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Szülők figyelmébe! SBffg Pollék Testvérek««. 
a városnak ez üggyel már ma foglalkozni, 
azért Is, mivel a rjár megszavazott energia-
törvény jogot ad a miniszternek az annak 
idején kibocsátandó végrehajtási utasítással 
minden előnyt a kormány részére lefoglalni, 
de főleg azért kell ez ügyet most elintéznünk, 
mivel pénzviszonyaink egyenesen nem engedik 
meg a tisztán ellenzékieskedés miatt kívánt 
elódázást, hisz amint erre már rámutattam, 
az elódázás már eddig Is hátránnyal járt, 
amennyiben ha a mult év első felében kötjük 
meg a szerződést, oty aranypengőket kaptunk 
volna a meghosszabbítás ellenértékeül, amely 
aranypengőkkel megfizethettük volna dollár-

tartozásainkat a Hi'elbanknak, a Magyar-Olasz 
Banknak és az Angnl-Magyar Banknak. 

Befejezésül csak egyre bátorkodom a vá-
rosi közgyűlés igen tisztelt tagjait felkérni és 
ezt talán a 78 éves embertől rossz néven nem 
veszik. Arra, hogy a legszigorúbb lelkiisme-
rettel mérlegeljék azt az óriási felelősséget, 
amelynél fogva a meghosszabbítás ellen sza-
vazva, még évekig meghagynák a várost mai 
annyira kedvezőtlen és egyelőre kilátástalan 
pénzviszonyai között és még annak szüksége 
elé is állitanák, hogy — ha talán csak két 
év múlva — a házikezelés létesítéséhez uiabb 
kölcsönöket szerezzen. 

f)WWW 9 A Kedd. Róm- kat Lim. Róza- Pro-
a/MMM jejtáns R 6 t a N a p kél 5 őr« 
15 perckor, nyugszik 18 óra 45 perckor. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

A Somogyi-könyvtár 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 nrazeam mindennap, 
vasár, és ünnepnap délelőtt 10.tő(_ fél l-ig van 
nyitva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Grűnwaíd Imre örök, Kálvária-u. 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-«ugárut 4L (Tel. 
1777.) Temesváry József, Kelemen-«, l t (TeL 1391.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. L (TeL 1848.) 
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (TeL 3425.) Török 
Márton» Csongrádl-sugárut 14. (TeL 1384.) 

— Dr. Berecz János ünneplése. Dr. Be-
r e c z János egyetemi professzort, a nőgyó-
gyászati klinika kiváló igazgatóját hétfőn 
meleg ünneplésben részesítettek tisztelői és 
barátai. A köztiszteletben álló professzort, 
aki hétfőn töltötte be ötvenedik életévét s 
akinek hétfőn volt a névnapja is, a város 
társadalmának minden rétégéből sokan ke-
resték fel üdvözletükkel és szerencsekivána-
taikkal. Dr. Berecz János megilletődve fogad-
ta az őszinte ünneplést 

Gschwindt Ernő halála. Budapestről Je-
lentik: Gschwindt ErnA, a Gschwindt szesz-
és élesztőgyár igazgatója, a Ferencváros voh 
elnöke, vasárnap éjszaika operáció ntán vá-
ratlanul meghalt Gschwindt Ernő nagy őssze-
geket áldozott a sportra, a törökbálinti ke-
rületnek nemzetgyűlési képviselője volt 

— Rendbehozzák a Vásárhelyi-sngárut foly-
tatását I r i t z Bé'a törvényhatósági bizott-
sági tag a Tarjándülő gazdáinak és lakóinak 
küldöttségét vezette hétfőn délelőtt dr. Pá l-
f y József polgármesterhelyettes elé és el-
mondotta, hogy a Vásárhelyi-sugárut aszfalt-
burkolata a Tarjándülőnél megszakadt és így 
egy 78—80 méter hosszú járhatatlan utsza-
kasz keletkezett. Kérte, hogy a város hozassa 
rendbe ezt az útszakaszt a téli inségmunkála-
tok keretében. A polgármesterhelyettes meg-
ígérte, hogy fölveszi az útjavítást az inség-
munkák programjába. 

— Gyászistentisztelet G a l l y a s István új-
ságíró Thajálin.ik második évfordulóján, hét-
főn délelőtt gyászistentisztelet volt a foga-
dalmi templomban. A gyászmiséi, amelyen 
az elhunyt hirlapiró rokonai és kartársai je-
lentek meg, R a s k ó Sándor fóesperes-plé-
bános celebrálta. A szegedi újságírók szerdán 
délelőtt 11 órakor megkoszorúzzák elhunyt 
kartársuk sir j á t 

— A Mars-tér fásitása. A közgyűlés már 
régebben elrendelte a Mars-tér körulfásitását, 
de kimondotta azt is, hogy a tér egyik részé-
ben gyermekjátszóteret kíván létesíteni A 
közgyűlés határozatát közölték a városi fő-
kertésszel, aki most bejelentette, hogy a 
Mars-tér körülfásitása megtörtént csA né-
hány elültetelt csemete pusztult el, tehát 
mindössze ezeknek a pótlására van szükség, 
ami az ősszel megtörténik. A gyermekjdtszóter 
elkészítése a kertészet ószi munkaprogramjá-
ban szerepel. 

