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A Táros egyelőre nem tolyoslffa az augusztusi szubvenciói — A társulat a Színész*
egyesülethez fordull segítségért

(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A ket az összegeket a szinház jövő évi szubve**
szegcdi szinház társulatának tagjai szerdán ciójára táblázná be, ez a szubvenció azonban
ismét küldöttségileg kerestek fel a polgár- egyelő;e nem jogerős. A kisgyülésnek azt a
mestert A küldöttség ismét előterjesztette azt legutóbb hozott határozatát, amelyben a jövő
a kérését, hogy a város utalja ki Görög igaz- szezonra a szinház fűtésén és világításán kivül
nagy választékban legolcsóbb
gatónak az augusztusban esedékessé váló tíz- nyolc hónapon keresztül havi kétezerötszá*!
leszállítóit
árban
ezer pengős szubvenciórészietet, mert különben pengős részletekben folyósítandó húszezer peuJ
a színészek nem kaphatják meg fizetésüket g5 készpénzszubvenciót szavazott meg, dr.
és Itt maradnak, a .befejezett szezon utáu Dettre János megfellebbezte a belügyminiszterhez, de a fellebbezési batáridő még nem
egyetlen fillér nélkflL
is
járt le. Ilyen körülmények között a várót
A polgármester magához kérette dr. Szehatósága
nem vállalhatja a felelőssé?* a nemi
kerke Lajos tiszti ügyészt, akivel tüzetesen
CA Oetmagyarorszda mnnWánátdCj Értékes ki- megtárgyalta a kérdést, majd közölte a szí- jogerős határozat végrehajtásáért
tüntetést kapott dr. Iványi Béla szegedi egyetemi nészek küldöttségével, hogy kérelmüket a legA színtársulat tagjai, amikor eltávoztak a
tanár. Vlctor Emmánuel olasz király az olasz
főbb akarat mellett sem teljesítheti. A tizezer- polgármestertől, rögtönzött társulati ülést tarkoronarena tiszp keresztjét adományozta a propengős szubvenciórészietet ugyanis nagyrész- tottak, amelyen elhatározták, liogy a "Színé zfesszornak. A msgss kitüntetés szerdán érkezett
ben
lefoglalta az adóhivatal és a7. OTI, a többit eggtsüleihez fordulnak segítségért. A Szin 'szmeg Szegedre, Mario Ariotte budapesti olasz követ
viszont Görög Sándor m á r régebben enged- egyesület vezetőségét azonnal 'rtesitették a
meleghangú levele kíséretében.
Beszélgettünk a kitüntetett professzorral, aki a ményezte különböző tartozásainak biztosítá- történtekről. Az egyesület megbízottja csüsára. A város megtehetné ugyan, hogy eze- törtökön reggel Szegedre érkezik.
következőket mondotta:
— Ahogy Mario Ariotte követ ar hozzám Intézett leveléből értesülten, a kitüntetést elsősorban tudományos munkásságom eQsmeréseüL másodsorban ax olasz-magyar kníturkapcsolatok kimélyítése körüli munkásságért kaptam. Az olasz
követ levelében hangsúlyozza, hogy es utóbbit
személyesen is módjában volt tapasztalni. A megtiszte'tetéa — azt hiszem — összefüggésben van
meri naponta cserélhet könyvet a
a Marstlll-ünuepéliyei is és Így főkg az egye titánok szól.
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Halálos
gyermekszerencsétlenség
(A Délmagyarország muntaiársűtói.) Nagyszéksósról megdöbbentő szerencsétlenséget jelentettek
szerdán délután a szegedi rendőrkapitányságnak.
Katona Szil vesztemé a reggeli órákban kiment a
tanyája melletti földekre, aliová magávaf vitte két
és féléves István f á t Az asszony, kmig a földeken
dolgozott a klsfíut letette egy Ut alá, ahoi a
gyerek játszadozott. Kis idő múlva Katonáné megnézte mi Van a gyerekkel, de nagy rémületére
nem találta sehol: a gyermek eltűnt.
Segítségért kiáltott, többen kereani kezdték "a
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Hazudj ha kell

JL pengőért

Délmagyarország-kölcsönkönyvtár
előfizetője.

