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5 óra 6 perckor, nyugszik 6 óra 56 perckor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-101 

l-ig. délután 4-tfll 7-ig. « Városi Húztam minden-
nap, vasár» és finnepnap is. délelőtt 10-t" fél 1-tg 
van nyitva. Folyilratcsere kedden, esOrrtökön, 
szómba»™ détnfár fél « 1öl fél 6-tg. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme-
lel) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden • gyógv szertárak köztH szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996). Borbély József Tisza Lajos-könit 
20 (telefon 2268), Bulcsn Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278). Gerle Jenő Klauzál-tér S. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged. Vedres-ueca 1. 
(telefon 1846). Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I., 
Boldoga««zony-sngárut 31. (telefon 2125). Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX n. 489. (telefon 3425). 

Az idő 
A Szegedi Meteorologlal Obszervatórtnm Je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 21.2 
(1 a legalacsonyabb 13.8 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 74.0 mim, 
este 755.7 mm. A levegő páratartalma reggel 100 
százalék, délben 56 százalék. A szél iránya észak-
nyugati, erőssége 6—7. A lehullott csapadék meny-
nyisége 27.3 mm. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Nyugat felöl ismét szél és eső, a hőmérsék-
let kissé sülyed. Távolabbi kilátások: Péntek-
re szárazabb Idő valószinü. 

— Meghall íd. Kende Ferenc. Idősb K e n d e 
Ferenc gimnáziumi tanár, a DMKE-koIIégium 
és a Mester-uccai gimnázium igazgatója, a 
napokban elhunyt. Kende Ferenc Szeged kul-
turmunkásai közé tarlozott, 1914-ig, majdnem 
két évtizeden át a szegedi állami gimnázium 
tanára volt. Latint, magyart és filozófiát tani-
tott, több szakkönyvet u-t, annakidején a kul-
tuszkormánv speciális megbízatásával a nem-
zetiségi vidéken vett részt a magyarság létküz-
delmeiben. Szegedi működése alatt a nemzeti-
ségi tanárok részére szervezett tanfolyamok or-
szágos vezetője volt. Az elhunvt kiváló peda-
gógust felesébe, D é r y Berta, fia. K e n d e Fe-
renc és kiterjedt rokonsága gyászolja. 

— Czikora János előadása az Ipartestületben. 
'A' szegedi ipartestületben kedden este tartotta meg 
előadását C z i k o r a János volt államtitkár a ci-
pész újság szerkesztője. Az előadáson nagy szám-
ban jelentek még a szegedi cipész-, csizmadia- és 
papucskészitö iparosok, úgyszintén a bőrkereske-
dők is. Czikora János előadásában Ismertette azo-
kat az okokat, amelyek a még néhány évvel ezelőtt 
virágzó lábbeli készitő iparosság életkörű roényeit 
lerontották. A sok statisztikai adattal és példákkal 
illusztrált előadás mély hatással volt a «regnál 
lábbelikészitő iparosságra. 

— 47 pengőért 125 holdas birtokra tűztek ki 
árverést A napokban árverési hirdetmény je-
lent meg a vásárhelyi lapokban. A hirdetménv 
47 pengő és 41 fillér tőkekövetelés behajtásáról 
szól, amely miatt egy nagy gazdacsalád ellen 
tűztek ki szeptember 9-ére árverést. Ami azon-
ban érdekes a dologhan az, hogy ezért az arány-
lag csekély összegért a nagv birtokra készítik 
elő a dobot. A 47 pengőért 125 magvar holdnvi 
területű birtokra, melynek becsértéke 65 és fél 
ezer pengő, tűzték ki az árverést.. . 

— Összezúzta kezét a cséplőgép. C s á s z á r 
Péter 31 éves cséplőgépész szerdán délután a 
mórahalmi tanyák között dolgozott gépével. 
Munka közben jobb keze n lendkerék közé ke-
rült és ősszemorzsolódott. Császár Pétert a men-
tők beszállították a szegedi közkórházha és 
ápolás alá vették. Állapota súlyos, de nem élet-
veszélyes. 

Legújabb rendszerű, i i e n i i e i ó i a n o l e s ó 

Fodrászat! átalányrendszer 
NAI hajvágás Q J . A A 

ondolálá* I * 1 V I I 
manicür v. fejmosás • • « » W 

Pérll ha jvágás Q Mm 
manioflr Wr J • • • • 
beretválás r. fejmosás • • 

LsgtnodernsbhQI («Insrclt ozalon. El »fi rend ti mnnkMrá olo»A 

mdmr Keller Miklós koicmt a. S. u . 