— Közmunkák Csanádmegyében. Szeptem-
ber elsején megkezdődnek a mezőhegy esi csa-
torna tisztítási munkálatai. 36 ezer köbméter-
nyi munkáról van szó, amelyhez 600 emberre 
van szükség. Tekintettel arra, hogy a munká-
latokat a battonyai és a kovácsházai járás te-
rületén kell elvégezni, elsősorban odavaló 
munkásokat vesznek fel, ha • vidék nem tudja ki-
állítani a szükséges szánra munkáscsapatot 
kerül sor más környékbeli munkások felvé-
telére. — A jövő héten egyébként megkez-
dik a battonya—kunágotal út háromkilomé-
teres szakaszának, valamint az elek—apácai 
ut meggyesbodzási szakaszának kiépítését 

— Indítvány az eszmei integritás megóvá-
sára. Dr. H u n y a d i János indítványt nyúj-
tott be a legközelebbi közgyűlés napirendjére. Azt 
indítványozza, fogy s város hatósága az ország 
eszmei integritásának megóvása érdekében a Jövő. 
ben kerüljön minden olyan kifejezést vagy meg. 
határozást, amely az ország megcsonkításának 
legalizálását jelenthetné, Így ne használj« aoha 
a Csonka-Magyarország meghatározást az elszakí-
tott országrészeket megszállt országrészeknek ne-
vezze és a megszállt területek régi helységneveit ét 
földrajzi neveit alkalmazz« mindenhol, ahol azok 
előfordulnak. Az indítványt a le^cözelebbi köz-
gyűlés elé terjeszti a hatóság. 

— Gyorsírást, gépbáat kezdő, bafatdó áe be-
szédidő tanfolyamokra áll. eng. szakiskolában 
beiratások szeptember 2-ig- Irodai és gyors-
irástanitói vizsgákra előkészítés. 

— P - Alföldkutató Bízottság felkéri az ama-
tőrfényképészeket hogy a szeptember 7-től 
12-íg rendezendő tanyakiállitás tartamára, 
tanyai és alföldi vonatkozású felvételeiket 
szeptember 3-ig beküldeni szíveskedjenek. A 
fényképeket a kiállítási irodában, az iparos-
tanonciskola földszint, 2. szám alatti termé-
ben veszik át. 

x Billiárd játékosoki Két asztal n j posztóval 
áthúzva a Kass kávéházban. 

—A megbolygatott uccai burkolatok'. Dr. 
Aigner Károly főispán még régebben felhívta a 
város hatóságának figyelmét arra, hogy saját ta-
pasztalatai és a hozzáérkezett panaszok szerint a 
megbolygatott uocaburkolatok helyreállítását nem 
ellenőrzi kellő szigorúsággal a mérnöki hivatal. 
Igen gyakran megtörténik, hofry « különböző okok 
miatt felbontott és visszaállított uccaburkolat * 
javítás helyén megsüpped1, de kijavításáról meg-
feledkeznek. A polgármester vizsgálatot rendelt el 
és annak alapján most határozatot hozott A 
határozat szerint • legtöbb esetben a gázgyár 
bontja m«g az uccaburkolatokat. de gondoskodik 
is azok tökéletes helyreállításáról. A város a sa-
ját hatáskörében végzett burkolatbontásokat eddig 
fedezet hiányában nem állíthatta helyre, most 
azonban az általános burkolatjavítás keretében 
minden hibát kijavítanak. A polgármester figyel-
meztette a mérnöki hivatalt, hogy a jövőben szi-
gorúbban ellenőrizze a burkolat állapotát mert 
mulasztás esetén az ellenőrző mérnököt személy 
szeiint teszi felelőssé. 

— Balesetek. A Csongrádi-sugárut 23 s/á-
mu házban levő lakásán M i k la János nap-
számost hétfőn délután különös baleset érte. 
Mikla felesése a konyhában egy késsel hado-
nászott, amibe Mikla véletlenül beleszaladt. A 
kés a napszámos bordái közé hatolt be. 
súlyosan sérült embert a mentók a közkórház-
ba szállították. 

