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WJWWJ ~gfk Szerda. Róm. kath. Lőrinc vt. 
i V * Protestáns Lőrinc. Nap kél 4 óra 

49 perckor, nyugszik 19 óra 21 perckor. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, 1. eme-

let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 
A Somogyi-könyvtár juKus 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 múzeum mindennap, 
vasár, és ünnepnap délelőtt lO.től fél l-ig van 
nyitva 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 6. (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugár ut 31. 
(Tel. 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5. (Tel. 1819.) 
Moldván Lajos. Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel, 1846.) 
Cserhalmi Antal, Sárkány-ucca 15. (Tel 32-61.) 
Setmeczi Béla. Somogyi-telep. (Tel. 3425.) 

— Ismét elkoboziáfc a Népszavát. Budapestről 
jelentik: A vizsgálóbíró sajtó utján elkövetett iz-
gatás büntette miatt elrendelte a N é p s z í v a 
keddi számának elkobzását is. Az inkriminált cikk 
cime: »Mi lesz a főldmumkássággalt* A Nép-
s zava az elkobzás után a vezércikk helyén üre-
sen jelent meg második kiadásban. 

— A hatvanéves József főherceg. Budapestről 
jelentik: J ó z s e f főherceg kedden ünnepelte hat-
vanadik születésnapját. Reggel az udvartartás és 
a főhercegi uradalmak tisztviselői üdvözölték. Lu-
k i ch Károly nyugalmazott altengernagy, főudvar-
mesterhelyettes mondott üdvözlő beszédet, amelyre 
a főheroeg válaszolt. Kilenc órakor a házikápolná-
ban mise volt, amelyet Gsiszárik János címzetes 
püspök mondott, A misén megjelentek az összes 
családtagok. Ott volt Ferdinánd bolgár király, 
Thurn-Taxis Margit főhercegnő, Erzsébet főher-
cegnő, a főherceg gyermekei, Zsófia és Magdolna 
főhercegnők, József Fererc főherceg, Anna főherceg-
asszony, Eti főhercegnő. A főherceg azután küldött-
ségeket fogadott többek között a képviselőház, 
a felsőház, a honvédség, a Mária Terézia Rend a 
főváros küldöttségéi Délután a főhercegi család 
autókon Örömbe utazott, majd Piliscsabára, ahol 
a főhercegi lakban vacsora voll 

— Kedden hozzákezdtek a móravárosi templom 
építéséhez. A város a móravárcs templom céljára 
— mint ismeretes — a Tesehler-telket adomá-
nyozta a móravárosi egyházközségnek, amely a 
templom építési munkálatait vállalatba adta. 
Kedden reggel megkezdték az alapozási munkákat. 
A templomot még ebben az évben tető alá szeret-
nék hozni 

— Halálozás. A szegedi vendéglősipár egyik régi 
és érdemes tagja: G o t t w a l d Re.g'í, a Hági-
étterem tulajdonosa hunyt el hétfőn éjszaka. Gótt-
wald Rezsőt sokan ismerték és becsülték Szegeden 
1913-ban költözött Szegedre, megelőzőleg a Nem-
zeti Kaszinó, majd az Országos Kaszinó nyilvános 
éttermének volt a bérlője. Szegeden először a 
Prófétát vezette, később átvette a Hágit, amelyet 
nagy szakértelemmel veze'eíl Gottwald Rezsőt szer-
dán délután temetik, 

x A Perpedss a Rókusi paifkátrn kapható. 157 
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Wég nem tl&zfázfák a Hoffmann János-cégnél 
elkövetett lopások ügyét 

(A Délmagyarország munka'ársálól.) Beszá-
molt a Délmagyarország arról, hogy a Hoff-
mann János-féle fűszer- és gyarmatáru nagyke-
reskedésben nagyszabású lopásnak jöttek nyo-
mára. A lopást az eddigi adatok szerint a cég 
három alkalmazottja, követbe el. Az alkalma-
zottakat előállították a rendőrségre és részlete-
sen kihallgatták őket. 

Az alkalmazottak csak részben tettek be-
ismerő vallomást. A cég mindezideig nem 
tudta megállapítani a kár pontos összegét, 
azonban minden kár megtérül, mert az egyik 
alkalmazott, aki főszerepet játszott, vagyonos 
és hajlandónak mutatkozott az okozott károk 
megtérítésére. Valószínű, hogy a cég alkal-
mazottai ellen visszavonja a feljelentési 

4000 pengő értékű ékszert lopott egy vakmerfi betörő 
a vásárhelyi polgármester édesanyától 

(A Délmaggarország munkatársé ól.) A 
hódmezővásárhelyi rendőrség hétfő este óta 
nagyszabású ékszerlopási ügyben folytat nyo-
mózást. özv. Nagy Sándorné, dr. Soós István 
polgármester édesanyja tett feljelentést a 
rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki el-
lopta hálószobájából összes ékszereit, mintegy 
5000 pengő értékben. Az ellopott ékszerek kö-
zött van egy finomművű aranyóra egy méter 
hosszú aranyláncon, három darab brilliáns-
gyürü, két britlidns brosstű és egy pár drága-
köves fülbevaló. A tolvaj éjnek Idején, az ablak 
felfeszitése után kúszott be a hálószobába és 

magához véve az ékszeresdobozt, ugyancsak 
az ablakon át eltávozott. 

