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HireU 
I V Kedd. Róm. kath Kernéi pk Pro-

testáns Edit. Nap kél 5 óra 38 perc-
kor, nyugszik 6 óra 12 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyílva hói köznapon délelőtt 
10 órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A nni-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged. Vedves ucca 
í. (Tel, 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos, Római 
kórut 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. 
(Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 
695). 

— Rekviem Vasg József lelkiüdvéért. Hétfőn 
délelőtt a fogadalmi templomban rekviem volt 
Vass József lelkiüdvéért. A rekviemen a kormányt 
dr. A i g n e r Károly képviselte, a várost dr. So-
m o g y i Szilveszter polgármester és vitéz dr. 
S z a b ó Géza kulturtanácsnok- A misét dr, G l a t t-
f e l d e r Gyula püspök szolgáltatta nagy papi se-
gédlettel. 

— Tompa Gyula ügyész eltávozik Szegedről. 
T o m p a Gyula ügyészségi alelnök, akit az igaz-
ságügyminiszter a gyulai ügyészség elnökévé ne-
vezett ki, hétfőn délelőtt bucsulátogatásokat tett 
a városházán. 

— A Csillag-téri házhelyek. A Csillag-téri telkek 
most kerülnek kiosztásra" Tizenkét házhelyről van 
szó, amelyeknek négyszögölenkinti árát a mérnök-
ség 90 fillérben javasolja megállapítani. Az igény-
lők azonban, akik valamennyien szegény emberek, 
arra hivatkoznak, hogy a Somogyi-telepen négy-
szőgölenkint csak 10 fillért kellett fizetni az örök-
bérlet megváltása fejében- Értesülésünk szerint a 
polgármester akceptálja a Csillag-téri igénylők kí-
vánságát és a házhelyek négyszögölenkinti árát — 
20 fillérben fogja megállapítani. 

— A fogadalmi templom padjai. A fogadalmi 
templom részére szükséges két kegyúri és hat ka-
nonoki szék elkészítésére három héttel ezelőtt ver-
senytárgyalást hirdetett a város. A pályázat ha-
tárideje hélfőn délben járt le. Nyolcan nyújtot-
ták be ajánlatukat. A legolcsóbb ajánlat 3042 
i>engő a fa- és faragási munkálatokra és 320 pengő 
a kárpitosmunkákra. Itt említjük meg, hogy a 
templom többi padjait fenyőfából készítik, a meg-
bízást Czeglédi Lajos asztalosmester kapja meg, 
aki a 42 pad elkészítését 2685 pengőért vállalta. 

x Eurbos lily és TJI1 Elza szalontánc és moz-
gásmüvészeti. intézetükben a tanfolyamok október 
hó 1-én kezdődnek. Beiratkozni e hó 20 ikától 
kezdve délután 5—7-ig a Belvárosi óvodában. 276 

— A szegedi munkavédelmi hivatal közli, hogy 
a Nemzeti Munkavédelem felügyelősége a lég- és 
gázvédelmi oktatási segédletének megszerkeszté-
sére pályázatot hirdet. 

— Az Indóház-tér rendezése. A D é l m a g y a r -
o r s z á g megírta, hogy a villamosvasút a Szeged-
állomás előtt most készíti a végállomás vonalának 
meghosszabbítását. Az eredeti tervek szerint a vá-
rosnak is be kellett volna kapcsolódni ezekbe a 
munkálatokba, még pedig olyan formán, hogy az 
Indóház-téren két járdaszigetet kellett volna csi-
náltatnia két parktükör körül. Miután a város-
iak erre ftincseij. fedezete, ez az ötlet is csak 
terv maradt. A polgármester most elrendelte, 
hogy a városi kertészet egy kis parkfélét mégis 
készítsen a térre. 

— Gázolt az autó. Az Algyő felé vezető ország-
úton vasárnap délelőtt fél 12 tájban súlyos autó-
elgázolás történt. E k e c s István Fertő-ucca 11. 
szim alatt lakó uccaseprőt, aki biciklin haladt 
Algyö felé, egy szembejövő szegedi autó elütötte. 
Ekecs lezuhant a gépről, a nyakán és a fején 
súlyos zuzódásokat szenvedett. A mentők a kór-
házba vitték. A nyomozás megindult. 

x Armentano F.de okleveles vivótanár vivótanfo-
íyamot nyit. Beiratkozni lehet f. hó 15-étől kezdve, 
délelőtt 10—11 óráig, délután 3—5 óráig. Cím: 
Dugonics-tér 12., Szegedi Napló-ház, földszint, 
uccai front. 264 

Belvárosi Moxi Szeptember 16-á.n, kedden 
LON CHANEY és MAR* PHILBIN grandiózus nagy filmje 

Az Operaház; fantomja. 
Hangos attrakció 12 felvonásban. 