Áldott állapotban lévő 
anyák a természetes »Ferenc József« keserű* 
viz használata állal rendes gyomor- és bél* 
működést érnek al. A modern aógyógyitás 
főképviselői a Ferenc Jézsef vizet igen sok 
esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, 
megbízhatóan és fájdalomnélkül halónak la» 
lálták. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer* 
tárakban, drogériákban és füszarüzletekbea 
kapható. &i 

— A Szent Vince Egyesület a k d ó b a 
kultúrház Javára. Az ujszegedi Szent Vince 
Egyesület vezetősége engedélyt kért a pol-
gármestertől, hogy az u-szegedi ligetben ün-
nepnapokon száz bérszéket állithasson fel 
és kacsahalászatot rendezhessen. A bérszékek 
és a kacsausztatás jövedelmét as u jszegedi 
kulturház bevakoltatási költségeinek fede-
zésére kívánják felhasználni. A kérelmet el-
bírálás céliából a közkerti bizottságuk adta 
ki a polgármester. f «. 

— Halálozás. Pick Sándor, az E2ső Magyar 
Altalános Biztosító Társulatnak ny. cégjegy-
ző je, vasárnap meghalt Az elhunytat a társa-
dalomban nagyrabecsülték. Temetése hétfőn 
délután 4 órakor a zsidó temető cinterméből 
ment végbe, a gyászszertartáson dr. Frenkel 
Jenő rabbi megiató beszédben méltatta as el-
hunytnak érdemes egyéniségét 

x Billiárd játékosok! Két asztal a j posztóval 
áthúzva á Kass kávéházban. 

— A tiszai sportcsónakok és a partjevaüal-
mi ffij. A város a sportcsónakok ntán » m i n t 
ismeretes — partjavadalmi dijat szed. A város 
eljárásának Jogosságát a csónaktulajdonosok már 
régen vitatják. Ebben az ügyben figyektoreméUó 
jogászi véleményt kaptunk. Eszerint az 1916-ban 
kiadott pótjavadalmi dijszabáyzat »Jegyzet« etmü 
fejezete kimondja, hogy a hajókhoz, csónakházak-
hoz és uszodákhoz tartozó dereglyék és csónakok 
díjmentesek. Utóbb azonban az a gyakorta* alakult 
ki, hogy az uszodákban elhelyezett csónakok ntán 
is szedett a város partjavadalmi dijat 1924-beri 
tanácsi határozat mondotta ki, hogy * jíarthasz-
nálatt dij szedése jogtalan. A polgármester ezév 
februárjában revízió alá vette ezt a határozatot 
és kimondotta, hogy csak az aszodák tartozékát 
képző dereglyék és mentőcsónakok mentesek a 
díjfizetés álóí Ez a polgármesteri határozat azon-
ban helytelen már csak azért is, mert nem közölték 
az érdekel tel; kef és közhírré sem tették — mondja 
a jogászi veiemény. Ezzel szemben hely«« volt as 
1924. évi tanácsi határozat mert • sportcsónakok 
az uszodák tartozékai, sem a vizén, sem • parton 
nem foglalnék el helyet az nszodák egyébként is 
a maguk részéről parthasználati dijat fizetnek, 
tehát a náluk megőrzésre elhelyezett csónakok 
non terhelhetők meg külön dijjaL 

X Kész réteslapok Koesfsn&l. 
— Bridgc-verseny — izgalmakkal Tegnap 

és tegnapelőtt tartották meg a Siófokon ren-
dezendő országos bridge-verseny szegedi elő-
mérkőzését A versenyző párok két csoportban 
küzdöttek, az egyik csoport győztese dr. 
R ó s a Pálnó és dr. R ó s a Pál lett, a máso-
dik csoporté G r ü n e r György és P á r t o s 
István. A k<H győztespár egyenlő pontszáma 
miatt a versenybíróság ugy döntött hogy a 
csoportgyőzteseknek még egy mérkőzést kell 
játszani a második helyezettekkel: a W i n -
te r Géza—Lénárd Sándor és a S z i r m a i 
Andorné—dr. L u s z t i g István párral. A já-
tékot megkezdték, de a végküzdelem lebonyo-
lítása miatt ó v á s t jelentettek be. A verseny-
bíróság a második helyezetteknek való já-
kot az óvás indokoi alapján megsemmisítet-
te és ugy határozott, hogy a csoportgyőztes 
pároknak még egy döntőmérkőzést kell Ját-
szani a versenybíróság által kijelölt pároltkal. 
A dr. Rósa-pár a késői órák miatt ekkor már 
nem tartózkodott a verseny színhelyén, mire 
a zsűri a G r ü n e r — P á r t o s párt jelen-
tette ki győztesnek. Az eredmény ellen az or-
szágos rendezőségnél peticiót nyújtottak be. 

— Dr. Baninyi Zeneiskola helyiségeit Ká-
rász ucca 15., I. alá helyezte á t Beiratások 
szeptember 1-től. 

x Billiárd játékosok! Két asztal n j posztóval 
áthúzva a Kass kávéházban. 
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