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A Z IDO 
S Z E G E D : 

A szegedi egyelem földrajzi intése 
tének meteorológiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 28 3 fok 
Celsius, legalacsonyabb 16 2 fok Cel-
Sjus A barometer adata 0 fokra és 
tengerszint redukálva reggel 764 9 
mm., este 764.2 mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 74 százalék, dél 
ben 46 százalék. A szél fránya észak 
nyugati, erőssége 2—3 volt 

3 U D H P E S T : 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor: Hazánkban az északi sze 
lek keleten észrevehetően mérsékel 
ték a meleget s felhősödés! okoztak. 
Debrecenben 23 fok Celsius volt a 
hőmérséklet maximuma, mig a Tiszá 
tói nyugatra nem volt érezhető a 
hőesökkenés. 

Prognózis; Északi légáramlással 
nyugaton továbbra is derült és vál 
tozatlannul meleg A Tiszántúlon va 
Iamivei felhó'sebb és mérsékelten me 
leg idő. 

Sport 

fi „Svenksund" hadihajó 
elMuíi flndré holttestéért 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e 1 en-
t é s e.) Stockholmból jelentik: A Svenksund hadi-
hajó elindult Stockholmból az André-expedició 
megtalált holttesteiért. A holttesteket a Braiwaay 
halászhajó hozta el a Viktória-szigetről és a 
Svenksund veszi át. Stockholmból hadihajók és 
repülőgépek mennek a visszatérő Svenksund elé 
és kisérik vissza Stockholmba, igy adva- meg a 
végtisztességet a tudomány halottainak. 

Vay Kázmért 
kaució ellenében sem helyezik 

szabadlábra 
Budapest, augusztus 28. A vádtanács ma fog-

lalkozott Vay Kázmérnak kaució ellenében való 
szabadlábra helyezési kérelmével és kimondotta, 
hogy Vay Kázmért kaució ellenében sem helyezi 
szabadlábra. Ugyancsak elutasította a vádtanács 
a letartóztatásban levő Klauschek Rezső népjó-
léti minisztériumi osztálytanácsos felfolyamodá-
sát is. 

Az angliai hőhullám 
London, augusztus 28. Az ország egész terüle-

tén nagyon érezhető a hőség. Mindenfelől érkeznek 
jelentések arról, hogy a hőség következtében so-
kan összeesnek az uccákon. Eddig nyolc halottja 
van áz abnormis hőségnek. A halottak között van 
a hadgyakorlatokon hőguta következtében meghalt 
két katona is, mig több katonát kórházba kellett 
szállítani. Londonban ma délután 5 órakor a 
hőmérséklet árnyékban 30 fok Celsius. 

Londonból jelentik: Az állandóan emelkedő hő-
vég következtében a legújabb jelentések szerint 
ma kilencen haltak meg Angliában. Ezzel a hűség 
áldozatainak száma az utolsó 18 órában elcrte a 
tizenhatot. A törvényszéken tárgyaló birák és 
ügyészek levetették parókájukat, a londoni City 
irodáiban ingujjra vetkőzve dolgoznak az embe-
rek. Az uszodák előtt beláthatatlan tömegek álla-
nak sorfalat. A lapok szerint London egyetlen 
tűrhető helye a földalatti vasút állomásai 

Guilloline 
Beauvais, augusztus 28. René Roost, akit az 

uisei esküdtszék gyilkosság miatt nyaktiló általi 
halálra ítélt, ma reggel kivégezték. A gyilkos az 
utolsó pillanatig reménykedett, hogy a köztár-
sasági elnökhöz benyújtóit kegyelmi kérvénye ked 
vező elintézést nyer" Halála előtt átölelte védőjét, 
majd bátran a vérpadra lépett. 

fi Gradjanszky vasárnapi szereplése érdekes eseménye lesz 
az élénkülő szegedi sportéletnek 

Az eszéki Gradjanszky vasárnapi vendégjátéka 
teljes mértékben felkeltette az érdeklődést. Az 
előlegezett bizalomra a Gradjanszky rá is szolgál, 
mert az utóbbi évek gyengébb nemzetközi attrak-
ciói után, végre egy jobb márkájú jugoszláv együt-
tes fogja tudását bemutatni. 

