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OLCSÓ ÉS JÓ TŰZIFA 
la tőlgyhaaáb q-ként 
B A C H. 

halóból 
a Stefánia alatt 

2*45 P. la nyárhaaáb q-ként 2-— P. la nyárdorong q-ként 1-80 P. 
A ta Maaása és Kifizetése a QafóndJ. 

Hírek. 
WIBWW ÍZ Szombat Róm. kath. Havi BA. 
* / I 1 1 ProL Oszvald. A nap kel 4 óra 42 
perckor, nyugszik 7 óra 28 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-lg, délután 4-tfl] 7-lg. a Városi Muzeum minden-
nap, vasár^ és ünnepnap is, délelőtt 10-1' fél l-ig 
*an nyitva. Folydlratcsere kedden, osütr rtökőn, 
«zombnfon délntír fél " tői fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak. Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
nt 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ncca 1 (telefon 1846), Selmeezi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Török Már-
ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364). 

Azidő 
A Szegedi Meteorologóiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 26.8 
C, a legalacsonyabb 16.2 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.6 
mm, este 762.0 mm. A levegő páratatalma reggel 
86.0 százalék, délben 61.0 százalék. A szél iránya 
reggel északnyugati, erőssége 3—1. A lehullott 
csapadék mennyisége nyomokban. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Jobbára derült és meleg idő. 

— Szombaton hivatalszünet a városházán. 
A havi Boldogasszony-napi alsóvárosi búcsú-
ra való tekintettel, szombaton a városi hiva-
talokban teljes hivatalszünet lesz. A havi bú-
csún dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
vezetésével testületileg részt vesz a város ha-
tósága. 

— Meghalt Rapaics Radó özvegye. Budapest-
ről kapjuk a hirt, hogy pénteken meghalt R a-

Ea i c s Radóné, a volt földművelési államtit-
ár özvegye. Rapaics Radó szegedi származású 

volt, állami megbízás folytán ő hajtotta végre 
a Tisza-szabályozás munkálatainak egy jelen-
tős részét, amelynek lebonyolításával nagy ér-
demeket szerzett. Rapaics Radó emlékére a Ste-
fánia-sétány felső bejáratánál emlékmüvet ál-
lított fel a földművelési minisztérium. Ra-

paics Badót kívánságához képes* Szegeden, a 
belvárosi temetőben levő családi sírboltban he-
lyezték nyugalomra, özvegye még a legutóbbi 
időben is sűrűn látogatott el Szegedre férje 
sírjához. A budapesti temetés után Rapaics 
Radóné holttestét Szegedre szállítják és férje 
koporsóia mellett helyezik el. 

— A Névtelen Hősök emléke. A Névtelen Hő-
sök emlékmüvének felállítása ügyében dr. 
P á l f y József polgármesterhelyettes pénteken 
arról értesítette B á r d o s s Béla ny. tb. főjegy-
zőt, hogy a város elvállalja az emlékmű alapo-
zásának elkészítését az örökmécsest is a város 
készítteti el, valamint elvállalja az áramellá-
tás költségeit is. A szellemi szükségmunka ke-
retén belül az ősszel elkészítteti a város a sze-
gedi hősi halottak törzskönyvét. Rövidesen en-
gedélyt ad a polgármester arra, hogy az emlék-
mű költségeire társadalmi uton gyűjtenek. Az 
emlékbizottságba a város részéről a következő-
ket delegálják: dr. P á 1 f v József polgármes-
terhelyettes. vitéz S z a b ó Géza kulturtanács-
nok, dr. C s o n k a Miklós gazdasági tanácsnok, 
H e g e d ű s Antal árvaszéki elnök és dr. P á 1-
f y György tb. aljegyző. A bizottság a közeli 
napokhan megkezdi munkáját 

x Kisvasúti kirándulás augusztus 13-án Hon-
véderdőbe. Indulás 7 ó. és 13 ó. 30 p. Útiköltség 
oda-vissza 1 P. 101 
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STEINER 
speciális szakműhelyében Kelemen ucca 7. 

