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€ J W 2 G , Kedd. Tóm kath. Trrnacus. Proles*
"láns Arszl Nap kéí 4 óra 05 perckor, Nyugszik 20 óra 01 porckor.
A Somogyi kön. viár olvasotei me nyitva rendőrnapokon délelőtt 10.151 l-ig, délután 4-től 7-ig.
\ miizcom nyitva délelőtt íatől fél l-ig minden
mp, vasárnap, ürn-pnap is.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tartanak; Leinzinger Gyula. Horváth Mihály-u. fl.
tinak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Telefon 1006.) Rorbély József, Tisza Lajos-körut 23.
Tel. 22G8) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3 (Tel. 1359.)
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel 1846.)
.Vagy Gy. őrök; Takács István, BoldogassaonyMigárut 31. (Tel. 2125.) Sclmeczi Béla, Somogyitelep. CTel. 31251

— Egy városi vámőr nyugdljazáaa. A juniusi
közgyűlés több nyugdíjazási üggyel egvütt tárgyalta
K i s s l^ijos érdemes régi városi vámőr nyugdíjazás
iránti kérelmét. Kiss Lajos 2S évi és hathónapi
lelkiismeretes szolgálat után vonni nyugalomba.
— Burgonyavész Atsótwyan.
Dr. K o g u t o w i t z Kánoly egyetemi tanár, az Alföldkutató Bizottság elnöke közölte a város hatóságával, hogy
Alsótanya egyes részein, a legutóbbi esőzések -atán
a burgonya vetést a burgonyavész (Fitoftéra) támadta meg. Valószínű, hogy a veszedelmes betegség más szegedi tanyarészeken is mutatkozik. A
betegség ellen egyetlen módon lehet eredménnyel
védekezni, még pedig másfélszázalékos bondói lé\«l való permetezéssel. A permetezést éppen
ugy, mint a szőlőnél, három bét múlva meg kell
ismételni.

— A va*á~nipf kffrromrf A Jézus Szive körmenetet vasárnap tartottá!.
meg Szegeden dr.
G l a t t f e l d e r Gyula megyéspüspök -vezetésével.
A kórmenet befejező aktusa volt annak az ájtatossúgnak, amelyet a legutóbbi körlevelével irt elő.
A körmenetben közel tizenötezren vettek részt. A
menet a fogadalmi templomból indult el és ha'adt
a rókusi templomig, amelynek bejárata előtt a
rögtönzött oltárnál a püspök szentbeszédet monrVott. A szerétéiről beszélt, amelynek úrrá kell
lennie a világon, mert különben nincs kivezető
ul a válságból. Végül a püspök engesztelő imát
mondott, majd megáldotta a körmenet közönségét.
— A fillére* vorntok Jövedelmezőbe: 489 ewr
pengő. A Máv. igazgatósága szakemberek számára
közlekedésügyi előadói, kurzust rendezett, amelven
T ü s k e Jenő felügyelő tartolt előadást a Máv.
általános és belső idegenforgalmi propagandájáról.
Ennek az előadásnak egvik legérdekesebb adata
oz volt, hogy a filléres vonatok junius 15-ig 480
ezer pengő j övedéimet hoztak az államvasutaknak
— Fzf» » hrtm összeüt a vOvagyt blrottaég.
A sstnügvi bizottság tagjai közős beadványt intézlek a polgármesterhez, akitől a bizottság sürgős
összehívását kérlék. A polgármester — mint érdeklődésünkre kijelentette — még erre a hétre összelűvja a bizottságot.
— Az érettségi vizsgálat eredménye a reélgfcmi*
rlumban. A Klauzál Gábor reálgimnáziumban most
tartották meg az érettségi vizsgálatokat K a u f m a n n György tankerületi főigazgató elnökletével.
Kitüntetéssel érett: Csaplak Andor, Ladván*zky
József; jelesen: Márkus Evős Szilveszter; jól. Adler Dénes, Bálint Béla, Bite Pál, Hajas Tibor,
, Hangay Levente, Kováts János, Korma Ferenc,
Lantos Gyöngy, Losouczy Géza, Marosi László, Réti
Miklós Tőrök Béla; érett: Becsei Endre, Capdebó Lajos, Csapó Zoltán. Deák Jánoa, Dómba
Elemér, Farkas Lóránt, Fráter György, Géher Ferenc, Gramaniik Gyula, Havasa Géza, Hegedűs
Fenenc, Holub Emil, Izsó Lajos, Lederer Endre,
l ukács Jenő, Marczinkó Andor, Mfhalovits István,
Nagv- István, Nemes Géza, Plentzner Elemér, Szécsy
György, Tettamanti Béli, Vida Tibor, Weinberger
Pál, Wessely Gyula.
— Népünnepély a Kotozevarl térra. Julius 3-án,
vasárnap népünnepélyt rendez a Móravárosi Torna
Fgylet sportfelszerelése és megépítendő klubháza
ja< ára. A népünrepélyt nagy érdeklődés előzi meg.
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Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
| szeretett anyánk, nagyanyánk, testvérünk