Azonkivül: S J C a b ikavlodor . Hangos trükkfilm. 

— Meghalt a gyufagyári szerencsétlenség áldo-
zata. Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy B á 1 ó 
Jánost, a S z i k r a gyufagyár munkását súlyos 
szerencsétlenség érte. Báló egy fatönköt görgtMelt 
a gyár udvarán, közben a fatönk kicsúszott a ke-
zéből és keresztül ment rajta. Báló Jánost a men-
tők súlyos belső sérülésekkel a közkórházba szál-
lították. Az orvosi ápolás azonban nem segíthe-
tett rajta, majd komplikációk állottak elő és a 
munkás vasárnap reggel kiszenvedett- A rendőrség 
megindította a nyomozást, hogy Báló haláláéit 
terhel-e valakit a felelősség. 

x Schatz Marja magántáneiskolája Deák Fe. 
renc-ucca 22. sz. alatt október havában megnyí-
lik. Beiratkozások szeptember 15-től. Telefon 11-51. 

— összeszurkálta férjét. Az Alsóvárosi feketefől-
dek 131. számú tanyán véres családi perpatvar 
játszódott le K o p a s z János napszámos és fele-
sége kőzött. Az asszony a veszekedés hevében 
kést rántott elő és többször beledöfte a menekülő 
férje hátába. Kopasz Jánost a mentők a közkór-
házba szállították. Az asszony ellen megindult a 
bűnvádi eljárás. 

x Gondos szülő gyermekének DelKa Iskola-
cipőt vásárol'. Kárász-ucca 14. 128 

HZ IDO 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy hétfőn Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 32.6 fok Cel-
sius, legalacsonyabb 19.5 (ok Celsius. 
A barometer adata 0 fokra és tenger-
szinre redukálva reggel 758.6 mm., 
este 760-8 mm. A levegő relatív pára-
tartalma reggel 85 százalék, délben 
42 százalék. A szél iránya déli, erős-
sége 1—3 volt. 

B U D Ü P E S T : 
A Meteorologial Intézet Jelenti este 

10 órakor; A nyugati maximum az 
Alpesekig nyomult előre és belőle a 
hűvös óceáni eredetű levegő egyfelől 
a Dánia felett lévő, másfelől Magyar-
országot is magában foglaló déleuró-
pai depressziós terület felé áramlik. 
A hűvös front már hazánk nyugati 
részein érezteti hatását. Sopronban 4, 
Szombathelyen 6 mm. csapadék esett, 
különben a keleti részeken a hőmér-
séklet ma is 30 Celsius fok fölé emel-
kedett, a nagy meleg Európa délkeleti 
részein általános. 

Külföldi építészek Szegeden 
Rerrich Béla műépítész kalauzolásával vasárnap 

a budapesti nemzetközi építészeti kongresszusnak 
mintegy harminctagu csoportja — angol, ame-
rikai, német és francia építészek — érkezett Sze-
gedre a fogadalmi templom és az egyetemi épít-
kezések megtekintésére. A vendégeket a pálya-
udvaron Fenyő Lajos műszaki tanácsos és Mi-
hályffy László tb. műszaki tanácsps fogadták. Rö-
vid üdvözlés után a társaság a fogadalmi templom-
hoz autózott. Enyhébb és szigorúbb kritikák és 
elismerések hangzottak el, majd az egész társa-
ság a fogadalmi templomba vonult, ahol végighall-
gatták a féltizenkettős misét. Antos Kálmán or-
gonakisérete' mellett a Szent Imre polgári iskola 
növendékei régi egyházi dalokat adtak elő pom-
pás betanítással, karvezetőjük dr. Balogh István 
belvárosi lelkész volt. 

Mise után az építészek körülautóztak 3 város-
ban, egy órakor a kultuszminisztérium által adott 
halebéden vettek részt. Délután tovább nézték a 
város nevezetességeit, hat órakor meghallgatták 
az orgonahangversenyt és este a gyorsvonattal 
visszautaztak Budapestre. 

K o r s ó Moxi Szeptember 16-An, kedden 

M á r i a n ő v é r . ö S 5 S . t S r ' 
Irts Arlan és Wemer Pittechau főszereplésével. 

Azonkivül: H i r a d ó . 

A z álmoskönyv r e v l d e á l á s a 
Levél a szerkesztőhöz 

Igen tisztelt Szerkesztő ur! Napjainkban mikor 
mindenki reformokon töri a fejét, hogy miképpen 
lehetne hozzájárulni a közmegelégedéshez, én se 
maradhatok ki a bálból, a?ért fölvetem föltét-
lenül hasznosnak elgondolt reformtervemet. 

A címben található álmoskönyv nem céloz az 
irodajomnak ama termékeire, amelyek jótékony 
álomba ringatják az embert, — tessék ezt szó 
szerint venni. Az emberiség jelentékeny része 
ugyanis ínég mindig nein szokott le az álomnak 
nevezett luxusról s ha reggel felébred, kíváncsi 
rá, hogy mit jelent az álma? 