— Az iparosok szegénységi bizonyítványa. 
A mai súlyos gazdasági viszonyok közepette 
gyakran fordul elő, hogy a munkátlanul álló 
elszegényedett iparosok megbetegedés esetén 
anyagiak hiányaban, nem tudnak orvosi keze-
lést, gyógyszert vagy kórházi ellátást igénybe 
venni, viszont mint önálló iparüzők szegény-
ségi bizonyítványt nem kaphatnak, amelynek 
alapján ingyen gyógyellátást nyerhetnének. 
Ezen állapotok közepette az ipari és kereske-
delmi érdekképviseletek azzal az előterjesztés-
sel éltek a minisztériumhoz, hogy a jövedelem 
és vagyonadót nem fizető, valamint a forgalmi 
adó alól mentesített, tehát vagyontalan, sze-
gény önálló iparosoknak is adassék a jövőben 
szegénységi bizonyítvány. A minisztérium 
most a kamarához intézett leiratában megálla-
pította, hogy a szegényjogon való betegellátás 
igényjogosultságának megállapításánál, adatok 
szolgáltatására kötelezett városoknak módja 
van arra, hogy a fennálló jogszabályok alap-
ján adott esetben jövedelem és vagyonadót 
nem fizető, forgalmi adó alól mentesített ipa-
rosoknak és családtagjaiknak igény jogosultsá-
gát megállapítsa. Erre azonban az illető önkor-
mányzati közületeket a minisztérium nem uta-
sithaitja, — mondja a leirat — mert ezek ha-
tározatai ellen fokozatos felebbvitelnek van 
helye. 

— ünnepély. Az Avlva Barisiszia szegedi cso-
portja vasárnap este 8 órakor a zsidó hitközség 
dísztermében műsoros ünnepséget tart. Az ünnep-
ség programján énekszámok és monologok 
petnek. Bevezető beszéde* dr. Frenfeel Jenő mond. 
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Politikai merényletek 
A mult század ötvenes és hatvanas éveiben 

rendkívüli sok volt a politikai merénylet Vik-
tória angol királynőt 1850 junius 28-án Ro-
berte Pate elbocsátott huszárhadnagy, meg-
ütötte a botjával. — Ugyanezen év majusában 
rálőttek a porosz királyra. (Utódjára 1861-ben 
lőtt kétszer egy joghallgató.) — Ferenc Józse-
fet 1853 február 18-án Libényi szabólegény 
szúrta nyakon. — III. Ferdinánd pármai her-
ceget 1854 március 20-án ölték meg. (A gyil-
kos megszökött, tőre a hercegben maradt, aki 
csak 23 óra múlva halt meg.) — Spanyolország 
királynőjét 1856 március 28-án a kocsijában 
akarták agyonlőni. — II. Ferdinánd nápolyi 
királyt 1856 december 8-án a hadiszemle al-
kalmával szuronnyal támadta meg Milánó 
Agesilas. — III. Napoleont már 1852 októbe-
rében egy 1500 golyóval felszerelt pokolgép 
várta Marseillebe. Ez a merénylet nem sike-
rült. A másodikat 1853 julius 5-én kísérelték 
meg ellene, mikor az Operába hajtatott 1855 
április 28-án egy Pianori nevü olasz kétszer 
rálőtt a Champ-Elysees bejárata előtt. 1857-
ben három angol tervezett ellene merényletet, 
amik megismétlődtek 1858-ban és 1863-ban is. 
— Görögország királynőjére, aki férje távollé-
tében az országot kormányozta, egy diák lőtt 
rá. — Viktor Emánuel ellen 1858-ban követtek 
el merényletet. — Lincoln elnököt 1865 április 
14-én Washingtonban egy színész lőtte agyon. 
— 1866 április 16-án II. Sándor orosz cár el-
len nemes ember követett el pisztolymerény-
letet, amit egy Komissaroff nevü paraszt hiú-
sított meg. — Május 7-én Cohen Jenő, Blint 
Károly mostohafia, ötször lőtt Bismarkra, de 
nem talált. — Mihály szerb fejedelem 1868 ju-
nius 16-án a topcsideri parkban Anna húgá-
val együtt lett merénylet áldozatává. 