A magyar—jugoszláv sportkapcsolatok kimélyi-
tését is célozza ez a mérkőzés, amely maradandó 
dátumot jelent a szegedi futballsport történeté-
ben is. A budapesti sajtó is élénk kommentárokkal 
kiséri a nemzetközi sporteseményt, miután a 

Gradjanszky egyre nagyobb szerepel kezd játszató. 
Semmi kétség nincs abban az irányban, hogy 

az eszékiek mindent el fognak követni, hogy jó 
hirüket szegedi játékuk megerőslise. A Bástya 
pedig azt a jelentős változást hajija végre a csa-
patban, hogy Wahll helyezi a hal'sor tengelyébe. 
Ez az intézkedés remélhetőleg a csatársor és főleg 
Possák javára fog szolgálni, aki bizonyára igye-
kezni fog mult vasárnapi gyengébb szereplését 
korrigálni. 

H í r e k 
U I 7 I P Q Péntek. Róm. kath Ker. János. 

Protestáns Ernesztin. Nap kél 5 
óra 13 perckor, nyugszik 6 óra 48 perckor. 

Somogyi könvvtár zárva. Muzeum nyitva dél-
előtt 10 tői fél l-ig. 

Az egyetemi könyvtár olvasótermei augusztus 
16-tól 31-ig zárva maradnak. Könyvkölcsönzés 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 körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
64C.) Nagy Gy. őrök., Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Szombaton választja meg a kisgyűlés a ze 
nede uj énektanárát. Megírta a D é l m a g y a r -
o r s z á g , hogy a zenedei bizottság a városi ze-
nede énektanári állására beérkezett pályázatokat 
betűrendes sorrendben ajánlotta a kisgyűlés 
f i g y e 1 m é b e, de a pályázókról véleményt nem 
nyilvánított. Az uj énektanárnő megválasztása a 
szombat délután 4 órára kitűzött kisgyűlés tárgy-
sorozatának első pontja lesz. Harminchat ügy sze-
repel egyébként a kisgyűlés tárgysorozatán, ugy, 
hogy valószínűleg egy nap nem is végeznek az 
egész anyaggal, hanem a kisgyűlés folytatását hét-
főre haiasztják. A kisgyülésen sok alapítványi 
ügyet is letárgyalnak. Felvették a programba a 
Szentháromság-ucca közvilágításának kérdését es 
több indítványt is. 

— Városi tanilók az uj tanfelügyelőnél Csü-
törtökön délelőtt 11 órakor tisztelgett a város ta-
nítóságának küldöttsége K i s s Károly kormány-
tanácsos, tanfelügyelőnél L a n t o s Béla felügyelő-
igazgató vezetésével, aki a városi tanítók nevében 
üdvözölte a közelmúltban Szegedre helyezett tan-
felügyelőt. Az üdvözlő beszédre adott válaszában 
a tanfelügyelő összetartásra és szeretetre buzdí-
totta a város tanítóságát és vázolta munkaprog-
ramját. Bejelentette, hogy októberre Szegedre or-
szágos jellegű tanyai tanítói gyűlést hívott egybe. 
Ezen a gyűlésen tárgyalják le a tanítóság kultu-
rális és gazdasági jellegű problémáit. 

x DIAKKELENGYÉK! INTÉZETI FEHÉRNü-
M0EK, FIUINGEK. HARISNYÁK DUS VÁLASZ-
TÉKBAN, FELTONÖ OLCSÓ ARAKON LAMPEL 
ES HEGYI CÉGNÉL, PÜSPÖK-DAZAR ÉPÜLET. 