— Lobogózzuk fel a házakat. Az idegenfor-

f;almí hivatal vezetője felkéri az összes háztu-
ajdonosokat, de különösen azokat, akik olyan 

helyen laknak, ahol a Szabadtéri Játékok, Sze-
gedi Hét, stb. lebonyolitódik, hogy augusztus 
26-tól, szombat reggeltől egész az ünnepségek 
befejeztéig házaikat lobogózzák fel, hogy az 
ünnepi hétnek külsőleg is kifejezést adjunk. 
Különben a hivatal vezetője a város polgár-
mesterének előterjesztést tett, hogy ugy a vá-
rosi, mint az állami összes középületeket a jel-
zett idő alatt szintén lobogózzák fel, a Boldog-
asszony-sugáruton és a Kossuth Lajos-sugár -
uton más, ünnepélyes alkalmakkor szokásos 
zászlókat az úttest felett feszíttesse ki. 

— Terjed a halálos álomkór az U. S. A.-ban. 
Missouri államban a járványos álomkór tovább 
szedi halálos áldozatait. A tegnap folyamán újból 
három álomkóros beteg halt meg, ugy hogy a ha-
lálos áldozatok száma most már tizennyolcra 
emelkedett 

— Építőmunkás-gyülés. Az Építőmunkások 
Országos Szövetsége szegedi csoportja 25-én, 
pénteken d. u. 6 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-u. 9) nyilvános népgyűlést tart. A 
gyűlés előadó ja: S z a k a s i t s Árpád szövet-
ségi elnök, aki az építőipar válságos helyzetét 
ismerteti és rámutat a segítés módjaira. Saját 
érdekében jelenjen meg a gyűlésen minden 
szegedi kőműves, ács, kőfaragó, cserepező, fes-
tő, mázoló és kövezőmunkás. 

— Az állami kisegitő Iskola városi támogatása. 
Az állami kisegítő iskola évente eddig 2000 pengő 
városi támogatásban részesült. A jövő évi költ-
ségelőirányzatból hir szerint törölték a kisegítő 
iskola városi segélyét. Az iskola vezetősége be-
adványt intézett most a polgármesterhez és kérte, 
hogy jövőre is biztosítsák az iskola városi támo-
gatását, mert az iskolaépület nagymérvű tatarozá-
sa válik szükségessé. A kérelem felett a pénzügyi 
bizottság javaslatára majd a közgyűlés dönt. 

— A szegedi specialitások árusítása. Az I. 
fokú közigazgatási hatóság felhívja azokat, 
akik 27-én a filléres vonat érkezésének nap ián 
este 6 óráig árusítani kivániák a szegedi kü-
lönlegességeket, augusztus 25-én délig jelent-
kezzenek a városi Bérház I. emelet 17. ajtó-
szám alatt dr. T e m e s v á r y László piacren-
dészeti előadónál. A helyeket délután 1 órakor 
Bérház I. em. 17. ajtószám alatt jelöli ki a 
hatóság. Kifejezetten csak szegedi specialitá-
sokat szabad árusítani, nevezetesen papucsot, 
halbicskát, paprikát, szegedi levelező-lapokat, 
mézeskalácsot, tarhonyát stb. 

— A magyar frontharcosok országos találkozó-
ja. Minden év október első vasárnapján a front-
harcosok országos találkozóra jönnek össze. Az 
idei frontharcos nap október ekéjén lesz Buda-
pesten és ez lesz az ötödik országos találkozó, 
amelyen a velünk rokonszenvező államok front-
harcosai is képviseltetik magukat. A találkozóra 
nézve felvilágosítások a Frontharcos Szövetség 
országos elnökségénél és a szövetség helyi alaku-
latánál nyerhetők. 

— Borzolmas pánik egy vonat összeütközé-
sénél. A besszarábiai Kisenevben mult éjjel 
személvvonat ütközött össze cgv tehervonattal. 
aminek követke7tében a személvvonat utasai 
között példátlan pánik tört ki. Maga az össze-
ütközés nem követelt volna halálos áldozatot, 
legfeljebb néhány sebesültet. Az utasok sorában 
azonban olyan riadalom tört ki, hogv az össze-
ütközés percében tömegesen ugráltak le a va-
gonokról és igv negwenen súlyosan megsebe-
sültek. Nagyrészüket azonnal kórházba kellett 
szállítani. 

— Szekulesz büntetése. Budapestről jelentik: 
Szekulesz József előtt szerdán kihirdették a kú-
ria jogerős ítéletét. Mint ismeretes, a törvény-
szék zsarolás büntette címén kétévi és kélhó-
napi fegyházra Ítélte Szekuleszt és a tábla más-
félévi börtönre mérsékelte a büntetést. Harmad-
fokon kétévi fegyházban állapította meg a kú-
ria Szekulesz büntetését. Szekulesz az időköz-
ben felmerült adatok alapján újrafelvételi ké-
relemmel fordul a törvényszékhez. 

— Atjáró-lezárás. A Máv. a Szeged-Sándor-
falva törvényhatósági ut és az Szeged-Rókus 
Algvő állomások közti vonal keresztezésnél 
levő vasúti átjárót javítási munkálatok miatt 
25-én. pénteken délután 3 órától 4 óra 30 per-
cig zárva lartja. 

