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t J C / 9 Péntek. Róm. lat István király. 
* ^ * Protestáns Rebeka. Nap kél 5 óra 
>® perckor, nyugszik 18 óra 40 porckor. 

Egyetemi kftn? tar (központi egyetem, 1. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

A SomoKjl-könytfAr jullus és augusztus Hónap-
ban köznapokon délelőtt 10-től i2-ig van nyitva 
csak tudományos kutatóknak. Folyóirat csere dél-
után fél 5-töl fél 8-ig. — A áraznom mindennap, 
vasár, és ünnepnap dóielőtt 10.től fél l-ig van 
nyitva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Grűnwald Imre örök, Kálvária-u. 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
1777.) Temesváry József, Kelemen-n. 11. (TeL 1391.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. t (Tel 1848.) 
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (TeL 3425.) Török 
Márton. Csousrfdi-sugárnt 14. (Tel 1364.) 

— A Népszövetség genfi palotája. A Nép-
szövetség néhány évvel ezelőtt elhatározta, 
hogy Genfben székelő hivatalai részére nagy-
szabású palotát épittet Az idén már az 
építés kivitelezése tekintetében is intézkedések 
történtek és az épitkezés a jövő évben meg 
fog kezdődni. A munkálatokra lüirandó ár-
lejtésekben jogában van résztvenni minden 
olyan iparosnak, aki a Népszövetség köteléké-
be tartozó valamelyik államban bir iparűzési 
jogosultsággal. Azok az iparosok, akik kíván-
ják, hogy a versenytárgyalásra meghívandók 
jegyzekébe felvétessenek, a következő címhez 
fordulhatnak: Secrétariat de la Société des 
Nations, Comité, du Batiment, Geneve, Quai 
Wilson. 

— A sugárutak kövezése. Megírta a Dél-
m a g y a r o r s z á g , hogy a Csongrádi-su-
gárut, a Petőfi Sándor-sugárut és a Felsőti-
szapart burkolat-helyreállítási munkálataí-
nak vállalatba adása céljából a gazdasági ügy-
osztály zárt ajánlati versenytárgyalást tartott. 
A munkára négy ajánlat érkezett be és pedig: 
Hirsch Mihály hajlandó a Csongrádi-sugár-
utat 36.050 pengőért, a Petőfi Sándor-sugár-
ntat 169.710 pengőért, a Felsőtiszapartot 206 
ezer 674 pengőért, a szobi kőbánya a Csongrá-
di-sugárutat 36.680. a Petőfi Sándor-sugárutat 
142.790 és a Felsőtiszapartot 169.590 pengő-
ért, az Építőipari Rt. budapsti cég a 
Csongrádi-sugárutnt 87.730, a Petőfi Sán-
dor-sugárutat 176.790 pengőért, a Fel-
sőti'-zapartot pedig 210.618 pengőért rend-
behozni, a somoskői bazaltbánya a Csorg-
rádi-sugárutat hajlandó 40.600 pengőért 
kijavítani, a Petőfi Sándor-sugárut és a Fel-
sótiszapart kijavítási munkálataira vagyla-
gos ajánlatot tett, hajlandó a két utat külön-
külön kiskőburkolattal 154.722, illetve 179.238 
pengőért, D e r i s ó-burkolattal pedig az 
előbbit 118.182, az utóbbit pedig 127.038 pen-
gőért kiépíteni. Az Építőipari Rt. hajlandó egy 
évi időre, a többi ajánlattevő pedig 5 évi 
időre részletfizetése a vállalati összeget hite-
lezni. Előreláthatólag a legközelebb összeülő 
rendkivülí közgyűlés fog az ajánlatok felett 
dönteni s ha ezt a döntést a kormányható-
ság még szeptemberben jóváhagyja, ugy a 
nyertes vállalkozó ezeket a munkálatokat 
még az ősz folyamán el is végezheti. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken es-
te 6 órakor. 

— Kecskemét hirói panasszal támadja meg 
a beii'gyminiszter pótadóemelö rendelkezését. 
Kecskemétről jelentik: Kecskemét város tör-
vényhatósági bizottsága rendkívüli közgyű-
lést' tartott, és foglalkozott azzal a belügymi-
niszteri rendelettel, amely a város pótadóját 
erre az évre visszamenőleg felemeli. A köz-
gyűlés éles el'enzéki felszólalások után név-
szerinti szavazással ugy határozott, hogy a 
belügyminiszter törvénytelennek trxtott ren-
delete ellen panaszt nyújt be a közigazgatási 
bírósághoz. 

x Használt és mode* 1 ékszerek alkalmi ár-
ban beszerezhetők Müi.iofTernél, Széchenyi-tér. 

