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protestáns ívó. Nap kél 4 óra 18 perc. 
ko- nvugr.rjk 19 óra 35 perckor. 

A Somogyi Unvvlár olrasWenne ny*va van: kés-
napokon déletVt iától l-ig, délután 4-tól 7-ig. 
\ tnuieum eyliTz délelőtt iától fél l-ig minden 
nap. vasárnap, ünnepnap is. 

Szegeden a gyó;^'szertárak közül szolgálatot tar. 
t-mak: Barcsav Károly, Széchenyi-tér 12. (Tele-
lőn 1270.) Franki Antal,, Szeotgyörgy-tér & (Tel 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth La jos-sugár ut 81. 
lel. 1062" l-öbl Imre dr„ Gizella-tér 8. (TeL 1810.) 
Moldván Lajos, l'Jszeged. Vedres-u. 1. (TeL 1848.) 
Sdmeczl Béla. Somogyi-telep. (TeL 8438) 

- Polgármesteri értekezlet KIMigen. A 
vidéki városok polgármesterei JrJius S i n 
lelet tartanak Kfcsegen. Ezen sz értekezleten be-
-séük meg s jövö évi közmunkaprogramot. a man-
'1 a nélküliség problémáját és foglalkoznak as áQás. 
talán diplomások elhelyezésének kérdéséveL 

- Negyvenezer peogSa hat«aé# kilieegvetfere 
n™sicvsnfser pangla ajáatatet lepe l • iemi, A 
város hatósága néhány héttel esetőtt versenyt*r-
uyaióst hirdetett a haszárlaktanya tatarozására. 
A versenytárgyalás határideje most járt te. Benynj-
tottak összesen 88 ajánlatot, amelyeknek nagy-
része egy-egy munkanemre ssólt, generálajánlat 
rsak négy akadt Erdélyi András és fiáé. a Iftller 
és Nyáry cégé, Berkea Dezsőé és Ktmgel Jánosi 
A tatarozást munkálatok költségvetését előzetesen a 
mérnöki hivatal készítette el és * mérnöki hivatal 
költségvetése alapján erre a munkára negyven, 
ezer pengőt Irányaott elő a város. Aa ajánlatok 
felbontása alkalmával ktdartfl. hogy s legked-
vezőbb ajánlat végöaesage » meghaladja a nyele, 
vanezer pangót, tehát a költségvetési öaasag kát. 
szeresét, de ven olyan is, amely a 
haladja meg. Ifivei eme n naai 
nyok között tehetőség atnes, bogy a •áros tel-
emelje e lak tanyatatarozásra aaánt Hesseget való-
színű, bogy a másikát kell redukálni. 

- As etaltaal Társáéig Uit+m p i l < i l a | 
Kunéboa. Budapestről Jelentik. A Megye* Etet. 
tani Társaság as idei közgyűlését Pécsett tartotta 
és e következő táviratot tetézte p ó t Ktebeisberg 
K'unóhos: >A Magyar élettani Társaság Pécsett tar-
tott második gyűlésén hálás sserstattaTbódol nagy-
méltóságodnak, aki étealálAwl és táradhatatlan 
munkával intézményeket adott a magyar nemzet-
nek, amelyek páraUanuf súlyos visxouyok próbá-
ját is kiállva, évszázadokon At fcfáak a magyar 
nemzeten keresztfii az egén emberiségnek áldást 
hozni- Kéljük nagyméltóságodat, bogy fogadja el 
a társaság tiszteleti tagságát, amellyé egyhangú 
lelkesedéssel megválasztottak.* 

- Széfen Kifent Hét 

Péca főjegy-
zői hivatala, amely az ottaná Idegenforgalmi ügye-
ket mintaszerűen intézi, n a délután telefonon arról 
értesítette az illetékes szegedi hatóságokat, hogy 
a tervesett filléres vonat május 38-án, aznapján 
érkezik Fécsróí Szegedre A pée^ek kérése eszel 
? kirándulással kapcsolatban os hogy alkalmuk 
legyen a délelőtt folyamán mise keretében hallini 
a fogadalmi templom orgonáját, amely nekik la 
bú.' .keségük, mert egy pécsi cég készítette, továb-
bá, hogv a délután folyamán ré»s'vehesseusk egy 
r-.videbb ideig tartó sétahajózáson a Maros tor-
kolatitói a trianoni határig. Pálfy József helyet, 
•es polgármester és Tonelli Sándor kamarai fő-
titkár ezirányban megtették a szükséges eiőkészű-
•eteket. 

