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Hírek 
f l f f f T Vasárnap. Róm. kath. Elek. Pro-

1 estans Elek. Nap kéí 4 óra 19 
perckor, nyűgeik 19 óra 52 perckor. 

A Somogvl-könyxtír július és augusztus hónap-
ban köznapokon délelőtt 10-tőI 12-ig van nyitva 
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere dél-
után fél 5-től fél 6-ig. — A araaenm mindennap, 
vasár, és ünnennap délelőtt 10.től fél l-ig 
nyitva. 

E({yelemi ktayviir (központi egyetem, I. 
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Lelnzinger Gyula, Horváth Mihály-u. 9. 
(Tel 1352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1. (Tel. 18-4&) Nvilassy Ágoston, Római-körut 22. 
(Tel. 25-49.) Salgó Péter, Mátyás lcirály-tér {TeL 
1206.) Frankó Anior, Dugonics-tér i. (Tel 17-03.) 
Zakar S. örök, Valéria-tér t (Tel. 1695.) 

— Anünsz'tt' elsejfti pontosan mefkapfik**f1«v 
téMlket a vá-os| tisztviselők. A város tisztviselői 
már most félve gondolnak arra, hogy augusztus 
elsején megismétlődnek a juliusi havi nehézsé-
gek és ismét nem kaphatják meg egy összegben 
fizetésüket, S c u l t é t y Sándor főszámvevő kije-
lentette, hogy augus^us elsején erre nem kerül 
sor, a tisztviselők egy ősszegben megkapják fizeté-
süket, mivel a befolyó jövedelmekből megfelelő 
összeg áll a főpénztár rendelkezésére. 

— TAmőrfcény.nap a Lengyelkápolnfinát A T6-
Aörkény.Társaság kulturnapot rendez juüus 31-én 
Lengyelkápolnánál A misét Dér Gyula szolgál-
tatja. L o g o s i Döme és K ó r ó Imre tartanak 
felolvasást. Tömörkény tisztelői a kisvasút állomá-
son fél 7 órakor gyülekeznek. Az at teljes ellátás-
sá] 2 pengő. 

— Eljegyzés» Wébe r Pannika (Szeged) Hevér 
Béla (Budapest) jegyesek. (Minden külön értesí-
tés helyett.) 

— Tüz a DéUbéb-eecában. Szombat délelőtt 12 
Órakor tüz ütött ki a Délibáb-ucca 8ő. számú 
házban. A tüz az udvarban lévő istállóban keletke-
zett, az ott játszadozó gyerekek gondatlansága 
miatt A gyerekeknek gyufa került a kezük ügyébe 
és felgyújtották vele at istálló alomszalmáját A 
kivonult tűzoltók a veszedelmesnek látszó tüzet 
félóra alatt eloltották. Az istállóban tartott mala-
cokat sikerült megmenteni A kár jelentéktelen 

. — Harmincegy betörést követett eL Jelentettük, 
hogy a Horthy Miklós-ucoa 16 számú ház egyik 
pincéjében lopáson érték Hegedűs Antal" 24 éves 
napszámost. Hegedűs a rendőrségen 16 rendbeli 
betöréses lopást Ismert be. A további nyomozás 
azonban kiderítette, hogy Hegedűs Antallal az 
egyik legveszedelmesebb betörő került kézre. Meg-
állapították a detektívek, hogy az utóbbi hónapok 
alatt nem kevesebb, mint 31 betörést követed el 
és így óriási károkat okozott, Hegedűs Antal be-
ismerte, hogy ezeket a betöréseket is ő követte él. 
A betörőt egyébkém a rendőrbiró csavargásért 8 
napi elzárásra ítélte és amig ezt a büntetést tölti, 
a detektívek igyekeznek összeállítani teljes bűn-
listáját. 
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— Felhívás a hárta«/somokhoz! A Magyar Tsök 
Szent Korona Szövetsége szegedi szervezete a ma-
gyar ipar pártolása céljából a Délmagyarországi 
Kertészeti Egyesülettel karöltve szeptember 7-től 
12-ig nagj szabású kisipari, iparművészeti, kerté-
szeti, stb vásárt és kiállítást rend**. A kiállítás 
egyik főága a loonzerv.kiállitás lesz, amtlyen a 
magyar gyümölcs sokféle konzerváló lehetőségéi 
mutatják be a közönségnek. A konzervkiállitás 
versennyel kapcsolódik össze, amelyen a legkivá-
lóbb konzervek tulajdonosait a bíráló bizottság ér-
tékes dijakkal jutalmazza. A szövetség felhívja a 
szegedi háziasszonyokat, hogy a versenyen mi:. 1 
nagyobb számban vegyenek részt Jelentkezni ts 
érdeklődni lehet Náge l Manóné elnökasszonynál 
Hélelölt 10— l.ig Tisza Lajos-körűt t sz alatt. 