— Hargitaváralja jelképes székely község 
szombaton este fél 9 órakor műsoros estét 
rendez a RatTav-féle vendéglőben. P» leken 
délután 6 órai kezdettel ugyancsak a RaíTay-
iiál képviselőtestületi ülés lesz. 

— Ralesct F a z e k a s János 44 éves Ke-
reszt-uceaí lakos csütörtökön délután a Ka-
/inczy-uccában leesett kerékpárjáról. A men-
tők szállították kórházba, ahol megállapítot-
ták hogy orrrsonttörést és súlyos agyrázkó-
dást szenvedett. 

— A felsőtanyai gazdák a gyümölcspiac át-
helyezéséért A felsőtanyai Mezőgazdasági 
Egyesület N y á r i György elnökletével ülést 
tartott, amelyen az elnök a rozsdakárok miatt 
szükséges vetőmag beszerzéséről tett jelen-
tést. A gazdáknak nagy érdeke fűződne ahoz. 
hogy a piacot mielőbbi a Mars-térre helyezzék 
á t Az elnök bejelentette, hogy ennek a rég 
óta vajúdó kérdésnek s megoldását illetékes 
helyen szorgalmazni fogják és javasolják, 
hogy jövő év május 1-től október 1 ic a gyü-
mölcspiacot már a Mars-téren tartsák meg. 
Felkéri az egyesület az Alföldi Mezőgazdasági 
egyesületet, nogy a szakszerű tejkeselésről 
tartson előadást a gazdáknak. 

x Erős és olcsó lskolaeipők Del-Ka-aéJI 
— A bé»i vásár. A Magyar Nemzeti Bank 

a szeptember 4-én megnyíló bécsi nemzetközi 
vásár látogatói tartózkodási költségeire sze -
mélyenkint 150 schilling kiutalását engedé-
lyezte. Ezen összeget a pénzintézetek a vasár-
igazolvány, útlevél és vasúti jegy felmutatá-
sa ellenében hivatalos árfolyamon folyósít-
ják. 

z Tőrt aranyért, zálogcéduláért legtöbbet fi-
zet Mülhofler, Széchenyi-tér 9. 112 
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ha felad etfu 40 illféres apróhirdetést 

a DfXMAGYARORSZAGBA 

tafnál a 
JaraK féZSCf" keserflflz használata végte-
len nagy megkönnyebbülést szerez. A nőorvosl 
klinikák blzonyi'vánval tannsltfák, hogy a rend* 
kívül enyhe hatása fCrOK JéZSCt vizet kftlfl-
nősen a szBlészeti o« 'á l von • leqlobb sikerrel 
alkalmazzék. A TOTOK JéZSCt kesarfivls 
gyógyszertárakban, drogériákban éa ftszer-
üzletekben kapható. s í 

HitOnOen mulathat a TKoéé tánctér-
meben s n nM lM es vasáraa» cüe.1 
liocsdnul es Lakos, a rddlé miit-i 
széfnek, szeazAdés i| mflsorAn. M 

Iskolai hírek 
A városi négyévfolyama női felsőkereskedel-

mi iskolában a javitóvizs¿álatokat szeptember 
5-én, hétfőn délután 8— 12-ig tartják HM . A 
folytatólagos felvételek 6-án, kedden és 7-én, 
szerdán délelőtt 8—12-ig lesznek az intézet 
Mérey-ucca 3. szám alatti iskoUánületében. 

X Dr. Bárányi zeneiskola Kárász-ueca 15, 
L alá költözött Tandíj havi 10.— pengőtől 

— Előleg a hátralékos előfizetőknek. Egy, 
ném¡képen Szegeden is ismert vidéki k p te-
tézte az alábbi felhívást t előfizetőihez: -T. 
Előfizetőinkhez! Felkérjük azon T. Előfi-
z e t ő i n k e t akik nz e l ő f i z e t é s i dijak-
kal elmaradtak, h á t r a l é k a i k a t rendezni 
szíveskedjenek, mert a mai nehéz helyzetben 
nem vagyunk képesek hosszabb előleg 
nyújtására, ennélfogva, amennyiben a hát-
r a l é k rendezésére vonatkozó szándékot 
nem tapasztalnánk, nz illető előfizető részére 
szeptember 1-én, sajnálattal kénytelenek len-
nénk a lap küldését beszüntetni A kiadóhiva-
tal 

— A paprikaügyek előadója Szegeden. Csü-
törtökön Szegeden tartózkodott dr. R á d a y 
Gyula miniszteri tanácsos, a paprikaügyek 
előadója. A miniszteri tanácsos délelőtt meg-
látogatta dr. P á l f y József polgármesterhe-
lyettest, aki tájékoztatta annak s memoran-
dumnak a tartalmáról, amelyet a szegedi 
papríkaérdekeltségek monstr «küldöttség ut-
ján kivannak eljuttatni Purgly Emil földmű-
velésügyi miniszterhez. Ráday a földmüvelés-
ügyi minisztérium szegedi intézményeit vizs-
gálta végig Szegeden. 

x Száraz tűzifa és a legjobb szén Szenesi Fe-
renc Damjanich uccai telepén házhoz szállítva 
kapható. 

