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p r o t e s t á n s R ó z a . N a p k é l 5 6 r a 

14 perckor, nyugszik 6 óra 46 perckor, 
, Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva dél-

előtt 10 tői fél l-ig. 
A* 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 lcörut 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
846.) Nagy Gy. őrök., Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Betiltotta a rendőrség a külvárosi nagybizott-
ság vasárnapi gyűlését- Az úgynevezett külvárosi 
nagybizottság vasárnap délután gyűlést szándé-
kozott tartani, amire engedélyt kért a szegedi 
rendőrkapitányságtól. A rendőrség pénteken arról 
értesítette a bizottságot, hogy a gyűlést vasár-
napra nem engedélyezi. A rendőrség a betiltó 
végzést azzal indokolta meg, hogy a rendőrség a 
szeptember elsejére való tekintettel vasárnap dél-
utántól kezdve permanenciában áll. 

— 5 ös honvéd nap. A szegcdi volt 5. honvéd-
gyalogezred bajtársi szövetsége szeptember 7-én 
»5-ös honvéd nap«-ot rendez. Szeptember 6-án, 
este 8 tórakor zenés takarodó lesz, 7-én, reggel 
6 órakor zenés ébresztő. 7 órától 9 óráig a vidéki 
alakulatok, hatóságokv vámsok és községek kül-
döttségeinek fogadása a pályaudvarokon. 7 óra 
30 perckor kegyeleti kerékpáros-staféta indulása 
a Széchenyi-térről, a Rákóczi-szobortól. 9 óra 30 
perckor ünnepélyes tábori mise a Szukováthy-
téren lévő katonai sporttelepen. (Régi honvéd-
laktanya mögött.) 10 óra 30 perckor seregszemle 
a Szukováthy-téren levő katonai sporttelepen. 10 
óra 45 perckor a kegyeleti atlétastaféta indulása a 
Széchenyi-térről, a városháza elől. 11 órakor a 
kegyeleti staféták beérkezése a Hősök temetőjébe. 
A beérkező staféták megkoszorúzzák a Hősök em-
lékmüvét. 12 órakor a győztes kegyeleti staféták 
dijainak kiosztása a Szukováthy-téren lévő katonai 
sporttelepen. 12 óra 30 perckor közős tábori ebéd 
tábori konyhákból a Szukováthy-téren lévő katonai 
sporttelepen. Délután népünnepély a Széchenyi-té-
ren. Kedvezőtlen idő esetén ugyanezzel a műsorral 
szeptember 8-án, Kisasszony napján tartják meg 
az 5-ös honvéd napot. 

— Iskolát kap Móraváros. KI e b e l s b e r g kul-
tuszminiszter pénteki szegedi látogatásakor fel-
hívták a miniszter figyelmét arra, hogy a Móra-
városrésznek nincs elemi iskolája. A kultuszmi-
niszter a polgármester kíséretében megtekintette 
a Kolozsvári-tér és a Kormányos-ucca sarkán levő 
telket, amit a város az iskola helyének szánt. A 
kultuszminiszter ígéretet tett arra, hogy az is-
kolát felépítteti és oda olyan tanítókat helye, 
akiknek gyermekei az egyetemen tanulnak. 

— A Magyar Újságírók Egyesülete szegedi osz-
tálya szombaton délután fél 3-kor a Kass-kávéház 
különtermében rendkívüli ülést tart. 

x Gábor Amoldné hegediitanárnő szeptember 
t én a tanítást megkezdi. Jelentkezni lehet Kigyó-
ucca 8. "" 410 

— Terjed a vérhas. Naponta több vérhasmegbe-
sedést jelentenek a főorvosi hivatalnak. Pénteken 
öt ujabb megbetegedés történt. Halálozás nem 
fordult elő, a betegség a legtöbb esetben igen 
enyhe lefolyású. 

* Gummitalpu cipő a legmélyebbre leszállított 
irón kapható, amig a készlet tart, Tisza Áruház-
ban, Püspökbazár. 426 

— Térzene a Széchenyi téren. A Hunyadi Já-
nos 9. honvédgyalogezred zenekara 30-án térze-
nét tart a Széchenyi-téren, amelynek műsora a 
következő: 1. Novacsek: Holzbach induló. 2. Sup-
pé: Modell nyitány. 3. Waldteufel: Szirénvarázs, 
Keringő. 4. VerdiRigoletto, ábránd. 5. Brahms: 
Magyar tánc. 6. Barna: Rákóczi induló. 

x DIAKKELENGYÉK! INTÉZETI FEHÉRNE-
MÜEK, FIUINGEK, HARISNYAK DUS VÁLASZ-
TÉKBAN, FELTŰNŐ OLCSÓ ARAKON LAMPEL 
GS HEGYI CÉGNÉL, PÜSPÖK-BAZAR ÉPÜLET. 