* Dei-Ka Wényaruslíása a fillér vásárlóerejé-
nek jegyében indul. Kirakatai is erről beszélnek 

x A Zsidó Nőegylet elnöksége ezúton is értesiti 
r. tagjait, hogy e hó 20-án, szerdán a Tisza-szálló 
¡ertjében hólabdnösszrjövetelt rendez este 9 órai 
l.ezdettel, Lánccal, zenével, melyre örömmel várja 
kedves tagtársait, aaok hozzátartozóit, vendégeit s 
az ifjúságot. Kedvezőtlen idő esetén a Tisza nagv-
U-rmében jövünk össze. ¿>4 
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— Halálozás* Türk Salamon Ismert szegedi ke-
reskedő szombat délután fél 3 órakor hosszas 
szenvedés után meghalt . 

— öngyilkosság a Hattyae.«or«n. Szombaton dél-
élőtt a Hattyas-sor 37. számú ház egyik lakásá-
ban felakasztotta magát és meghalt Süti Jánosáé 
50 éves háztartásbeli asszony. Már csak a halál be-
következése után vették észre a hozzátartozók az 
öngyilkosságot Rendőri bizottság szállt ki g hely-
színre és megállapította, hogy az asszony délelőtt 
10 és 11 óra között követte el tettét Süli Jánosné 
búcsúlevelet nem hagyott hátra, de való6ziü, hogy 
súlyos betegsége miatt lett öngyilkos Az utóbbi 
időben sürün foglalkozott az öngyilkosság gondola-
téval A to'ttestet a förvéfayaéki orvosiam uícézetbe 
szállították 

Lássad a k a n n l b ű l 
Koldus elöl mindig menekültem, 
szegény embert messzi elkerültem* 
fájt a sorsuk, de mit se tehettem 
s Uramisten, olyan konok lettem. 

• 1 ... -i .'t •• . •• 
Szégyeltém a hitvány vacsorát Is* 
égetett a baráti pohár is, 
gyötrődtem, ha néhány fillért kaptam 
s Uramisten, egyedül maradtam. , 

Más kellett itt! Én rossz helyre jöttem? 
tévedtem, hogy mégis kikötöttem, 
s nincs mit tennem, vissza se mehetek 
Uramisten, csak gonosz lehetek: 

Könyörögtem, de halálra nyúztak^ 
fáradt voltam, belém sarkantyúztak, 
nem voltam én olyan, mint a többi 
• Uramisten, megtanultam ölni. 

Nehezen ment, nem 
tudtam a leckét,* 

magam ellen vagdostam a fejszét 
s gyilkosok kö^t gyáván, nyomorul tan, 
Uramisten, végre megtanultam. 

•ff. *.£} -* , ? • '. 

Lestek rám és én is lestem rájuk, 
éjjel-nappal egymás szivét vájtuk, 
hajszoltuk a tisztát, mint a leprást, 
Uramisten, igy faltuk föl egymást. 
Nem volt nyugtunk, ingtunk a szegényen*, 
acsarkodtunk párolgó szeméten« 
prédikáltunk fenevadak vermén* 
Uramisten, emberevők nyelvén. 

Azt loptuk meg, aki nyomorult volf, 
arra ültünk, aki terhet hurcoit, 
elgáncsoltuk, aki sokszor botlott, 
Uramisten, fölvertük a poklot 

De igy tovább én nem maradhatok, 
szenvedek én, ha gonosz is vagyok, 
mindenki öl, harap és kiabál, 
Uramisten, lázad a kannibál. 

Lázadok én e szörnyű szigeten* 
kell a konc itt s várják a tetemem, 
nincs mit tennem, vissza se mehetek, 
Uramisten, ments meg, én szeretek! 

•(Budapest) 
Bérezni A. Károly. 

— Az UJ Idők legújabb szánra. Az Uj Idők 
most megjelent száma érdekes cikkben foglalko-
zik Budapest kávéházi művészetével- A lap gaz-
dag tartalmálwS' kiemelkedik: Herczeg Ferenc és 
Harsánvi Zsolt regényfolytatása. Kosztolányi De-
zső, Bokor Malvin, Fekár Gyula novellája, Gács 
Demeter verse. 

— Olcsóbb íet a Regdon-fürdő. Mi vet a lausan-
nei egyezmény a gazdasági helyzetben a remélt 
gyors javulást nem eredményezte, mind. n téren az 
árak leszállításával kellene a forgalmat fokozni és 
a közönség terheit könnyíteni. Így a »Regdon«-
fűrdő is ujabb árleszállításokat eszközölt, ugy az 
idénybérletek, nv ú az egyes fürdések, valamint a 
diákjegyek ára tekintetében. 