— Halálozás. Csütörtökön este 98 éves korában 
Szegeden meghalt özvegy E i s e n k o l b Gásrárné. 
született Rieger Te'ézia, nyuga.iní.zott taniíi öz-
vegye, aki tiz évvel ezelőtt Aradról költözött Sze-
gedre. Az elhunyt matróna, amint azt sokszor 
emlegette, látta az aradi tizenhárom kivégzését. 
Vele elköltözött a véres október 6. utolsó szem-
tanuja. 

x Autótaxi tellefonszáma 300 _ 27 

— Rendbehozzák a Somogyi telep gyalogjáróit. 
A Somogyi-telepen sok járda még mindig nin-
csen kikövezve. A város még a tét beállta előtt 
meg kívánja csinnáliatni a telep gyalogjáróit még 
pedig oly módon, hogy a járdakövezési dijakat 
előlegezi a háztulajdonosoknak, akik azt m íjd 
részletekben fizetik vissza. A gyalogjárók kikö-
vezése 11.500 pengőbe került, ebből 9500 pengő a 
háztulajdonosokat terheli-

-Uccaneveket kérnek a telepek A Fodor-telep, 
az ujszegedi Bobalics-telep és a szérüskerti tele-
pek lakói közös beadvánnyal fordultak a városhoz* 
hogy a telepeken nevekkel ruházzák fel az uccá-
kat P á v ó Ferenc tb. tanácsnoknak a telepiek 
kérelmére az a javaslata, hogy a polgármester 
nevezzen ki bizottságot M ó r a Ferenc, Sebes-
t y é n Károly részvételével és a körök elnökeiből. 
A bizottság elsősorban a régi szegedi uccaneveket 
elevenítené fel a telepi uccák elnevezésénél. 

x Gyorsíróiskolában szeptember 1-én kezdődő 

magyar-német gyo'sirási és gépi^ási tanfolyamokra 

beiratások e héten vannak. (Honvéd-tér 4. 

— Két versenytárgyalás. A fogadalmi templom 
belső berendezési munkálatai körül az asztalos-
és kárpitosmunkák elvégzésére a polágrmester ver-
senytárgyalást irt ki A pályázat határideje szep-
tember 12. Ugyancsak versenytárgyalást irt ki a 
polgármester a tűzoltólovak szénaszükségleténeK 
biztosítására is. Ennek a pályázatnak a határideje 
szeptember 10-én jár le. 

A „regősök" Szegeden. 

A Gömbös Gyula által alapított > regős társaság* 
szeptember 3-án, 4-én és 5-én négy előadást tart 
a szegedi színházban, amit erre az alkalomra a 
polgármester bocsájtott a,társaság rendelkezésére.: 

Itt lesznek tehát a regősök, igricek, kobzosok; 
és hegedősök, akik elmúlt csatákat fognak fef-
eleveniteni. Még csak pénzbe sem kerül a látvá-' 
nyosság, ingyen végignézheti a nép. A tizennégy; 
regőst a honvédelmi miniszter fizeti. 

A regősök érkezését jelző hiradás előre figyel-
meztet, hogy akár hogy is tetszene a regősök 
előadása, ismételni nem ofgnak. Nem fogadnak 
el semmiféle honoráriumot, velük csakis a honvé-
delmi miniszter diszponálhat. 

Nagymosáshoz minden üzletben 

f-Tv «n r-n ̂  mosószappant kérjen. Tiszta, ölesd, 
s r f t eSm U 7 8 gazdaságos. Gyártja: VlfjQ Ferenc 

& B 'Sk® Mikszáth K. ncca 1. sz. Teleion IS—71. V0 

Utolérhetetlen 
minőségű, teljes zsiros 
Trappista sajt, 10 deka 
32 fillér a K ö z p o n t i 
Tejcsarnok részv.-társ. 
fióktejcsarnokaiban. 396 

fi Délmagyarország kölcsön-
könyvtárában az előfizetési dij: 
a Délmagyarorszán előfizetői részére havonkint 
1 pengő, munkáselőfizetőknek hetenkint 18 fillér, 
mindenki más részére I SO pengő havonkint. 

A Gradianski - Bástya vasárnapi mérkőzés jegyei elővételi kedvez-
ménnyel a Déimagyarország jegyirodáiéban már válthatók. 


