték a táska fedelét, de csak annyi 
pénzt tudtak elrabolni, amennyi a kezükbe fért, 
majd elmenekültek. Kleue, bár súlyosan meg-
sérült, az őrszemes rendőr segítségével üldözőbe 
vette a támadókat, akik közül egyet, akinek neve 
E i n e r s' sikerült elfogni. A támadó társairól min-
den felvilágosítást megtagadott. A megsebesült pén-
zeslevélhordót kórházi ápolás alá vették. 

— Leesett a szekérről és agyrázkódást szenve-
dett. O c s k ó Ferenc 52 éves kiskunmajsai föld-
mives kocsijával Kistemplomtanyán haladt keresz-
tül pénteken délután. Útközben a bakról lovai 
közé esett A mentők az eszméletlen embert a 
szegedi közkórházba szállították. A földmives agy-
rázkódást szenvedett. Állapota nem életveszélyes. 

— öt fegyenc vakmerő szökése egy cseh fegy-
házból. Budapestről jelentik: A csehországi hír-
hedt Teresianstadti fegyházból 5 súlyosan elitélt 
fegyenc megszökött. A fegyencek a fogházudvarra 
nyiló ablakrácsot felfeszítették s azon keresztül 
összesodort lepedők segítségével leereszkedtek az 
emeleti cellákból. Egy fegyőr észrevette a szö-
kést, de mielőtt értesíthette volna társait, a rab-
lók rárohantak és ártalmatlanná tették s azután 
nyomtalanul eltűntek. A szökött fegyencek állí-
tólagos vezére E r t i n g e r János budapesti ille-
tőségű fegyenc, akit rablógyilkosság miatt élet-
fogytiglani fegyházbüntetésre ítéltek. Miután fel-
merült az a gyanú, hogy a fegyencek esetleg Bu-
dapest felé vették utjukat, a budapesti rendőrség 
is szigorú nyomozást rendelt el kézrekeritésük ér-
dekében. 

Korzó MostI Augusztus 9, 10-én, szombat, vasárnap 
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