, É tvágyta lanságná l , rossz gyomornál, bél* 
rekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcsere* 
zavaroknál, csalánkiütésnél és bórviszketés-
nél a természetes „Ferenc József - keserűvíz 
rendbehozza a gyomor és a belek működését 
s megszabadítja a testet a felgyülemlett rot-
hadó anyagoktól. Az orvostudomány több at* 
törője megállapította, hogy a Ferene József vix 
abszolút megbízható hashajtó. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
fűsxerűzletekben kapható. a« 

— Szent Teréz esodatettefr A kultúrpalota elő-
csarnokában hatalmas és kompozíciójában igen ér-
dekes kép állítja meg ax embereket F ő l f ő l d y 
Mihály alföldi festő nagy odaadással, lelkesség-
gel és tiszteletreméltó tudással festette meg Lisieuxí 
Szent Teréz csodatetteit A színekben pompás har-
mónia van, a gondolatokban elmélyülés, az alakok-
ban élet, az egész feldolgozásban vele született 
finom izlés. Technikai manírjában nem akar ujat 
hozni, mégis ujonn n lát Alakjai nem transceo-
dentálisak, hanem ax emberi érzés tüze perzsel 
a képen, különösen • térdepelő nőalakon. Tehát 
már az áhítata, a felemelkedése, egészséges, fiatal, 
erőtől duzzadó és vidám a csodatévőben való 
hite, akinek kezéből rózsák hullanak a szenve-
dőkre és látásától felvidul a szomorúság. A ké-
pet érdemes megtekintem. Főlfőldy 5gen tehet-
séges fiatal festő. . ' 

. — Agyonsújtotta a villára a kocsin flW gazdát. 
Kalocsáról jelentik: Kalocsa vidékén a viharnak ha-
lálos áldozata van. D u s n o k I János szakmár-tész-
teleki lakos gabonát hordott haza a főldjérőL Út-
közben utóiérte a vihar. A lesújtó villám a meg-
rakott kocsin ülő gazdát és egyik lovát agyonvág-
ta. Az előrohanó aratók a villámsújtotta ember 
holttestét csak nehezen tudták kiszabadítani a lán-
gokból. A gabona és a kocsi porrá égett 

_ A vadak, vadszárnyasok, balak fogyasztási 
adója. Szeged város bor- és húsfogyasztás! adó sza-
bályrendeletmódosítását a belügyminiszter jóvá-
hagyta, a módosított szabályrendeletet a közgyülé. 
sen kihirdették és igy az julius 26-án életbelép. 
Ettől kezdve Szeged város területén forgalomba, 
öletve fogyasztásra kerülő vadak, vadszárnyasok, 
halak után a kővetkező összegű husfogyasztási adó 
fizetendő: szarvas után darabonkint 10 P 88 T, 
vaddisznó 17 kg-ig, őz, zerge után darabonknt 
6 P 180 f, 17 kg-on felüti vaddisznó után darabon-
kínt 10 P 88 f, nyul után darabonkint (kivéve a 
házinyulat) 30 f, kivágott vagy feldarabolt vad 
után 100 kg-kint 10 P, fácán, süketfajd. nyirfajd-
kakas, túzok után darabonkint 40 f, császármadár, 
erdei szalonka után darabonkint 30 f, vadlúd, vad-
kacsa, szárcsa, fogoly, vadgalamb, mocsári és ne. 
rei szalonka után darabonkint 20 f, fürj és fe-
nyőmadár után daratxnkint 04 f, fogas, Sftllő, 
kecsege, harcsa, továbbá bádogszelencében kon^r-
vált hal után 100 kg-kint 13 P 60 f, minden egyéb 
élőhal után 100 kg-ként 6 pengő 80 fillér. 

s ok8® bútorvásár az Asztalosmesterek cégénél 
Dugonics-tér 11. 11 

— öngyilkossági kfsér'cr a rendőrség épületében. 

A budapesti főkapitányságra az elmúlt éjjel előállí-
tották Suba Julianna huszonnyolc éves foglalko-
zás nélküli nőt, akit közveszélyes munkakerülés 
címén a rendőrség már több alkalommal megbün-
tetett S n b a Julianna a főkapitánysági őrszobfn 
betörte az egyik ablakot és néhány üvegdarabot 
lenyelt. Azután kétségbeesetten jajveszékelni kez-
dett Kihívták a mentőket, «kik súlyos állapotban 
szállották a Rókus kórházba. 

Atlétikai kön |ar!at A MASz elsőizben rendezi meg 
vasárnap délután 4 éra", kezdettel a Hunyadi-téri 
pályán atlétikai körviadalát, amelyen a SzAK, 
SzTK, CsAK és Nagykőrösi Move indulnak. 

Katonazene 
A vigadóban 

mindancstttörHk 
este és tánc OréSwr Ifiváros 

vasárnap esta 

M,"de""em° óraiavitást 
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