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W J W W W / ^ A Csütörtök. Rőm. kath. Ágoston. 
Protestáns Ágoston. Nap kél 5 

óra 12 perckor, nyugszik 6 óra 50 perckor. 
Somogv! könyvtár zárva. Múzeum nyitva dél-

««őtt 10-151 fél l-ig. 
A* egyetemi könyvtár olvasótenne! augusztus 

16-tól 31-ig zárva maradnak. Kőnyvkőlcsőnzés ez 
időszakban hetenként kétszer: kedden és pénte-
ken délelőtt 9-től 12 óráig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos kőrút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ncca 1. (Tel. 
846.) Nagy Gy. örök.. Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Wagner Ferenc Indítványai a Stefániáról, a 
városrendezésről és a hidvámról. W a g n e r Fe-
renc törvényhatósági bizottsági tag három indít-
ványt nyújtott be a legközelebbi közgyűlés elé. 
Az első arról szól, hogy a város a Stefánia-sé-
tányt bővíttesse ki és vegye a sétányhoz a ke-
reskedelmi iskola előtt elhúzódó kocsiutat is. A 
második indítvány felvilágosításokat kér arra vo-
natkozólag, hogy a város belterületének rende-
zési tervei milyen stádiumban vannak és van-e 
remény arra, hogy 1930. végéig egy minden te-
kintetben modern városrendezési terv elkészül-
jön. A harmadik indítvány azt kéri kimondani a 
közgyűléstől, hogy a hidvámot a jövőben a sze-
mélyszállító jármüvek (kivéve a vidékiek) a sze-
gedi oldalon egyszerre, oda-vissza válthassák meg. 
A teherjárművek pedig egy teher és egy üres 
menet vámját válthassák meg egyszerre. A hid 
bevétele ezzel nem csőkkenne, mondja indítvá-
nyában Wagner Ferenc, ellenben a forgatom gyor-
sítása szem pontiából lényeges eredményt lehetne 
elérni. 

— Szentmihályteleki küldöttség S városházán. 
Szentmihályteleki gazdaküldöttség járt szerdán a 
polgármesternél, akit arra kértek, hogy a Szél! 
Gergely tanyáján lévő ártézi kutat hozza rendbe 
a város, mert a kut már használhatatlan álla-
pottan van. A kut kijavítását a polgármester 
megígérte. 

— A szegedi gyümölcs. A szegedi gyümölcs 
propagálására a város többezer füzetet nyomatott. 
Egy-egy ilyen füzetet a Szegedről elszállított min-
den második kosárban elhelyeznek. A füzet négy 
nyelven ajánlja a külföld figyelmébe Szegedet, 
mint az Alföld legnagyobb városát, terményeit, 
gyümölcsexportját, paprikatermelését A város 
most az elkészült füzetekből 1000 darabot elküldött 
a földmüvelésügyi minisztériumba azzat hogy-jut-
tassa tovább a külügyminisztériumba, amely vi-
szont valamennyi külképviseletnek elldUdi a sze-
gedi gyümölcs propaganda-füzetét 

— 230 énekes jelentkezett a Dohnányt mise Kó-
rusába. A Szegedi Dalárda a Dohnányi-mise ügyé-
ben szerdán választmányi ülést tartott, amelyen 
őrömmel állapította meg, hogy az első felhívásra 
230 dalárdista jelentkezett a kórosba, kőztük 83 
nő. Még harminc jelentkezőt várnak és szeptem-
ber 5-én Dohnányi irányítása mellett megkezdik 
a próbákat. 

— Gyászmise. Szombaton délelőtt 9 órakor a 
Lechner-téri kápolnában ifj. O r i n e s á k Miklós 
lelki üdvéért görög szertartású katolikus gyász-
misét mond dr. T o m a László^ makói görög ka-
tolikus esperes. 

— A Szegedi Dolgozó Nök Cspportja augusztus 
30-án, este fél 9 órai kezdettel az ujszegedi Vi-
gadóban táncestélvt rendez. 

fennálló méieikalácüot üzememet 
r ^TÓI Szent István tér 5. sz. alá 

helyeztem át. 110 

M é z e t és v i a f c s z o t minden mennyiségben veszek és eladok 

ICőrösi u tóda, Kónya Illés. 
E X P O R T ! 1 E X P O R T ! 

N a g y b a n és kicsinyben! 
.Tumperek, trikóruhák, blúzok, kosztü-
mök, komplék, fürdőtrikók és köpenyek, 
sweaterek, kötött sapkák, harisnyák, sálak 

Eredeti modellek! Saját műhely' Magyar és német levelezi*I 
f a p n 1 a O r c i á f S Wien IX . Botén Löwenqaste 5. 
t . U l O R O I f i S&OES (Ausztria) Telefon: A19 4-4! 

