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Agglegény apa ma esti előadására 
a Délmaavarorszig előfizetői lé I á r a j e g y e t válthatnak. 

HircJk. 

28 pere-
j n » f / ' J / T Kedd. Róm. kath. Jakab ap. Prot. 
asmw / ^ w » . A M p k e l 4 ó r a 28 
or, nyugszik 7 óra 43 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
'-Ifi. délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzeom minden-
nap, vasár- ¿a ünnepnap ts. délelőtt 10-t' fél 1-tg 
m n nyitva. Foly'őlraitosere kedden, csüi" '-tőkön, 
szombaton délntán fél "í-től fél 6-lg. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L emo-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárnt 69 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-kőrut 
20 (telefon 2268), Bulcsn Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I , 
Boldogasszony-sugárnt 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. n. 489. (telefon 3425). 

Azidö 
'A 8w>ge«H Meteorologiai ObMfrvatórinm je-

lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26.9 
C, a legalacsonyabb 19.2 C. A barometer adata 
nuBfofcra és tengerszintre redukálva reggel 760.9 
n>m, este 761.0 mm A levegő páratartalma reggel 
90 százalék, déliben 63 százalék. A szél iránya 
északnyugati, erőssége 2—7 m. 

'A Metcorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Mérsékelten meleg idő, egyes helveken 
még zivataros esők. 

— 'A" város költségvetése. A számvevőség he-
tek óta dolgozik a város jövő évi költségelő-
irányzatán. A közigazgatás személyi és dologi 
tételeit nagyobbára már összeállították, rövi-
desen az üzemek költségelőirányzatának ösz-
«zeállitásához kezdenek hozzá. S k u l t é t y 
Sándor főszámvevő közölte a Délmagyarország 
munkatársával, hogy augusztus közepére elké-
szül a nyers-költségelőirányzat, előzőleg a vá-
rosi ügyosztályok vezetői a számvevőséggel 
együtt, maglik között tárgyalják le a költségve-
tést. Előreláthatólag augusztus végén, vagy 
legkésőbb szeptember első napjaihan ke-
rül sor arra, hogy a pénzügyi bizottságot ösz-
szehivják a költségelőirányzat tárgyalására. 
Bizonyos, hogy soha nehezebb dolga nem volt 
a pénzügyi bizottságnak, mint most lesz a költ-
ségvetés tárgyalásánál, mégis arra számit a 
számvevőség, hogy szeptember végén a tör-
vényhatósági bizottság elé lehet majd terjesz-
teni a jövő évi költségelőirányzatot 

— Eljegyzés. Farkas Magda és Klefet László 
Csongrád-Félegyháza, jegyesek. (Minden külön 
értesítés helyett.) 

— Hétvégi munkaszünet a szegedi város-
házán. A Délmagyarország beszámolt arról, 
hogy a Városi Alkalmazottak Egyesülete be-
adványban kérte a polgármestert, rendszere-
sítse a városi hivatalokban is a bétvégi mun-
kaszünetet. Ebben az ügyben dr. P á 1 f y Jó-
zsef polgármesterhelyettés megbeszélést foly-
tatott B á r á n y i Tibor főispánnal és a tanács-
kozás eredményeképen a varos összes hivata-
lainál bevezetik a weekendet. A hétvégi mun-
kaszünet szombat déli 12 Arától hétfő reggel 8 
óráig tart és szeptember 15-ig lesz érvényben. 

— Elkészül a végleges választói-névjegyzék. 
A központi választmány legközelebbi ülését 
csütörtökön délben tartja cs ekkor az ország-
gyűlési képviselői választói-névjegyzék ellen 
Í>cadott kifogásokat tárgyalják. A kifogások 
elbírálása után, a központi választmány elké-
szíti a végleges választói-névjegyzéket, amelyet 
közszemlere tesznek ki. 

—» Szombaton délután: kisgyűlés. B á r á n y i 
Tibor főispán a julius havi rendes kisgyülest 
szombat délután 4 órára hívta össze. A kisgyű-
lés tárgysorozatát csütörtökön délelőtt állítják 
össze a városi ügyosztályok vezetői. 

— Agyrázkódás." Hétfőn délben Dő z s a Kál-
mán egyetemi alkalmazottat gróf Apponyi Albert-
ticca 5. szám alatti lakásáról agyrázkódással és a 
lején zúzott sebbel a sebészeti klinikára szállitol-
ták a mentők. A nyomozás megindult 

— Dr. Bach Imre és dr. Gellért Andor: egye-
temi magántanár. Budapestről jelentik: A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter dr. B a c h 
Imre belgyógyásznak „A fermentek orvosi vo-
natkozásai" cimü tárgykörből és dr. G e l l é r t 
Albert egyetemi adjunktusnak a „Tájbonctan" 
cimü tárgykörből a szegedi Ferenc József tudo-
mányegyetem orvostudományi karán egyete-
mi magántanárrá történt képesítését jóváha-
gyólag tudomásul vette és e minőségükben 
megerősítette. 