« Vlrágh-Uotzkbaa ma azalonzene. 419 

- As ildeaits feleség* pályázat zsűrije ma dél-
után fél 5 órakor hirdeti ki a pályázat eredmé-
nyét a D é l m a g y a r o r s z á g szerkesztőségi he. 
1' isé^ében (Somogyi-ucca 22). 

- FeUzOtaaatasok az ttotartreei sdékfvetesek aL 
" n Az itslmérésl adókivetések ellen benyújtott 
fel zólamlások le tárgyal ás ára alakított bizottság 
zerdán délelőtt tartatta első ülését a városházán 

dr. T ó t h Béla főjegyző elnökletével és letárgyalta 
•iZ első turnusban beidézet tizernvolc vendéglős 
és bormérő fellebbezését Kilenc fellebbezésnek 
a bizottság helyt adott a többit visszautasította. 
A bizottság a tárgyalást a héten folytatja, mert 
tóbbszáz fellebbezést kell letárgyalnia. 

t ZálageMhUáJát * legjobb árért értékealthett 
Múlboffer ékszerésznél. Széchenyi-tér 9. 104 

Jégszekrények ítfSUSí 
mellett leflotcwSbhsa beszerezhetők. F e k e í e V d a 
d o r KoomUi Lelő* oasérat 18. — Tetafoe 20-72 

— Lett aré Sí pdeL L t p o v n l c z k y Tál. e 
külügymini-stérium sajtóreferense értesítette a pol-
gármesteri, hogy Edouard V i r z a lett iró és új-
ságíró. a lett kormunv sajtófőnökének társaságá-
ban Magyarosaigra érkezett a magyar mezőgaz-
dasági visaonyok tanulmányozására- A lett vendé-
gek csütörtökön Mezőhegyesről Szegedre érkeznek 
e város ée a «n?Vdi tanyák megtekintésire. A sze-
gedi programot a város hatósága állítja össze. 

— Sub snsplclts guberastorta doktorra avslés 
es egyetanMta. A Ferenc József-T adomány egyetem 
tanácsa május 24-én déli 12 órakor as egyetem 
aulájában ünnepi ülést tart. As ülésen S z a b ó 
Mihály Jogtudományi doktorjelöltet .sub ansptetis 
gubernstoris* doktorrá avatják. A kormán vz 51 a 
díszülésen dr. Szily Kálmán államtitkár képvi-
seli. ^ ^ 

gármester^Whlvta a városi ügyoís'ályok vezetőit 
hogy május végéig Jelentsék be sz ügyosztályukban 
dolgozó tisztviselők nyári szabadságnaptárát Kó-
sói te a Bofjfcmes'er azr is, hogy az ftlén '« vírorf 
t i u viselők csak júniusban, júliusban és Jugus:iái-
ban vehetik H nyári snabedségulrtt* a szabadság-
időt tehát agy M l beosztani, hogy es alatt a há-
rom nyári hónap alatt mindm'd kitölthesse tőr-
vénve szabadságidejét ami t fogafmazöi karban 
hat hét, a kerlőszéosélyaetaél egy btaap. 

— A kőleséuMrto eiélbemosa. ,Néhány héttel 
ezelőtt M a y e r György 82 éves hajai magán-
tisztviselő sorozatos ssflhámorsáeokat követett el 
Szegeden Többek között felkereste dr. Mlsko l-
c z i professsort (a, akinek előadta, hogy 6 Miskol-
c i professzor barátjának, M a y e r Jenőnek ez 
öccse és pillanatnyi szorult helyzetére hivatkozva 
pénzt kért kölesén. Miskolcit professzor gyan át-
tenni nagyobb összeget adott Mayer Györgynek, 
aM a pénzzel megszökött Hasonló trükkökkel még 
többeket becsapott. A megindult rendőri nyomozás 
aorán megállapították, bogy M a y e r Iparsse-
r f i l eg ü s t é a p u m p o l á s t Szegeden kivül' 
Miskolcon. Nyíregyházán és Debrecenben csapott 
be közel ötven embert Ezeken a helyeken ván-
dordiáknak, egzisztenciáját vesztett kereskedőnek 
adta ki magát A rs-gedl rendőrség körözésére a 
budapesti rendőrség a napokban elfogta Mayer 
Györgyöt A sz.'gedi tftrvénvszék H a b e r m a n n 
tanácsa szerdára már tárgyalást is tűzött ki Mayer 
György bűnügyében, de a vádlottat nem vezette 
még elő a budapesti rendőrség. A tárgyalást Igy 
elhalasztották. 