— Halálozás, ötévi hosszú szenvedés után, szer-
dán reggel 79 éves korában meghalt G r o s z Hen-
rik, Szeged régi kereskedővilágának egyik tisztelt 
tagja. Grosz Henrik majdnem félszázadig volt tu-
lajdonosa a Klauzál-téren levő egykori »Arany 
Pille« textilüzletnek, amely fo«r 'om volt az egész 
környéken. Az üzletben az egész város iGrosz 
bácsi«-ja nagy '^.szerűségre tett szert Üzleté-
ben generációkat nevelt a kereskedőtársadalomnak, 
nagyon sokan kt/ültek ki Grosz Henrik kezei dől 
olyanok, akik vezető szerepet töltenek be á ke-
reskedelemben. Az egyre nehezedő helyzet azon-
ban őt sem kímélte. Üzletét kénytelen volt eladni, 
mire Grosz Henrik családja körébe vonult vissza* 
ahol gyermekei rajongó szeretettel vették körül. 
Öt év óta betegeskedett, de hogy másnak ne 
okozzon fájdalmat zokszó nélkül tűrte szenvedé-
seit Nyolc gyermeke és kiterjedt rokonság gyá-
szolják. Csütörtökön délután f^lőt órakor temetik 
a zsidó temető cinterméböL 

— Elöljáróság! ülés az ipartestületben. Az ipar-
testület elöljárósága csütörtökön délután 5 órakor 
a vasárnapi közgyűlés előkészítése ügyében rend-
kívüli előljárósági ülést tart 

A Z IDO 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajz! intéze-
tének meteorológia! obszervatóriuma 
Jelenti, hogy szerdán Szegeden a hő 
mérő legmagasabb állása 28 2 fok Cel 
sins, legalacsonyabb 12 8 fok Celsius-
A barometer adata 6 fokra és ten 
gerszinre redukálva regfel 7B9 5 mm., 
este 766.3 rom. A levegő relatív pá 
ratartalma reggel 77 százalék, délben 
38 százalék. A szél fránya egész nap 
nyugati, erőssége 2—2 volt 

B U D A P E S T : 
A Meteorologla! Intézet Jelent! este 

16 őrakor : Hazánk még mindig csak 
mérsékelten meleg. A maximumok a 
nap folyamán esak megközelítették, 
de nem érték el a 30 fok Celsiust. 

Prognózis; Az időjárásban váltó 
zás nem várható. A nyugati részek 
melegebbek lesznek r keletieknél 

A város levelet küldött 
A. Coaí esnek 

Beszámoltunk arról a másfélmillió fontos köl-
csönajánlatról, amit egy Svájcban élő ismeretlen 
angol bankár tett a városnak. A város a fan-
tasztikusnak tetsző ajánlat ellenére sem utasi: itta 
vissza A. A. Coates közeledését Szerdán angol 
nyelvű levelet irt a város Ceatesnek, Somogyi 
polgármester megemlíti a levélben, hogy őrömmel 
fogadták az ajánlatot Szeged az egész másfélmil-
lió fontra igényt tart, egyben értesiti, hogy a 
felveendő kölcsönt hasznos beruházásokra fordí-
taná a város, bérházakat építene, uccákat kövezne 
és javítana, meghosszabbítaná a tangai vasutat 
stb. Egyelőre azonban a város nem tárgyalhat a 
kölcsönajánlatról, miután ahoz előbb a belügy-
miniszter engedélyét kell kikérni. Mihelyst meg-
érkezik a belügyminiszter hozzájárulása, a tár-
gyalásokat megindítják. 

Iskolai hírek 
A szegedi állami Árpádház! Szent Erzsébet 

Ieánylieeumban a különbözeti felvételi vizsgála-
tok írásbeli része augusztus 29-én, fél 9 órakor 
lesz, szóbeli része és a javitó vizsgálatok augusztus 
30-án 8 órakor. A be nem írt tanulók pótló be-
íratása szeptember 1-én és 2-án történik. Szep-
tember 3-án lesz a Veni Sancte és a tanév meg-
nyitása, 4-én pedig megkezdődik a rendes tanítás. 
Az írásbeli magánvizsgálatok szeptember 2-án és 
3-án lesznek, a szóbeliek 4-én. 

A szegedi zsidó népiskolában a pótbeirások 
szeptember 1-én és 2-án, délelőtt 9-től 12-ig lesz-
nek, a tanévet megnyitó istentisztelet 3-án, dél-
előtt 9 órakor. 

Asszony a kocsin 
kocsi: egg kőporos stráfkocst volf; q 

asszong: egy rosszul öltözött hőlgg. A kettő; 
a kocsi és az asszong igg került össze. 