A vásárhelyi rendőrség értesi'ette a nagysza-
bású lopásról a szegedi rendőrséget is, mert 
valószinü, hogy szegedi betörő követte el a 
lopást és az ékszerekkel Szegedre menekült. 
Vásárhelyen a mult héten is történt egy ha-
sonló körülmények között véghezvitt ékszer-
lopás. Eddig még ismeretlen tettes Kácser Gyu-
la kereskedő lakásából vitte el a kereskedő 
feleségének 1500 pengő értékű brilliáns fül-
bevalóját. A rendőrség azt hiszi, hogy mind 
a két betörést egy ember követte eL 

Két héten belül megkezdik 
a Kisbuvártó feltöltését 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-
maggarország már többizben beszámolt azok-
ról a tárgyalásokról, amelyeket a város a bel-
ügyminisztériumban folytatott a téli inség-
munkák ügyében. A minisztériumban megtar-
tott ankét inkább csak tanácsok adására szo-
rítkozott, figyelmébe ajánlották a városnak, 
hogy az inségmunkák elvégzéséhez szükséges 
összegeket elsősorban sajál maga teremtse elő. 

Tegnap délelőtt gróf Kiebelsberg Kunó tele-
fonon felhívta dr. Aigner Károly főispánt, aki-
től érdeklődött, hogyan áll most Szegeden az 
inségmunkák ügye, milyen a város anyagi 
helyzet© és mi van a Kisbuvártó feltöltésével 
A város — mint ismereies — a Kisbuvártó fel-
töltését illetőleg ugy határozott, hogy a munkál 
ősszel végézíéti el. A Kisbuvártó feltöltésének 
folytatása 35 ezer pengőbe kerül, amit a város 
Kiebelsberg közbenjárására legutóbb megka-
pott a minisztériumtól A főispán részletesen 

tájékoztatta Kiebelsberget a helyzetről, átkéret-
te a főispáni hivatalba dr. Pálfy József polgár-
mesíerhelyettest és vele az inségmunkákról be-
ható tárgyalásokat folytatott 

A tárgyalások eredményeképen elhatározták, 
hogy tekintettel az ijesztő arányokban növe-
kedő munkanélküliségre, a Kisbuvártó feltölté-
sével nem várnak tovább és miután a pénz 
is rendelkezésre áll, a feltöltési munkálatokat 
még ebben a hónapban megkezdik. A munká-
latok előkészületeit — a sinek lefektetését, 
az anyagszállitő kordék kijavítását stb. —íj 
már a közeli napokban megkezdik, a töltési 
munkálatokhoz pedig még augusztus folyamán 
feltétlenül hozzáfognak. Azonkívül, hogy a fel-
töltési munkálatoknál több csoport munkanél-

! küÚt alkalmazhatnak, siettetik a munkálatokat 
| azért is, hogy még az őszi esőzések beállta előtt' 
j a feltöltés jelentékeny részével elkészülhesse-

nek.. 

— Országos kerti Szeii értekezlet Vásárhelyen. A 
hódmezővásárhelyi Zöldségtermelő t'a Kertész Egye-
sület augusztus 21-én, délelőtt 10 órakor a vásár-
helyi városháza közgyűlési termében o s ágos ker-
tészeli értekezletet tart Az értekezleten megvita-
tásra kerül az öntöző-társulatok létcai'ése, a bol-
gárok terjeszkedésének megakadályozása, a piaco-
zás ügye és végül: a Zöldségtermelők Országos 
Szervezetének megalakítása. Az értekezlettel egy-
idejűleg az egyesület zöldség- gyümölcsvásárt 
is rendez, 

— Virágünnepély a KassBan, Csütörtökön este a 
Kass.kávéházban nagyszabású virágünnepély fesz, 
amelynek kiemelkedőbb programpontjai: Barna 
And," M i s o g a László és L. F ü l ö p Sándor hu-
moros számai, nizzai virágcsata, táncolimpiász, vi-
rágkirálynőválasztás és rengeteg más meglepetés. 
A hatalmas termet erre az alkfttomra virágokkal 
diszitík fel. A műsor féltíz órakor kezdődik és 
réggelig tart Érdebes (esz a táncolimpiász, amely 
újszerű kőrű'mények kőzött körül lebonyolításra. 
Nevezni a helyszínen lehél Asztalrendelések a 
kávéházi telefonon. 

x »DóCzy fotelágy*, ottomán, matrac Hid-ucca. 
— A DéJmagyarorg/ág csak olyan híreket közül, 

amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy 
kiadóhivatalunknak küldenek be. Fölkérünk tehát 
mindenkit, halóságokai, egyesületeket, magánoso-
kat, szíveskedjenek nekünk szánt közleményeiket, 
akár fizetettek, akár nem, vagy Arndi-uecal ki-
adóhivatalunkba, vagy Somogyi-uccal szerkesztőse. 
Cünkbe küldeni 

x o'c80 butorvá«ár az Asztalosmesterek cégéné! 
Dugonics-tér 11. 11 

— Hargita váralja Jelképes székely község csü-
törtöki műsoros összejövetele elmarad. 
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lekvárját, ugörkáját, pap-
rikáját, paradicsomát 

i | i y R | | | if-lal tegye el! Akkor less tar-
V t l I U U l i lós I Évek óta kitűnően be-

vált eryümölcskonzerváló por. Kapható a készítőnél: 

Gergely gyógyszerésznél 
Kossuth Lajos sugárut és nagykörút sarok. 33 

Teheraniófiivarozás 
Budapest—Szeged, Kislelek, Kiskunfélegyháza és 
Hódmezővásárhely kőzött, miniszteri engedély alap. 
ján. Helyi és vidéki költözködés. Olcsó, pontos, 
gyors kiszolgálás. VÁMOS ADOLF száll. váll. Bu. 
dapest, IX, Ipar-ucca 7. garage. Helyi képviselői 

Havas Gyula és Hódsági Béla 
Szöged, Kárász ucca 15. fldszt. Telefon 14 25, 
(Schilünger K. üveges. 58 