S Dugass fest, tpzl|t Károlyi-u. 8 Tel 8 9 * 
— Országos rizsa ée keHéssMI kfáUtás Szege-

dan. A régebbi Időkben e Délmagyarország! Kerté-
szeti Egyesület által rendezett országos kiállításo-
kat akarja újból feleleveníteni as egyesület veze-
tősége. A ofl megvalósítása érdekében elhatároz-». 
bogy as ujszegedi Vigadóban junius hónapbon 
országos rózsakiálHtást szeptemberben pedig ró-
tta. virág; faiskolai és gyűmölesklállitást rendez. 
Somogyi Szilveszter polgármester e tervet öröm-
mel fogadta és kilátásba helyezte a város legmesa-
szebbmenő erkölcsi támogatását 

— A borfogyasztást ad*. A közgyűlés a mult év 
októberében határozatot hozott a borfogyasztási 
adóról szóló szabályrendelet módosítására. Hatá-
rozatában kimondotta, hogy a magángazdaságban 
elfogyasztott bor termelői forgalmi árán-.k, az 
italmérési helyiségekben elfogyasztott bor eladási 
forgalmi árának 10 százalékára azállltja te U 
adókulcsot a pezsgő fogyasztási adójának átalá-
nyozási rendszerét megszűnteti, helyette ez adó 
kulcsát a forgalmi ár 23 százalékában állapttja 
meg. A határozat ellen a belügyminiszterhez fel-
lebbezett G á l Miksa, Maaa Miklós, de felleb-
bezett ellene a tiszti ügyészség is. A belügyminisz-
ter most döntött sz ügyben és Gál Mikss felleb-
bezése etapján e határozattól a Jóváhagyást meg-
tagadta, mivel megállapította, bogy a határos it 
érvényben lévő adótörvényeket sért de sérti a 
város snyagi érdeket la. 

— Gaál Geszten! és SzOagyf L J * I etnéHék 
párbsjvétségért Budapestről Jelentik: Gaá f Ga*z 
ton és S z i l á g y i LaJos képviselők ma állottak 
párbajvétség miatt vádlottként a járásbíróság előtt 
•Bűnösnek é>Z-m magam* — mondotta G?ál Gasz-
ton —, de .társadalmi kényszer hatása alatt cse-
lekedtem*. 1931 augu's'us 7-én pisztolypárbajt ví-
vott Szilágyi Lajossal, a párbaj oka egy parlamenti 
összeütközés volt Szilágyi Lajos nem érzi magát 
bűnösnek- »Bn a párbajnak elvi ellensége va-
gyok, de nvugdijas százados létemre kénytelen 
vagyok kiáÜani*, — mondotta- A biróság Gaál 
Gasztont kétszázötven, Szilágyi Lajost pedig három-
száz pt n ;ő pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítéletet m n I 
a ketten megfellebbezték. 

A névtelen anya 
A 'zegedi Széchenyi mozi bÖzőnslgéméi eMfy 

köztudatba ment át, hoqg a műsorok fól 
megválogatottak. Ha tt Széchenyi móri mtol 
és holnapi műsorát *A névtelen tonyto* 
mégis kálón cikkben méltatjuk, ennek oka 
egyrészt az, hogy ezen film agg tartalmilag, 
mint művészi szempontból kimagaslik a többi 
közül, más részi megmagyarázandónak taft' 
juk, holgg ilyen film miért c*ak kél napig 
lesz a Széchenyi moziban látható. Értesülé-
sünk szerint a Széchenyi mozinak még Jó né-
hány nagyszabású filmje van a hátralevő sze-
zonra lekötve és hogg a szegedi közönséget 
mint eddig ím, a megérdemelt módon kiszol-
gálhassa, kénytelen egges filmek játszási nap-
jait redukálni A Széchenyi mozi akár két, 
akár három napig játszik egg műsort az, te-
kintet nélkül a napok számára, mindig fá. ; 