fffreft

yiv A
Csütörtök. Róm. kath. Prim. Félic,
mSM CF- Protestáns Félix- Nap kél 4 óra 03
perckor, nyugszik 19 óra 56 perckor.
A Somogyi köayvtér olvasóterme nyfiva van: köznapokon délelőtt íatől l-ig, délután 4-től 7-ig.
A múzeum nyllvw délelőtt HLtől fél l-ig mindengyereket de már csak holtan ta'átták meg a fától
nem messze esö kubikgódőrben. A gyerek játszás nap, vasárnap, ünnepnap is.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emeközben eltipegett a kubikgödör széléhez, ahonnan
azután beleesett a vízbe. Az anya ellen gondatlan- let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
ság miatt eljárás indult
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
tanak: Grünwald Imre örök, Kálvária-n. 17. (Tel.
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-«Ugárut 41. (Tel.
1777.) Temesváry József, Kelemen-u. 11. (Tel. 1391.)
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. t (Tel. 1846.)
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium letenh.
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. 'Tel. 3425.) Török
Időjárási helyzet (rúdiójelentések alapján); A baMárton, Caongrádi-sugárut 14. (TeL 1364.)
rometrikus maximum Franciaországon 770 mm.,
a minimum Finnországon 755 mm. Szegeden a
— Ismét Smd a T«aza. A Tisza nohamos apadása
hőmérő legmagasabb állása 20.2 fok Celsius, a
után kedden váratlanul ismét áradni kezdett. Kedlegalacsonyabb 10.8 fok Celsius. A barométer adata den reggel a vizái lás 287 centiméter volt, szernullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.8 dán reggelre elérte a 301 centimétert A vízrajzi
mm., este 761.0 mm A levegő relatív páratartalma jelentések szerint csak kisebb arányú átmeneti árareggél 84 százalék, délben 63 százalék. A szét dásról van szó, amely néhány nap alatt levonoL
iránya északnyugati, illetve nyugati, erőssége 3—4.
— Ptatacsomagok Romániába. F^mániába külK lehullott csapadék 0.5 mm.
dött postacsomagokhoz ej^ntul származási bizoIdőjóslót a Dtfvldékre: Továbbra is változékony, nyítványt kell csa'olni, amelyet az illetékes maaránylag hűvös idő.
gyar mezőgazdasági, vagy kereskedelmi és iparkamarák acbuik ki. A származási bizonyítványt
a feladónak kell beszerezni s azokat vagy a szállítólevélhez k* 11 hozzáerősíteni, vagy a csomagban elhelyezni és ezen körülményt a szállítólevélen, i'lctve csomagon feltűnően jelezni is kell.
a főszereplői
— A kamara az OTI-nak B kereskedelemügyi
minisrtrr hatasfcö ébe helyezéséi kéri A népjóléti
és munkaügyi minisztérium megszüntetésével kapcsolatban — mint ismeretes — tárgyalások folyizgalmas és szenzációkkal bővelkedő világvának abban a kérdésben, hogy az OTI-t a belügy-,
rosi történetnek.
Ezt megelőzi a
vagy a kereskedelemügyi miniszter felügyelete alá
utalják. A szegedi kereskedelmi és Iparkamara
M A G Y A R REVÜ
telierjesztéssel fordult a minisztériumhoz és rágedüszóiózik mától Vasárnapig a Belvárosiban.
mutatott arra, hogv a népjóléti és munkaügyi
Békeffy László konferál, Rubinstein Erna heminisztérium felállítása előtt a társadalombizt ^simálói vasárnapig
a
BELVÁROSIBAN
tás ügyei mindenkor a kereskedelmi tárca köréi e
tartoztak és az érdekeltségnek most is az a kívánsága, hogy ezekben az ügyekben a kereskedelemügyi minisztérium legyen a legfőbb felügyeleti hatóság. Az OTI-t fen tartó munkaadók és
ma nem tart előadást.
Holnaptól 1
munkavállalók a? ipari és kereskedelmi foglalkozások köréből kerülnek ki és igy a járulékfizetőkhöz közelebb álló kereskedelemügyi miniszénekes viqiáték
térium lehet a legilletékesebb a kereskedelemmel és iparral szorosan kapcsolódó szociális kérJennv Hugó
éa H a l m a y T i b o r
dések iutéiéiére.

Ax idö
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— Halálozás K o r d a Jenő ruhakereskedő felesége szerdán délután váratlanul meghalt mélj^
séges gyászba borítván családját elsősorban férjét,
akivel a legharmonikusabb házaséletet élte. A rendkívül rokonszenves úriasszony kedvelt tagja volt 4
társaságoknak s szeretetreméltó modoráért és ked4.
vességéért áltafános megbecsülésnek örvendett Korda Jenőné a muít hét keddjén lett beteg, miomáj*
támadt amit orvosi tanácsra megoperáltatott M
egy héttel ezelőtt lefolyt operáció kitűnően sikerült
a seb már szépen gyógyult amikor kedden szrrgyengeség lépett fef, amivel Korda Jenőné nemi
tudott nvegbirkómi és szerdán délután meghatti
Pénteken délután 3 órakor temetik a bei városi
temető halottasházából. A mélyen sújtott Kördal
Jenő iránt városszerte nagy részvét nyiíváncH mejjJ
— érettség vizsgálat a piarista rtitunáztamba»
A kegyesrendi városi gimnáziumban a szóbeli érniségi vizsgálatokat junius 1—8. napjain tartották
meg dr. Kaufmann Gyöigy tankerületi főigazgató
elnöklete alatt a következő eredménnyel, kitüntetéssel érett; Buza László, Nagv Béla, Popjáfc
György, Takő József. Jelesen érett Háhn László,
Hegedűs István, Masznyik Lajos, Sobó Géza. Jól
érett; Aigner Pál, Blaskó György, Buócz Elemér,
Pékánv Jenő, Farkas Kálmán, Fülöp István, Gyarmati János, Jáger György, Komáromy László,
Pásztor István, Ruck György, Sánta István, Schilling Mihály, Vass József, Wéber Gyula. Érett:
Agócsi Ernő, Beoke László, Beref kv \ndrás, Bokor István, Bóck László, Hajnal Endre, Huhn
Mátyás, Jachan Frigyes, Katatjcs László, Kenderesi-Szabó Pál, Kocsis Sándor, Kois Sándor, Kriván Gergely, Márton Lajos, Nóvák Zoltán, Sári
István, Schmid loránd, Soóky Sándor, Szoinora
József, Trampler János, Vogel Akos, Winkler
László.
— Vlzs'ia a magan elemi Iskolában Ma és szombaton tartják meg a vizsgákat L ud v i g n é Solt é s z Mária magán elemi iskolájában. A kis diákok arról adnak számot ^KV * magániskola
egyéni tanítási módszere, a mulasztókkal való különfoglalkozás, valamint a német nyelvtanítás miiven eredménnyel járt

Záloofegy ét mielőtt eladná
győződjön meg, hogy legtöbbet fizet érte

G á s p á r , Mikszáth Kálmán-u. 5 . sz.
Keresek megvételre higanyt, hamis csouííogakat,
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