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A miskolci „week-end* 

Amint az a lehetetlen menetrend miatt el5re. 
látható volt • Sargedröi Miskolcra inditow fil-
léres gyorsnak nrm vott meg  a kívánt sikerr. 
A miskolci kirándulásra alig 500 an jelentkeztek, 
ak|k Tállal ták a 11—15 órás „a-ást azért hogy 
Miskolcon tölthessenek öt-hat órát A kirándulókat 
még a balsors is üldözte, amennyiben Miskolcon 
zuhogott ax esti. A miskolciak meleg barátsággal 
fogadták a szegedi vonatot Megjelent az állo-
máson dr. Hodobag Sándor polgármester, aki a 
lutóság nevében üdvózló beszédet mondott. Fel-
tűnést kellett azonban a miskolciak között, hogy 
Szegett hatóságiit senlei sem képviselte, pedig leg-
utóbb, amikor a miskolciak voltak Szegeden, Ho-
dobag polgármesterre/ együtt a város hatósága is 
ve'flk jótt. Hogy mégis valami hivatalos színezete 
legyen a dolognak, a nem képviselt hatóság helyett 
dr. Söreghy Mátyás törvényhatósági bizottsági tag 
köszönte meg a miskolciaknak a barátságos fogad-
tatást ' 

A város zászlódiszben várta a vendégeket alak 
Közű' sokan kirándultak Lillafüredre, megnézték 
a Palota-szállót, de mire jól körűinézhettek volna, 
már indult is a filléres visszafelé. Máskor helyeseb-
ben, a közönség érdekeinek megfelelően kell ösz-
szeállitani a weekendvonatok menetrendiét • 

A »Pécsi Napló« vasárnapi számában lelkes 
hanga cikkben számol be a csütörtöki pécsi ki-
ráráulók szegedi tapaaztafatairól. Különösen tet-
szett a pécsieknek a tiszai hajóklránduláa, vala-
mint a város nevezetességei közül a Széchenyi-
tár és a Kárásr-ucca. Szebbnél-szebb portálok, 
Ízlésesen rendezett kirakatok állítják meg egy-egy 
percre a pécsieket — irja a pécsi tudósitás. 

Kétezer budapesti kiránduló 
f Szegeden 

*aartina|i két filléres vonat mintegy ketezer ki-
rándulót hozott Budapestről Szegedre. A kirán-
dulók ezúttal a szokásos látnivalókon kivűi meg* 
nézték az Ipari vásárt is, nagy érdeklődéssel szem-
Iélték a Uálütás kitűnő anyagát Az éttermeknek, 
káfvéháaaknak, cukrászdáknak ezúttal is kijutott 
a vendégekből és nem is csináltak rossz üzletet 
az árkádok alatt árusító kereskedők és Iparosok 
sem. Visszatetszést keltett Szegeden ae az intézi-
kp (fis, 

hogy Halasról, Bácsalmásról és e városok 
környékéről a két héttei ezelőtt beígért filléres 
gyorsvonatot nem indították et aaoa a eimea, hogy 
ngtes megfelelő acerelvény. 

— Bajtirt ŐMseJSvcteL A volt szegedi hadi-
tengerészek »S. M. S. Árpád Eraatz Bajtársi Szö-
vetségei vasárnap délelőtt tartotta bajtársi ös se-
jövetelét. Vitéz Csonka AnV meleg szavakkal 
omlékesctt meg a hős! halált halt Endresz György-
ről. Elhatározták a tengerészek, hogy a hősi ha-
Iáit halt, haditengerészek emlékére márv- n vláblát 
helyeznek el a fogadalmi templom faláb-- n Uha-
tározták azt is, hogy a déli végeken élő volt hadi-
tengerészeket szövetségbe csoportosítják. Az ósz-
;/*jövetel diszelnókévé választotta dr. V id állo-
va«ts Kamill esyetemi tanár volt fregattkapi'ányt. 

— A Kurü l« helybenhagy la a sikkasztó járás-
1 l-óságl altiszt büntetését A mult évben a járás-
bíróság egyik allistjét, Ma ka i Jánost sorozatos 
okirathamisitások és sikkasztások miatt elmozdí-
tották állásából. Bűnvádi eljárás is indult ellene 
és ennek következményeképen a törvényszék egy 
r ziendei fogházra és 100 pen?ő pénzbüntetésre 
i léi le. A tábla és most a Kúria helybenhagyta 
z elsőbiróság Ítéletét. Makai János előtt hétfőn 

hirdették ki a jogerős Ítéletet 
— Té zíoe Újszegeden. A »Hunyadi János. 9. 

honvédgyatogez ed zen 'kara kedden délután fél-
1,áltól félhétig Újszeged** térzenét tart Műsor: 
I. Lehár: Vig özvegy CT. rész). 2 Straoss: Deoe-
\ér. 3. Strauss; Cigánybáró. 4. Lehár; Vig özvagy 
II. rész). 