— Választás a cionista kongresszusra. Most 

választják meg a cionista kongresszusra ki-

küldendő delegátusokat. Szegeden vasárnap és 

hétfőn tartották meg a választást. Hétfőn este 

hirdették ki az eredményt, amely szerint öt-

vennégyen — a választásra jogosultak 85 szá-

zaléka — éltek szavazati jogukkal, ötvenkét 

százalék esett a „Dolgozó Palesztina Ligára", 

28 százalék az általános cionistáké és 6 szá-

zalék az ortodox cionistákra. Tizennégy száza-

lék kétes szavazatot a budapesti választási fő-

bizottság elé utaltak. 

— Volt honvédtisztek én tisztviselők árváinak, 
özvegyeinek segélyezése. A honvédelmi miniszté-
rium által közzétett pályázati hirdetmény szierint 
Wolfner Gyula és társa budapesti cég alapítvá-
nyának kamataiból 1933 auguszitus havában volt 
hivatásos honvédtiszt, vagy tisztviselő szűk anya-
gi helyzetben levő özvegyét és árváját segélyben 
részesitik. A kérvények augusztus 10-ig Bérház I. 
emelet 4. alatt adandók be. Csak hivatásos tisztek 
és tisztviselők özvegye és árvád folyamodhatnak. 

— Beiktatták a zákányi plébánost. Vasárnap 
iktatták be állásába S z é l i Józsefet, Zákány 
u j plébánosát, aki előzőleg Somogyi-telep ad-
minisztrátora volt. Az egyházi installálást dr. 
K r ä m e r Tamás kisteleki plébános végezte a 
megyéspüspök képviseletében. Az installáció 
után aratóünnepély volt, amelyen több arató-
nrunkást megjutalmaztak. 

— Uj választott biró. L á n c z i Adolf ny. felső-
kereskedelmi iskolai tanárt, hites revizort a vá-
lasztott bíráskodási központ felvette a választott 
bírák sorába. 

— Cserk észünnepély. A DM KE 124 számn Szi-

ráky cserkészcsapata vasárnap tartotta zászlóava-

tási ünnepélyét a fogadalmi templom előtt. 12 

órakor a zászlószögek heveréséve] kezdődött az 

ünnepély, majd a rendőrtiszti kar nevében tarnói 

Bn ó c z Béla főkapiitányhelyerttes áitadta a zászlót 

a csapatnak, melyet Á b r a h á m Károly helyettes 

parancsnok vett át. Ezután dr. csicseri O r m ó s 

Zsigmond parancsnok fogadalmat vett ki a csa-

pat tagjaitól. Vitéz M á r l a f ö l d y Márton, a ke-

rül ert elnöke mondott végül beszédet. Az ünnepség 

után a csapat diszmenetben elvonult ar Ország-

zászló előtt. Az nj zászlót a szegedi rendőrtiszti-

kar hölgyei adományozták a c^patnak. 

Tiszai kaland 
Vasárnap este ,agy riadalmat okozott a 

Tiszán egy fiatal leány állítólagos szerencsét-
lensége. A leány délután csónakba ült és part-
nerével felfelé evezett a vizén. Kilenc óra is 
elmalt már, de a fiatalok nem tértek vissza. 
Tiz óra felé megjelentek a leány kétségbeesett 
szülei, akik hiába várták haza leányukat. A 
parton nem tudták az ijedt szülőket megvi-
gasztalni, valószínűnek látszott, hogy a leány/ 
és partnerét baleset érte a vízen. Megindult a 
hajsza a leány után. Csónakosok rohantak 
fel a vizén, átkutattak minden zugot, de sehol 
sem akadtak a kétpárevezős csónak nyomára. 
Ejfélfelé bevonultak a csónakok reményvesz-
tetten. Negvedegy óra tájban azután elsimult 
minden. A kétpárevezős megérkezett, a leány 
vidáman ugrott ki belőle és gyorsan elmondot-
ta szüleinek, hogy elvesztettek az evezőket, ez-
ért nem tudtak ideiében hazatérni. 