— A Szentkorona Szövetség kftzgyOMaa. A Re-
víziós Ligának május 22-én délelőtt 11 órakor ée 
ezt követőleg, valamint délután az evangélikus 
egyház által tartandó ünnepségek miatt a Magyar 
Férfiak Szent Korona Szövetségének szegedi fő-
csoportja közgyűlését junius S^n délelőtt 11 óra. 
kor fogje megtartani a városháza közgyűlési tor-
mében. A Szent István Bajtársi Szövetség ünne-
pélyét szombat és vasárnap megtartják- Elnökség 

a VlaJL eaft, toré SemeatogaméL 84B 

z óra-, éksserjavttásefe leggondosabban éa olcsó 
árban késsülnek Mülboffemél, Széchenyi-tor & 

— Hitelrontás helyeit _ becsületsértés. Erdekei 
hitelrontás! pórt tárgyalt szerdán a szeged! tör-
vényszék V11d-tanácsa. K a p o e e l Ernő váaár-
belyi kőművesmester nemré^ben feljelentést lett 
Ve rga Lajosné óvónő ellen, mert az óvónő azt 
híresztelte róla, hogy az általa épített házak ősz-
szedőinek- Elősdta a kőművesmester feljelentésé-
ben. bogy Várta Lajosné valószínűleg bosszú-
ból használta ezeket a kifejezéseket asért, mert őt 
a hátralékos munkadíjért beperelte. Hangsulyoa-
ta a kőművesmester, hogy Varga Lajosné kijelen-
tései sokat ártottak hírnevének, mert például meg. 
történt ss, bogy egyik üzletfele ax utolsó percben 
visss? lépett és Vargáné kijelentéseire hivatkozva 
mással épittette fel a házát A biróság Varga 
Lajosnét becsületsértés vétségében találta bűnös-
nek és 40 pengő pénzbüntetésre ítélte. 

— HargHavámlJa jelképes székely község ma 
este 8 órakor tartja műsoros estélyét ss ujszegedi 
Vigadóban. Belépődíj nincs. 

t Esterházy sonkák, fólszeltek Schleataguato 

— Szers7Ímt«iv*Jok. Az Algyői Armcntesltö Tár-
salat a mult hónapban feljelentette lopás miatt 
H e g e d ű s Mihály és H e g e d ű s Mihályné algyői 
lakosokat akik a társulat tulajdonából rengeteg 
szerszámot elloptak- A Hegedűs házaspárt Szer-
dán vonta felelősségié a szegedi törvényszék 
Habermann-tanácsa és Hegedűs Mihályt 2 hó-
napi fogházra, feleségét pedig 30 pengő pénzbün-
tetésre ítélte. Az itéiet jogerős. 

x Neves magyar restdművészek képktaOMen Ká-
rá z ucca 13. szám alatt. Vasárnap bezárul Vastagb 
Gyula képkiállilása, mely már napok óta az ér-
deklődés középpontjában áll, városunk művésze, 
tet kedvelő közönségénél. A tárlatra a nagy érdek-
lődésre való tekintettel, uj festmények érkeztek, 
igy ajánljuk mindazoknak, kik ezt a tárlatot már 
megtekintették, hogy újra tekintsék meg, mert 
nem mindennap adódik alkalom egy ily nivós 
gyűjteményt együtt látni. Belépődíj nin:s. Az árak 
mérsékeltek és részletben is fizethetők. 

z Tört aranyén, ezüstért, brilliáns éa gyé< 
mántért a legtöbbet fizet Mülhoffer ékszerész. 
Széchenyi-tér 9. 104 

— A Szegeden eladott művészeti cors] gyek nyer-
tesei. Néhány nappal ezelőtt tartották meg Buda-
pesten a Magyar Művészeti Sorsjáték húzását A 
Szegeden eladott számok közül a következők van-
nak a nyerő?zimok kőzött; 10.017, 10.220, 10265 
10.339, 10.375, 10.417, 10602, 10689, 1<V754, 10.850. 
10.915. 

— Baleset. E l e k Ignácné Újszegeden lakó 
ssonv olyan szerencsétlenül esett et hogy eltörte 
a térdkalácsát A mentők a sebészeti klinikára szál. 
Tolták- — S ü l i István 26 éves na-vsámos a Szent-
györgy-ucca 1. szám alatt falbontás közben leesett 
az állványról. A mentők részesítették első segély-
ben. 

— A szezon egy* legnagyobb színhez! 
a Színházi Élet ma megjelent számáMk darab-
melléklete: Bus Fekete László .Méltóságos asz-
szony trafikjai cimü színdarabja. Inezc Sándor 
hetilapjának <z a száma a szokottnál is dusabtt 
és tartalmasabb. 