As asszong addig ivott, még az eggik ucca. 
sarkon tehetetlenül össze nem roggott. Ott 
feküdt az nccán részegen és boldogan. Mosoly, 

' gott álmában. A rendőr eggszer csak ész. 
revette_ 

— Keljen fel asszonjxsáa, —• mondta neki 

szelíden. 
De az asszonyság nem kelt fet, mert nem 

hallotta a rendőr szavát. 
— Na ggerünk, — unszotta tovább a rendőr^ 
— Hallja, szofort álljon felt 
Az asszong mindebből semmit se hatlottt 

Aludt. _ 
— PÖtl — kiáltott rti a rendőr..* _ 
Ekkor döcögött két fáradt 16 után a kőporos4 

stráfszekér. 
A kocsis a rendőr segítséqével megemelte <uj 

asszonyt és feltette a kocsira. 
— A kapitányságról . —,—r-T—r—H. 
Az asszony még mindig aludt. Feje a kocsi 

közepén volt, a lába egykedvűen lógott az aszu 
falt fölött. Egg biciklis gyerek meglátta « 
menetet, szólt egg másiknak, az egg harma-
diknak.. 5 A Széchengi-téren már egg sereg) 
vihogó biciklisgyerek kisérte a _döcög0 ko* 
csit. 

Az asszonyt két rendőr vette le a kocsiról< 
Ruhája, arca, haja csupa kőpor volt. 

Az egész nagg tér nevetett. . 
Régen volt ilgen mulatós napja a Széchenyi 

térnek. 

— Indítvány a házadóról. Vitéz G á r g y á S 
Imre szerdán indítványt adott be a legközelebbi 
közgyűlés elé, amelyben azt kéri, hogy a laká-
sokban történő időkőzi változásokat tudják bo 
a házadó megállapításánál. Eddig ugyanis az volt 
a helyzet hogy a házadót az előző év november 
havában beadott házbérvallomás alapján töltöt-
ték ki. Ha azonban a kővetkező év kivetéséig 
megürült egy lakás, akkor ezt a pénzügyigazga-
tóság nem tudta be a háztulajdonosnak, akinek 
ha üresen is állt a lakása, vagy kevesebb bérért 
adta is ki a lakást mint a. házbérvallomásában 
feltüntetve volt az egész kivetett házadőt meg 
kellett fizetni. Indítványa azt célozza, hogy a í 
adóhivatal az évközben beálló változásokat is kö-

5 teles legyen figyelembe venni 

x Dr. Bárányi zeneiskolában az összes tanszakot^"* 
beiratás szeptember 1-től, délelőtt 9—12-ig, dél-
után 3—6-ig. Havi tandíj 14 pengőtől. 397 

— Homola Rezsó csütörtökön foglalja el buda-
pesti beosztását. H o m o l a Rezső, Szeged-állo* 
más főnöke, csütörtökön foglalja el uj beosztását 
Budapesten, ahová a nyugati-pályaudvar főnöké-
nek nevezték ki. Homola Rezső szerdán sorra 
látogatta a város hivatalait és a vezető tisztvise« 
löktől elbúcsúzott 

x Gyorsíróiskolában szeptember 1-én kezdőd® 
magyar-német gyorsjrási és gép;rási tanfolyamokra 
beiratások e héten vannak. (Honvéd-tér 4. 

x DIÁKKELENGYÉK! INTÉZETI FEHÉRNB-
MÜEK, FIUINGEK, HARTSNYAK DUS VÁLASZ. 
TÉKBAN, FELTŰNŐ OLCSÖ ÁRAKON LAMPEL' 
ÉS HEGYI CÉGNÉL, PÜSPÖK-BAZÁR ÉPÜLET. 

— Villanylámpát kér a Cserzy Mihály-ucca és 
kórnyéke. Dr. H u c y a d y V a s Gergely szerdán 
küldöttséget vezetett a polgármester elé, akit arra 
kért hogy a Csere./ Mihály-, Csemegi- és Teréz-
uccásban a város szereltessen fel villanylámpákat 
AzzaV indokolták meg a kérelmet, hogy a Város 
az elmúlt évben 16.000 pengőt takarított meg 
a világítási energián azzal, hogy később gyújtot-
ták fel és korábban oltották el a lámpákat Ebből 
a megtakarított összegből bőven fedezhetők len-
nének a kért villanylámpák költséget 

x Messinger Marianna a zongoratanítást újból 
megkezdte. Varró Margit módszerrel. (Sulytech-
nika és akusztikai Lengvel-ucca 5 402 

SWOBODn-káfyhá! vásároljon. 
Gyér; Budapest, Andríissy ut 14. Kopható. 
BRUCKMER TESTVÉREK. SZEGED. I 4 

1 9 
VAPOR M qummijavlló 

üzem 
Kossuth Lajos sugárul 5. 

Szenzációs olcsón, Jól és gyorsan Javltla* 
regenerálja autó gummiját. 344 

n Grad lansk i -Bás tya vasárnapi mérkőzés lenyel elővételi kedvez-
ménnyel a Délmagyarország Jegyirodájában már válthatók. 