GÖDÖLLŐI ÜZENET 
Egy napra néhány virág a dsemboriból. Sze-

ged egy napra a vidámság és a fiatalság or-

szágútján. Üzenet a világ mosolygásából, — 

egy délelőttre selyemszálak a fiatalság fiatal 

internadonaléjábóL Fandák, lengyelek, egyip-

tomiak, svájciak; virágok, színek és kendők: 

— igy jött el egy napra a gödöllői erdő nyári 

üzenete. Virágok, színek és kendők: igy üzent 

a vidámság és a fiatalság világa — és igy vo-

nult be Szegedre egy augusztusi tavaszi reg-

gelen a világ szivárványos abroncsa, kacagó 

ölelkezése. Szinte játék minden as ég alatt, 

szinte hinni kell, szinte élni jő. Olyan vidámak, 

színesek és dalosak a oserkészfiatalok, — egy 

uj fiatalság talán (Európa és Amerika és Af-

rika kegyetlen öregségén), amely színes ken-

dőkkel fonja össze a világ virágait; egy uj 

fiatalság, amely dallal, mosollyal és békével 

megszerzi talán mégegyszer az életet, ami el-

veszett 

Szeged megérezte ezt a reggelt a fiatalság 

mosolygó vonatát és tavaszra zöldültek ki az 

augusztusi uccák, ahogy franciák, svájciak, 

egyiptomiak és lengyelek masíroztak be a vá-

rosba dalosan és virágosán. Êa főnt a nagy 

mosolygás fölött, a nap ragyogó airanyesőjé-

ben megiszőlaltak a harangok, — harangok 

köszöntötték a gödöllői erdő üzenetét. 

A vidámság bitem adónál éj a ezen a kiszik-

kadt földön, egy kis nemzetközi levegő a Tem-

plom-téren. A fiatalság olimplásza ez a gödöl-

lői ünnepen, ahol a stadion: a magyar ég és a 

magyar föld; a tribün: egy szomorú ország 

ölelése. A napsugarat Öleli itt a szomorúság 

és hinni próbál egy uj fiatalság dalában, mo-

solyában, békéjében. A fiatalság olimpiai zász-

lója leng most a gödöllői erdő fölött: verseny 

x Jő munkáért, verseny a megbékélésért, ver-

seny a jobb életért fcs az olimpiáisz ma egy 

versenyszámot elküldött Szegedre Is, — egy 

délelőttre ac oltupiisc levegője, at e olwnptász 

szive: — Tourelles és a Zvemsitadion az uj-

szegedí uszodában... 

Bs Szeged megölelte a virágok, színek és 

kendők eszterláncát: a s v á j c i kék nyakken-

dőket és a fehér keresztet a piros mezőben, a 

f r a n c i a trikolort, a l e n g y e l légiók sap-

káit és a piros fezeik alatt az e g y i p t o m i 

tóid mezőket a fehér félhold Körül Az ucca 

mosolygott és a fiatalság internadonáléja 

győztesen vonult vé$g a városon, fts egy 

lány két cserkész közé Síit, karonfogta őket, 

a fejére tette a pirosszélü svájd sapkát és i> 

kacagott velük végig a házak között, kar a 

Karban, összefogődzvt, kacagva és énekelve, 

két fin és egy lány; egy zörlchl fin, egy lyoni 

fin és egy szegedi lány. 

A fiatalság ölelkezik ezen a győzelmes olim-

• piászon, amely most egy napra virágot, ken-

dőt szint küldött Szegedre; dalt mosolyt és 

békét üzent Szegedre. Uj fiatalságot üzent, 

amely talán megépíti mégegysser az összeom-

lott életet. (v. gy.) 

V e n d é g l ő - á t h e l y e z é s ! 
Értesítem i. t. vendégeimet és a n. é. közön-

séget, hogy vendég l őme t Kossuth Lajos 
suarárut 53. sz. alól Atheliieztem Pallavlclnl 
ncca 3. SZ. alá, régi „Arany páva" helyi-
ségébe. Kérem további szíves pártfogásaikat. 

mcns ANTAL vendéglős. 1093 

A Délmagyarország 
uj telefonszámai: 

Kiadóhivatal és nyomda . . . . 13-06. 

Szerkesztőség és felelős szerkesztő 23-33. 