Erre a célra egy könyv szolgál, amely ábrák-
kal van tele, hogy a gyengébb felfogásúak is 
megtudják, milyen, teszem azt, a kígyó formája^ 
vagy a táncosnőé. Azonban mélységes sajnálat-
tal állapítom meg, hogy irodalmunk ezen a téren 
fölöttébb hiányos, mert még mindig a régi ki-
adások szerepelnek a könyvpiacon, a revideálá-
sukra senki se gondol s igy nem találom meg 
magam se az ujabb fogalmakat, amelyek álmom-
ban meglátogatnak. 

Már pedig uj élet virradt ránk, teljesen elütő 
a régitől s ha bizonytalanság a nappalunk, leg-
alább tudjuk meg, mit jelent az éjszakai nyug-
hatatlanságunk? 

Egyszóval: uj álmoskönyvre van szükségünk, 
mert az nem elégít ki, hogy ludhussal álmodni jó, 
áldott állapotban levő nő pedig apasági keresetet 
jelent. Az uj fogalmakat nem sorolhatom fel 
mind, mivel magain is részt akarok venni egy, 
esetleges pályázaton, azonban be akarom bizo-
nyítani néhány példával reformtervem szükséges-
ségét, 

Teszem azt, mit jelent, ha tankkal álmodokj 
miközben a vesztfáliai katona azt mondja a fran-
ciának: Tank sén? A dzesz-zenét beállithatom-0 
profanizálás nélkül a cigánymuzsikába, tekintettel 
a rendőrileg engedélyezett éjjeli zenére? 

Mit jelent álmom a valóságban, ha autóm ki-
Iencvenkilométeres sebességgel neki megy egy kő-
rakásnak, én kifordulok, a volánnál ülő prima-
donna pedig elhajtat? 

Locarnó, Genf, Hága nem zavarhatják az ál-
momat s Titulescuval találkozván, elég-e fella-
poznom az egzotikus emberfajok megfelelő ol-
dalszámát? 

Tudom ugyan, hogy hadikölcsönnel, forgalmi- és 
luxusadóval álmodni se jő, de mit jelent, ha£ 
megjelennek álmaimban? 

Hát a vagonlakó nem az uj korszak fogalma? 
Kihagyhatjuk-e a sorból, amikor éppen hiányokat 
akarunk pótolni? 

Mit szól, igen tisztelt Szerkesztő ur, a bubi-
frizurához, amelyről nem is álmodtunk abban 
az időben, amikor »Én Csillag Anna« volt a lapok 
legjobb hirdetője és a női nem irigylésének tárgya? 
Ha azt álmodtam, hogy megkontyolom a felesé-
gemet, az öntudat alatt lappangó vágyam elégült 
ki, még csak álmoskönyv se kellett hozzá. De mit 
gondoljak ma, a nők egyenjogúsítása idején? 

Szó nélkül menjek el az álmom mellett, ha a2 
Wimmer Fülöpöt rögzíti meg, amint a gázgyár 
dolgában vitatkozik? Mit tudnak erről a régi álom-
fejtő könyvek, továbbá mit tudnak a külső város-
részei: csatornázásáról, a B-listás tisztviselők zab-
szeméről, az egyetem érdekében teljesített kisa-
játításokról? Megfelelő forrásmunka nélkül mi lesz 
velem, ha azt álmodom, hogy egész éjjel a 
fülembe dúdolt a fogadalmi templom orgonájá-
nak pincebeli mély különítménye s a Pantheon 
alakjai balettet táncoltak hozzá göplökkel és rá-
látással? 

Ki az a bölcs, aki előre megálmodhatta volná, 
akár a valóságban, akár az álmoskönyv számára, 
hogy mit jelent a kurzussal álmodni (külön 
1920-ban és egészen külön 1930-ban); mi lesz 
velem azért, mert a motorbiciklin tyúk helyett 
kakas kukorékolt és boletták lobogtak a ruhájá-
ról diszként? 

Nem is említem az esküdtszéket, mert nent 
akarok egészen hiábavaló fejezeteket beiktatni az 
égető szükségletet kielégítő könyvbe, a megszállott 
területekről se szólok, hiszen az álomnak is go-
nosz, — csak nagyjában pedzettem néhány u j 
fogalmat, mint amelyek nélkül nem lehet teljes a 
modern kor kívánalmainak megfelelő álmoskönyv. 
Ismerve Szerkesztő ur agilitását és körültekinté-
sét, amely nem ismer fáradtságot, ismételten szi-
ves figyelmébe ajánlom ez<t a kérdést az egész 
emberiség, de főképpen a hivatalból álmodozók 
érdekében. Igaz hive. (Aláírás.; 