— Munkaközvetítés- 406 munkanélküli jelent-
kezett ezen a héten a hatósági munkaközvetítő-
ben és kért elhelyezést. Különösen sok háztartási 
alkalmazott szeretne elhelyezkedni. Ezeknek a szá-
ma megközelíti a százat. 

x Mrs. R. Palotai szeptember 1-én megkezdi 
aí angol nyelvoktatást Lakás Báró Jósika-ucca 32. 

— Halálos fürdés. T a k á c s Katalin 14 éves 
magyarcsanádi cselédleány Apátfalva határában a 
Marosban fürdött. Fürdés közben a leány az 
örvénybe került és mielőtt kimenthették volna, 
a vizbe fulladt Holttestét a viz a fürdés helyétől 
50 méter távolságban felvetette és azt a vizből 
kiemelték. A csendőrség a nyomozás folyamán 
megállapította, hogy gondatlanság senkit sem 
terhel. 

x Dr- Hajduné Komfeld Ella a zongoratanitást 
szeptember 1-én megkezdi. Lakás: Lőw Lipót-
ucca 18b. 389 

x A Dolgozó Nők Csoportjának táneestélye az 
ujszegedi Vigadóban: ma este íél 9 órakor. Egyed 
Lenke kabaréja teszi változatossá a hajnalig tartó 
táncot. Közreműködnek: Babos Mici, Scarry Mar-
git, Rónai Béla, Egyed Lenke. Személyjegy 1 pen-
gő, négyszemélyes családjegy 250 pengő. 421 

Roham 200 ideiglenes napidíjas 
állásért 

A január 1-i népszámlálással kapcsolatban 
megírtuk, hogy a város erre a munkára 200 
napidijast vesz fel. Azóta nem múlik el nap 
a városházán, hogy az ideiglenes napidíjas 
állásokra százával ne jelentkeznének. A sok 
jelentkezőt nem győzik elutasítani azzal, hogy 
az ideiglenes napidijasok felvétele egyelőre 
még nem aktuális. A város kellő időben fel-
hívási fog közzétenni, hogy mikor, meddig 
és hol lehet jelentkezni. Minden valószínűség 
szerint a felvételekkel a hatósági munkaköz-
vetítőt bizza meg a polgármester. 

— Nyolcvanháromrendbeli sikkasztás miatt két 
és félévi fegyház. K m o s k ó József 30 éves vá-
sárhelyi könyvelő :926. októberétől 1929. nyaráig 
nyolcvanháromrenclbeli sikkasztást követett el, 
mint a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági és Ke-
reskedelmi Rt. alkalmazottja. Ilyen módon körül-
belül 31 ezer pengővei károsította meg a részvény-
társaságot. Kmoskó ellen, amikor a sikkasztások 
kiderültek, megindult a bűnvádi eljárás. Ügyében 
pnteken tartot'a meg a főtárgyalást a szegedi 
törvényszék. A tárgyaláson a vádlott mindent be-
ismert. A bíróság Kmoskó Józsefet két és félévi 
fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. 

x Dr. Bárányi zeneiskolában az összes tanszakokra 
beiralás szeptember 1-től, délelőtt 9—12 ig. dél-
után 3—6-ig. Havi tandij 14 pengőtől. 397 

— Koldusrazzia. A rendőrség pénteken délelőtt 
koldusrazziát taitott, amelynek során tizennégy 
engedélynélküli 'íoldust állított elő. Az előállítot-
takat a rendőri kihágási biró 8—15 napi elzárásra 
ítélte. » 

x Gyulalné Singer'Irén széptember 1-én a zon-
goraok tatást megkézdi. Tisza Lajos-körut 45. Te-
lefon 9 62. 415 

Iskolai hirek 
A városi női felsőkereskedelmi iskolában a fel-

vételeket szeptember 1., 2-, 3. napjain tartják 
meg naponkint délelőtt 8—12-ig az intézet jelen-
legi helyiségében (állami felsőkereskedelmi iskola 
I-ső emelet). Ez alkalommal köteiesek azok a nö-
vendékek is jelentkezni, akik a tanév végén fel-
vételt nyertek. Tanévnyitás szeptember 4-én, ren-
des tanítás szeptember 5-én kezdődik. 

A szegedi állami Baross Gábor reáliskolában 
a pötbeirások szeptember 1-én és 2-án lesznek 
9—12 óra kőzött. A szeptember havi érettségi vizs-
gálatok írásbeli része szeptember 9-én, 10-én és 
II-én lesz, a szóbeli érettségi vizsgálat pedig szep-
tember 18-án. 

Az állami kisegítő iskolában a beiratások szep-
tember 1-én, 2-án és 3-án lesznek. 