Aranyérnél és az evvel járó béldugluás 
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derék-
fájás, mellszorulás, szívdobogás és szédfllési 
rohamoknál a természetes »Ferenc József« 
keserűvíz használata kellemes megkönnyeb-
bülést eredményez. A belső bajok orvosa! az 
igen enyhe hatású Ferenc József vizet sok-
szor mindennapi használatra reggel és este 
egy-egy félpohárnyi mennyiségben rendelik. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füsrerdzlelekben kaohafó. r i 

MAKÓI HÍREK 

A hatvan kilométeres marosi távúszás, amely-
re K i ss András makói ácsmester vállalkozott, 
aki vasárnap akart a nagylaki román határról a 
Maroson Szegedig leúszni, osak félig kerülhetett 
megvalósításra. Az uszó délelőtt háromnegyed 10 
órakor indult a nagylaki határtól lefelé a Maro-
son. Kisérői a parton gyalog követték, majd Apát-
falván nj kísérőket kapott Kiss András és itt az 
apáJbfalvai fürdőzők között tartotta az első rövid 
pihenőt anélkül azonban, hogy a vizböl kiszállt 
volna. Délután egy óra volt, amikor beérkezett a 
makói strandfürdőbe, ahol Kiss András 29 kilomé-
ter leúszása ntán kénytelen v,olt megszakítani vál-
lalkozását, mivel a Maikóról és Szegiedrőü felkért 
kisérők a zivataros időre való tekintettel nem 
vállalkoztak a kíséretre. Kiss András most szer-
dán délután szándékozik a Makó—Szeged közötti 
távot leúszni. 

— Halálos baleset bnrnckszedés közben. L e n-
c s é s József 22 éves mezőhegyesi bérest hétfőn 
reggel barackszedés közben halálos baleset ér-
te. A fiatal béres a gazda leányának kérésére 
felmászott a barackfára gyümölcsöt szedni. Vé-
letlenül egy vékonyabb ágra lépett, mely letö-
rött alatta. Lencsés József a 4 méteres magas-
ságból Wuhant és holtan terült el a fa alatt. 
Az esetről értesítették a szegedi ügyészséget, 
amely megindította a nyomozást a szerencsét-
lenség ügyében. 

— Figyelmeztetés. Saját gyárában készült 
tiszta gyapjú fürdőruha mintadarabjait szen-
zációs olcsó áron árusítja a Lampel és Hegyi. 

— Egy fiatalasszony halálugrása a Gellérthegy-
ről. Budapestről jelentik: Vasárnap este a Cita-
della közelében a Gellérthegyről levetette ma-
gát egy fehérruhás fiatal no. A sziklák véresre 
zúzták testét, amelyet a Gellérthegy lábánál ta-
lá'tak meg. Azonnal meghalt. A rendőrség 
megállapította, hogy az öngyilkos nő S a 1 z -
b e r g e r Oszkár magántisztviselő felesége, 
aki régóta idegbajban szenvedett és régóta 
öngyilkossági tervekkel foglalkozott. A férj 
nemrég elvesztette állását, anyagi gondjaik 
voltak! Salzbereerné gyakran emlegette élet-
untságát 

MTK—Sz í JE 4 : 1 
Budapest, julius 24. A Császár-fürdő meden-

céjében hétfőn este ujabb cseh—magyar vízi-
póló mérkőzés volt, amelyen a csehek ellenfele 
egy magvar kombinált együttes volt, amelyben 
Bródi, Vágó, Sárkány, Hblba. Keserű II., Né-
met, Bözsi vettek részt. Az eredmény 2:1 fél-
idő után 5:3 volt a magvarok javára. 

Ezután a MTK—SzUÉ I. osztályú vizrpóló-
mérkőzést játszották le Nádas bíró vezetésé-
vel. Az MTK győzött 4:1 (3:0) eredménnyel. 
A gólokat Hazai,' Kajki II. (2—2) és Szaniszló 
(1) lőtték. 

Asz olvasó rovata 
A vizimentők telefonja 

Tekintetes Szerkesztőségi Tiszai ember va-
gyok és igv többször szükségem van arra, hogy 
a vizimentőállomással telefonon érintkezzem. 
Eközben furcsa tapasztalatokra jutottam. A 
múltkor például kerestem a mentőállomást, 
félóráig csöngettem, de senki sem jelentkezett. 
Arra gondoltam közben, hogy mi tőrtént vol-
na, ha most egy haldokló számára kérnének se-
gítséget. Hétfőn ismét kérni próbáltam a vizi-
mentőket, dolgom volt velük. Jó félórán ke-
resztül kísérleteztem, de az állomás mindég 
foglaltsági jelet adott. Végül a hibabejelentő-
höz fordultam, aki megoldotta a rejtélyt A vi-
zimentők lent ha«"iák a hallgatójukat é» így 
nein lehetett őket "e'hívni. — Ismétlem, men-
tőállomásról van «zó. ezért érdemel megemti-