— Súlyos artistaszerencsétlenség. Budapest-
ről jelentik: A Budapesten szereplő Gleich-
cirkusz tegnap esti előadásán súlyos artista-
szerencsétlenseg történt. Washington-duo né-
ven szerepelt a műsorban egy Szegedről el-
származott artistapár, K o l b Ferenc és fele-
sége. A két artista tizenöt méter magasságban 
vakmerő akrobatamutatványokat végzett a 
cirkusz tetejéről leeresztett trapézen. A férfi 
kaucsuktartót szorított a fogai kőzött és azon 
függött. A mutatvány közben a közönség 
megrémültén látta, hogy a kaucsuktartó hir-
telen kirsuszik a férfi szájából és a kővetkező 
pillanatban az asszony lezuhant a cirkusz 
porondjára, ahol eszméletlenül terűit el. A 
nézők ijedten ugráltak fel helyeikről, a sze-
rencsétlenül iárt asszonyt kivitték a nézőtér-
ről. Az ügyeletes orvos' megállapította, hogy 
balkarja eltört és súlyos belső sérüléseket szen-
vedett. 

x Precíziós zsebórák és mindennemű éksze-
rek szakszerű javítása igen jutányos árban 
Mülhoffernél. 112 

— Jótékonvcélu műsoros est Szatymazon. 
A szatymazi és a jánosszállási nyaralók 
szombaton este a szatymazi Bá ló-vendéglőben 
műsoros estet rendeznek a kibóvitendö szaty-
mazi templom javára. A műsoron szerepelnek 
Spanier Magda, Fekete Ipolv, Szakács Kató, 
Tóth Ákos, László Gyula, Trischler Imre, 
Molrár Mária. Szegedről külön autóbusz in-
dul este fél nyolc órakor. 

s Ha Budapesti* utazik, ebő utja tegyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungána-fűrdőbe 

, (Budapest, VII., Dohány-ucca 44.) menzá. Ott m á r 
reggel 5 ó r ako r ny i t n ak és L40 pen-
gőért nemcsak megf ftrödHet, hanem 
j ó i meg Is reggelizhet 7 

Sport 
CsOtOrtOkOn este 

még nem döntöttek a Szeged FC 
vasárnapi tisszeAlllfAsAról 

Újpest vasárnapi játékát a szegedi sport-
társadalom nagy érdeklődéssel várja. A lila-
fehérek szegedi szereplése mindig a legna-

Brobb attrakciók kö:* tartozott A Bástya— 
jpest-meccsek legtöbbször példátlanul is-

galmas atmoszférában folytak le és mindenki 
emlékszik arra, hogy az akkor legjobb for-
mában levő szegedi proficsapat milyen hatal-
mas küzdelemben csapott ós sze a lila-fehé-
rekkel. 

Szeged uj első osrtályu csapata most első 
alkalommal kerül szembe az Újpesttel. A sor-
solás ugy hozta magával, hogy épen a bajnoki 
szezon elejére esnek a legnehezebb mérkőzé-
sek: a Hungária után azonnal az Újpest el-
len kell kiállani az ujszegedi pályán. Kétség-
telen, hogy a megkezdődött bajnoki szezon 
legnagyobb attrakciója lesz a v.~árnapi Ui-
pest—Szeged-meccs, mert a Ferencváros el-
leni mérkőzést Budapesten iátsza le a Szeged 
az őszi szezonban. 

A Szeged FC vezetősége, mint azt a Dfl-
magvarország jelentette, szerdán este tartott 
ülésén foglalkozott a mérkőzéssel, majd a 
délutáni nagv tréning ntán folytatta a meg-
beszéléseket a csapat összeáll itásáról. 

A csütörtök esti értekezleten végleges dön-
tés még nem történt, de a tréningen látottak 
alapján valószínűleg a kővetkező csapat áll 
ki Újpest ellen: 

Pálinkás — Schmidt, Riesz — Gross. Tóth, 
Bertók — Kronenbe-eer. Gvuresó- LnkAes. 
Halas, Havas. 

A csütörtök délutáni tréningen résztvett Ke-
resztes, a Kispest vo t half játékosa Is, akivel 
azonban eddig még nem sikerült megegyezni. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarortzáfi 
Hírlap- és Nyomda válla lat Rt kBnyvuvomdájsba" 

Felelős fizemverető t Klein Sándor. 