1 özv. Bakri

Mátyásné 1

Király RozAlla

m

f. hó 27-én hosszú szenvedés után elhunyt.
Drácra halottunk temetése 29-ón d. a. 4 órakor
lesz a közkórházból a reformátua temetőbe.
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Köszönetnyilvánítás

1 1 Miadtzok, kik felejthetetlen felesógem óe
ifl anyink baUla alkalmával részvétükkel fájdíümunkat enyhitení igyekeztek, fogadják
jjttfl hálás köszönotllnkot
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DELMAGYARORSZAGO?
mer/ a
takarékossági
szeroezet legalább annyll
térit olasza, amennyibe a*
előfizetés kerti/, ha bevásárlásait tgasoMmába
b«Jrat)a.

— Atolcháza — Arpádháza Az átokbfaí gazdakör kérelmére — mint ismeretes —»» • közgyűlés
elhatározta, hogy Jtfokháza nevét Arp&Pházdra változtatja át A javaslat ellen a közgyűlésen m a
szólalt fel senki, a kisgyülésen azonban elhangzott
az ellenvélemény is, amely tiltakozott a régi szegedi elnevezések kiirtása ellen. Ezekhez az elnevezésekhez ugyanis a legtöbb esetben érdekes emlékek, tradiciók fűződnek, sokszor pedig maga a
név az, amely emléket jelent anélkül, bogy az
elnevezés eredeti oka ismeretes, vagy fclkutatható
lenne. A közgyűlés elkeresztelő határozata, bármenynyire egyhangú határozattal mondották is ki, még
sem emetkedhetik egyhamar jogerőre A határozat
ellen ugyanis a — harmadik érdekelt jelent be
fe'ebbezést, a Pusztaszeri Árpád Egyesület. Az egyesület ügyvezető igazgatója a felebbezést arra alapftja( hogy a honfoglaló Árpád nevét más, esetleg
kellemetlen hangzású nevek helyettesítése céljából fölhasználni kegyeletlenség lenne. A felebbe.
zést a polgármester fölterjeszti a belügyminiszterhez és igy a miniszter mondja ki az utofsó szót
ebben az ügyben. Ettöi függetlenül gyakorlati példák százai bizonyítják, hogy a régi. beidegződött
neveket nem lehet megváltoztatni, mert Atokházábói emberöltők mnfva sem lesz Arpádháza, mint
ahogy Iskola-uccának nevezik ma is a gróf Apponyi Albert-uccát és Templom-térnek a Lázár
György teret.
-T"nTvataVr* ha'a'ammat Taló vpszaéi'és miatt:
!» prngő pén;!)fic tiée. Vitéz G é m e s Antal rond
őrtörzsőrmest«?r a mult év őszén egy ellopott birka
ügyében nyomozoit Kisteleken. Az egyik szegedi
bőrkereskedőnél talált egy birkabőrt, amely gyanúsnak tünt feJ. Be akarta kisérni a kereskedőt,
aki azonban nem volt hajlandó vele menni, az
igaao'ást is megtagadta. Gémes a kereskedőt < kkor
gorombán meglökte. A nendörtőrzsőrmester ellen
hivatalos hatalommal való visszaélés
miatt indult bűnvádi eljárás Ogvét hétfőn tárgyalta a szegedi törvényszék V i 1d.tanácsa, amely
a rendőrt 50 pengő pénzböntclésre Ítélte.

28.