A szegedvárosi kereskedőtanonciskolába g be-
hatásokat szeptember 2., 3i és 4. napjain, délután 
3—5 óráig, az állana felsőkereskedelmi iskola épü-
letében tartják rneg. Ebben az időben minden 
kereskedőtanonc köteles beiratkozni, még azok is. 
akik csak próbaidőre vannak felfogadva, akik a 
jelzett napokon nem jelentkeznek, azokat, mint 
iskolamulasztókat az ipartörvény 128. §-ának 4. 
pontja szerint kell büntetni. Az elsőizben jelent-
kező tanoncok tartoznak munkaadójuk, vagy meg-
bízottjának kíséretében megjelenni és születési 
anyakönyvi kivonatot, az utolsó iskolai bizonyítvá-
nyukat és tanoncszerződésüket is bemutatni. A 
beiratás alkalmával minden tanonc 2 pengő kőnyv-
tárdijat és 50 fillért az ellenőrző könyvecskéért 
fizet 

AZ'BOG 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy pénteken Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 273 fok 
Celsius, legalacsonyabb 15.4 fok Cel-
sius. A barométer adala 0 fokra és 
tengerszinre redukálva reggel 766.3 
inm., este 765-5 mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 78 százalék, dél 
ben 30 százalék. A szél iránya észak 
nyugati, erőssége 3—5 volt. 

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

10 órakor: Hazánkban a derült, me 
Ieg idő egyre tart. A hőmérséklet 
átlag 25—27* fok Celsius között inga 
dozik, Budapesten pedig 29 fokig 
emelkedett. Esö nem volt. 

Prognózis: Továbbra is túlnyomó 
lag derült, meleg idő várhaló. 

Meghalt Gallyat István 
Gallyas István hirlapiró, a Szegedi Uj Nemzedék 

szerkesztője pénteken váratlanul meghalt 

A komoly és törekvő újságíró pályája nem a 
szerkesztőségi asztal mellett kezdődött. A gim-
náziumi érettségi után beiratkozott a teológiára, 
papnak készült. A forradalmi idők után azonban 
levetette a reverendát, pályát változtatott és zsur-
naliszta lett. Lapjánál majd mindig a közigaz-
gatási rovatot vezette. 

Gallyas Istvánt ismerte a város apraja-nagyja. 
Jellegzetes basszus hangján üdvözölte ismerőseit 
és igen népszerű ember volt Vasárnap rosszul-, 
létről panaszkodott, vakbélkörüli fájdalmai vob 
tak. Orvosa azonnali operációt ajánlott, de Galy-j 
lyas nem akarta magát megoperáltatni. Hétfőn; 
délután a szerkesztői munka közben összeesett. 
A mentők a sebészeti klinikára szállították, ahol 
dr. Traján tanársegéd műtétet hajtott rajta végre.J 
A gennyes vakbélgyulladás ekkor már roncsoló^ 
munkát végzett. Ennek ellenére Gallyas az ope-j 
ráció után egész péntek délig jól érezte magátj 
Pénteken ebédután állapota hirtelen rosszra for-; 
dult, elvesztette eszméletét és délután hat órakor 
kiszenvedett. A halál közvetlen oka szivbénulás 
volt. Gallyas 41 évet élt 

Halála hírének vétele után a Magyar Újságírók 
Egyesületének szegedi osztálya azonnal intézkedett 
Gallyas István temetéséről. Az újságíró egyesület 
a maga halottjának tekinti elhunyt kitűnő kol-; 
légáját, ravatalára koszorút helyez és temetésén,' 
amely vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a belvárosi 
temető halottas házából, testületileg résztvesz. Ko-
porsója felett az újságíró intézmények nevében 
Puskás Jenő mond búcsúbeszédet. Az elhunyt ha-! 
lálát öccse, Gallyas János csanádegyházmegyei ál. 
dozár gyászolja. 

x Messinger Marianna a zongoratanitást újból 
megkezdte. Varró Margit módszerrel. (Sulytech-; 
nika és akusztika.) Lengyel-ucca 5- 402 

Ma Dreherben záróra reggel 4.< 
Bab,Ujházy és káposzta levesek. i 
Léna Jenő 
női ruha és kabátáruházában megkezdődött a szezonvégi 

rendkivül mélyen 
leszállított 

21 napos vásár 
Irányáraim o következők: 

Női tavaszi köpeny mér . . . . 16 P-151 

Leányka köpeny már . . . . . 10 P-tői I 

Szöreiruha mar . . . . . . . 6.50 P-től 

Nőt selyemruha mintás és sima már 6 P-től I 

B úzok mér . 1.90 P-től 

Női mosóruhák már 3 40 P-től 

Fehérnemöek, úgymint; ing bugyi, combiné, harisnyák, 
kézijük, gyermekruhák naav választékban árusillatnak. 