• • 

— A ktspsprikasotc áresftó helye. A Si'chenvi-
tércn árusító paprikások kívánságára a píaeren-
dészrti hatóság nemrégen koncentrálta a piad 
paprikaárusitást és a Széchenyi téri n jelölte ki 
azok számára is .íz árusító helyet, akik eddig 
kűlónböző helyek* n kicsiben árusították az őrölt 
paprjkát. Kiss Bálint törvén vhatósáfá bizottsági 
tag vrzetésével hétfőn a kispap'ikások küldöttsége 
kereste fel dr. P á l f v József polgármesterhelyet-
test, akitől a régi árusítási rend vis-zaállitását 
kérték. A küldöttség tagjai elmondották, hogy a 
nagytőmeget árusító paprikások kőzött nem boldo-
gulhatnak. A polgánnesterhelyettes kijelentette, 
hogy megvizsgálja a kérdést és ha nem ütközik 
elvi vagy gyakorlati akadályokba, visszahelyezi 
őket régi helyükre. 

— Szermesétlenséí. A Szeged felett vesárnan 
reggel elvonuló vihar as Alsóvánnsi feketeföldien 
szerencsétlenséget okozott Bózó Sándor 13 éves 
tanuló a vihar elől egy kubikgödörbe men költ, 
amelvnek aláásott Tála rá Z'kadt, eltörte e-vik 
lábát és súlyos belső sérüléseket okoz itt. n<\s> 
Sándort a men ők részesítették első seaélybcn, 
beszállították a klinikára. 

SzenvedO nőkné l « természetes 
. Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőlködés 
nélkül való bélkiarfllésl idéz elő és ezéllal 
sok cselben rendkívül jótékony hatással van a 
beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó 
udományos irodalom több megalkotója irja, 
hogy a Ferenc József viz kitűnő hálásáról a 
saját kísérletei alaoján is alkalma volt meggyő-
ződést szerezni. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban füszerüzle-
tekben kapható. B.I 

— R«ndhehoz7ék az e!r©n:vo-<i;!f*lt aszfittjár. 
dó bal. Az aszfaltburkolatok javilási munkálataival 
kapcsolatban rendbehozatja a vá'o" a/ aszfalt-
járdákat is, amelyek sok helyen lioHányos álla-
potban vannak. A járdajavítás kö't.ége a háztulaj-
donosokat terheli és a si- hályrcn lelet értelmében 
a város a háztulajdonosok kö'tséíére végeztetheti 
el a javítási munkálatokat. Mivel a polgármester 
attól tarl, hogy utóbig esetleg viták lesznek, utasí-
totta a mérnöki hivatalt, hogy a javítási munká-
latok megkezdése előtt készíttessen fényképfelvé-
teleket a rongyos aszfnltjárdákróL 
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• z egyetem 
pályadíjnyertes ballgatéi 

Vasárnap délben az egyetem aulájában tartot-
ták meg ünnepélyes külsőségek között az egyetem 
tanévzáró ülését. Az aulát zsúfolásig megtöltő kö-
zönség előtt dr. Veress Elemér rektor nyitotta 
meg az ünnepi ülést utána dr. Jeneg Endre 
orvoskari dékán értékes értekezését olvasta feí 
»A szővetszétesési termékek élettani és kórélettani 
jelentőséget címen. 

Az ünnepi ülés következő pontja a tudomány-
karok jelentése volt a pályadíjakról. A jogi szakon 
ár. Menyhárt Gáspár prodékán nyújtotta át a pá-
lyadijakat Tőrök Béla, Tézüa József, Winkter Mik-
fós és Vtes István hallgatóknak. Dr. Jeneg Endre 
orvoskari dékán az orvos és gyógyszerész tanszak 
pályadíjnyertes hallgatóinak névsorát közölve. Pá-
lyadijat nyertek; La kg Kálmán, Fischer Béla, A"-
tai István, Erdős László, Kotunga Mária. Váradt 
Mária, Bartók Ilona, Szilági/i István, Ugeh Magda, 
Beréniji Anna és Dolch Zoláin. A bölcsészeti sza-
kon dijat nyerteknek dr. Bnáey Árpád dékán 
adta át a pályadíjakét Ezek: Tolnai Gábor, Nagg 
Mihály, Veszterkn László, G*ader Antal, Lobinger 
Magda, fílan Katalin, Lázár László és Winter 
Sándor. 