Pollák Testvéreknél

A h a s felfsége, nr.ájlájékl fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélbnnit és sárgaság
a természetes »Ferenc József* keserűvíz
használata által megszflntethetók és az agy, a
szem, tüdő vagy szív felé irányuló vértólnlésok
ellensúlyozhatok. Gyomor- és bélspecfalisták
igazolják, hogy a Ferenc József, vízzel kfilónösen az Bló életmód következtében Jelentkező
bajoknál, nagyon kedvező eredményekei éraek
el. A Ferenc József keserdvlz gyógyszertárakban, drogériákban és fdszerfizleiekben
kapható.
at
—

A mrgrendslésgyüjtések ügye. A kereskedelmi

és iparkamarák panasz tárgyává tették .% kereskedelemügyi minisztérium előtt, hogy egyes budapesti kereskedők tévesen hatósági bizonyítványt
nyertek, hogy a háziiparosokhoz hasonléan az ország bármely részén készítményeikkel a fogyasztó
közönséget közvetlenül felkereshessék. A kereskedelemügyi minisztérium most kiadott rendeletével
megállapította, hogy nem élvezhet fly megrentlelésgyüjtési szabadságot valamely más városbeli kereskedő az esetben sem, ha háziiparosok állal
előállított készítményeket bos forgalomba, mert
a megrendelésgyűjtés szabályozásáról szóló törvény alól csakis maguk a háziipanosok vannak kivéve, míg ily jogot az egves kereskedők nem élvezhetne^ mert az különösen a vidéki kereskedelem jogos érdekeit sértené— KuQuretfadfcH. Nagy közönség előtt tartotta
meg kulhirelőadását a cionista szövetség Ifjúsági
kultnrszako-srtálya. A műsort a szavalókórus nyitotta m e t mely "után dr. L a s z t i g István a zsidó
ifjúság életcéljairól beszélt Ezatán a szakosztály
műkedvelői előadták a > Feltámad isik* cimü sziadarahot.
— Anni Seghero: A $t*. Barbara! Hátterek 14aadápa, Németh Andor: A Párisi Kommün (1870
— Déhnngyarerszág Kölcsönkönyvtár.
—
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Ozv. D o m o k o s Mihályné szegedi mosónő ezév
lavarzán egv kölcsönkapott kabátot elzálogosított.
A .károsult fcljelenljjsére a szegedi járásbíróság az
asszonyt sikka^zUfcs vé'sége mtftt bontat* p^ancscsal 40 pengőre itéite Csak ezntán jutott tudomására az ügyészségnél^, hogy az asszony más ügyekből kifolyólag már büntetve volt és igy cselekménye súlyosabb elbírálás alá esik. Újrafelvételi
kérelmet adott be az ügyészség a törvényszékbe*.
A biróság helyt adott a kérelenmek és hétfőn egyhónapi fogházra itérte óev. Domokos Mihálynét
— A szeptembert kézművesipart kjmtaa. Szeptemberben rendezik meg a negyedik orsságos kézművesipari kiállítást és a vele kapcsolatos araaykoszorus mesterversenyt a budapesti Iparcsarnokban. A kiállításon az összes kézműves iparágak
résztvehetnek.
— A katonazenekar egyelőre nem tart térzene*.

A szegedi állomásoarancsnoksAg közli, hogy » 9honvédgyaloj^zred zenekara a Széchenyi-téren és
Újszegeden további intézkedésig nem tart térzenét
— A Délmagyarország esnk olyan híreket közét,
amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy
kiadóhivatalunknak küldenek be. Fölkérünk tehát
mindenkit, hatóságokat, egyebeteket, awgknese-

kat, szíveskedjenek nekünk szánt közleményeket,
akár fizetettek, afeá- nem. vagy Aradi-neeal kt-

edóhlvala'nnkba. vngj Somogyl-uccat sierfceeslkségünkbe küldeni.

Sikkasztásért egyévi borton
(A Délmagyarország mankra/ársátől.) As ttéfcőtábla ShiimjAsmiam
hétfőn tárgyaRa fítrö István makói magántisztviselő sikkasztási tanagyét
Biró István a makói Irítz-fakereskedő cégnél állott
alkalmazásban és megbizása volt a cég künnlevőségének beinkasszálására Biró a pénseket, mintegy
hét és félezer pengőt, be is szedte, de ezzel nem
számolt be, ugy tüntette fer" a dolgot, mintha
adósok nem fizettek volna A sikkasztások kiderültek. A rendőri nyomozás során megállapították, hogy Bíró költekező életmódot folytatott és
kártya-szenvedélye vitte rá a sikkasztásokra.
A szegedi törvényszék Ríró Istvánt annakidején
sikkasztás büntette miatt eggeszfencfet börtönre
ítélte. A táblai tárgyaláson a magántúsztviselő felmentését kérte, a tábla h-lybcnhogrjia a tőrvényszék által kiszabott cgycsztendci börtónbúatetist