A díjkiosztás után az sgyetem tanácsa nevében 
dr. Veress Elemér meleg szavakkal üdvözölte a 
kitörhetett hallgatókat, majd megkoszonizta a hősök 
eclékté illáját A el éneklésével ért véget az 
•tnei-ély. 

— A Stefánia Szüvetaeg dtsvjcözgyüléise. A Sz* 
gedi Stefánia Szövetség vasárn-ip dis>Jtözgyülcs ke. 
rétében iktatta be az elnöki tisztségbe vitéz dr. 
Shvoy Kálmánnál. A diszkó*<̂ yüTésen dr. Be-
recz János és dr. K ram ár Jenő kérték tel a 
szővets<f nevében dr. Shvoy Kálmánnét az ülnöki 
tisztség vállalására, aki megköszönte a bizalmat 
ée beszédében kijelmtelte, hogy minden erejével 
a szövetség emberbaráti céljait fogja előmozdí-
tani- A kózgyölés ezután különböző jelentéseket 
tárgyalt le. 

(Vár uooa 4. ss. alatt a főposta mellott) 
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A ménkö, mini közigazgatási 
segéderő 

A mult évben sok mulatságot okozott a vtzmüc 
telep nyugatomba helyezett kéménye, amefv azűoem 
elektrifikálása következtében feíesle<?easé vált és 
ezóta kihűlve diszteienkedik a klinikák fertályában. 
Arról volt szó, bogy a város eladja a kiszolgált 
instrumentumot, pályázatot is hirdetett rá, de aki 
a legtöbbet ígérte érte, az aem ajánlott száz forint 
toknál többet. Ortfjön • város — gondolta magár 
ban —, ha megssabadu/ a kéménybontás gond-
jaitól. A város azonban nem őrült, hanem agy 
határozott, bogy hadd álljon kikább továbbra is 
ott az a Jtfhüft kémény, hiszen nem füstölöa és 
igy nem savarja a klinikákat 

A legutóbbi égjhábora azoafcen aegzaverta a 
kémény fölé borult nyugatosat A mSnk* fogta 
magát alaposan belevágott az ég felé famdkodó, 
kormos építménybe és leszaggatta róla a mt«-
rozsdásrkdott vilTámhAritót. Ez pedig baj —amint 
a méruóM jttartfs mondja —, mert könnyen w f ^ 
eshetik, hogy a v|llém njbói betecsao és mét 
ledönti a magas alhortmánjrt. 

— "Hic cz lenne még * fegjobb megoMis —, 
mondta elgondolkozva a hétfői tanácsülésen a 
polgármester, aki még jobban elgondolkosott, nd~ 
fcor meghaffotta, hogy a villámháritó helyreállí-
tása kétszáz pengőbe kerül. 

— Legjobb tenne tán mégis eladni —, kocfcáa-
batta meg a javaslatot az egyffc szenátor. 

De csak akkor adj -k eí, ha becsö otes árat afSnl 
érte valaki. Mivel pedig ilyet senki sem ajánt in-
kább kiiavittotják a víllámháritőt és meghagyják 
a kéményt, mondván, hogy — eqg oáros tegezebh 
díszei o füstötgfi frgárkéméngele... Ez agvan nemi 
füstöl, de azért kémény, sőt kormos is. 

— TözérsAJl Iftgynkortat A szjegedi tüzércsapatok 
parancsnoksága junius 10-én a rókusi állomás mö-
gött a Fehértó irányába tüzérségi lőgyakorlatot 
tart, ameiy alka^t.jmaf reggef 7 órától 1 óráig 
lezárják az öthulom-Kettősbatá--Sz'\hát—Fehér-
tó—sándorfalvai területet a következő határo-
lással: Szeged—tódmezövásárhetyi vasútvonal, ró-
kusi nályaudvar északi kijáratától a huktói meg-
álló közelében és/.aki irányban huzodó töltés ke-
reszteződésig, irn"n az északi íránvban hozódó 
baktói töltés körülbelül két kilométer hossrwáf*-
b.m, majd a baklói tanyáktól Ferlőláposon át 
Székha'oir.íg húzódó eg\c:ie.s vonal, Macskási töl-
tés Sándorfalva déli kijáratáig, innen a Homok-
ozó, o déli szegélyéhez, majd a budapest— szatymazí 
müut elágazásáig vewtG egyenes vonalak, 'ámen 
délfelé a szeg«d_bn(iapesH müut hámm kStoerfter 
hossznsághan, majd a Fehértón át a Tíáczofc kert-
jéhez vozelő egyenes vonal, a Ráczok kertjétől 
úthalmoii át vezető dülőut, a 85-ós magaslati pont 
nál lévő útelágazásig. 