Elkészült a hősi emlékmű terve 
(A Délmacmarország munkatársától.) A hősi 

emlékmű felállítására irányuló mozgalom 
már meglehetős széleskörű Szegeden. A terv 
felvetője: Bárdoss Béla ny. tb. fője0/zó már 
elkészítette a hősi emlékmű tervét és azt szer-
dán bemutatta dr. Pálfy József polgármes-
terhelyettesnek, aki pénteken déli 12 órára ér-
tekezletet hivott össze a további teendők meg-
beszélése végett. Az értekezleten szakértők is 
megjelennek és megbírálják az emlékmű terv-
rajzát 

A polgármesterhelyettes közölte a Delmo-
gyarország munkatársával, hogy a város nem 
annyira monumentális emlékmüvet óhajt fel-
állíttatni, mint inkább azt szeretné, ha a kör-
nyezet adna jelntőséget az emlékműnek. Az 
elgondolás az, hogy az emlékmű egy örökégő-
vel kombinált nagvobb márvánvkocka lenne 
és a városháza előtti parktükörben állítanák 
fel. Ez az elgondolás azonban még nem végle-
ges, a közgyűlés jóváhagyó határozata szük-
séges hozzá. Annyi azonban máris előrelátha-
tó, hogy a hősi emlékmű nem lesz szoborszerű 
alkotás. Az emlékmű elkészítésére nem is hir-
det pályázatot a város, hanem az emlékmű bi-
zottság döntése alapján megbízás utján ké-
szítteti el. 

— Titokzatos öngyilkosság a budapesti Sós-
fürdőben. Budapestről jelentik: Szerdán reggel 
revolverével agyonlőtte magát O t t Gusztáv 
győri magánzó. A dúsgazdag győri családból 
származó fiatalember két hónap óta a téténvi 
uti Erzsébet Sósfiirdő szállodájában lakott és 
többször célzott szomszédai előtt életuntságára. 
Végzetes tervét szerdán titokzatos módon vnló-
sitotta meg. Utólagos megállapítás szerint előző 
este nltatópor segítségével aludt el. Reggel, fel-
ébredése után, valószínűleg még az altatópor 
okozta kábultságában magába lőtt és azonnal 
kiszenvedett. A szobaajtó belső oldalára egy cé-
dulát szögezett, melven négv ceruzával irt ösz-
szefüggéstelen szó állt: „Vitaöin, Irrig, Auto-
mobil, Révfülöp." A rejtélyes üzenet értelmét 
még nem sikerült megállapítani. Több levelet 
hagyott hátra. A rendőrséghez címzett levelé-
ben azt írta. hogy súlyos betegsége miatt vált 
meg az élettől. 

— Anyja hajszolta a halálba a távfürdőző Li-

tzig Riithot. Esseni jelentés szerint Litzig Ruth, a 

10 éves uszónő, akit 79 órás rekorduszása után 

súlyos betegen szállítottak kórházba, tegnap dél-

után meghalt anélkül, hogy egy pillanatra Is esz-

méletre tért volna. Szive bénult meg. amelyet soro-

zatos kámforinjekcióval seim tudtak működésbe 

tartani. A városban nagy a felháborodás a leány 

anyja ellen, mert ő hajszolta gyermekét — „rekord-

tel jesitménvre". Még akkor is, amikor leányát kór-

házba szállították, büszkén mondta az orvosnak: 

„Itt hozok egy igazi rekordernőt!" Mozgalom in-

dult meg, hogy a halálosvégü szenzációhajhászás 

rendezőit, köztük az édesanyát is, biróság elé ál-

lítsák. 

— Csökkent a német idegenforgalom. A ber-
lini idegenforgalmat tanulmánvozó intézet leg-
utolsó statisztikája szerint Németországszerte 
csökkent az idegeniárás. Berlinben 19, az észak-
nyugati nagy városokban 14, a nvugatiakban 
15, a délnémet városokban oedig 20—23 száza-
lékkal kevesebb idegen fordult meg az utóbbi 
időben. 

— Máplyát rakott a lakásában. Szörnyű módon 
vetett véget életének egv Klinger Róza nevű bécsi 
magánzónő, aki gyógyíthatatlan betegsége miatt 
elhatározta, hogy öngyilkosságot követ el. Lakásá-
ban valóságos máglyát rakott, petróleummal lo-
csolta le ágyát, bútorokat, fahasábokat halmozott 
fel, sőt a konyhából gumicsővön bevezette a vilá-
gitógázt is és miután mindent elkészített, lakását 
bereteszelte és majd önmagát is leöntötte petró-
leummal. Végül gyufát gyújtott. A szoba pillana-
tok alatt lángtengerré változott. A sűrűn lezárt 
ablakrésekből azonban fekete füst tőrt elő s igy 
az idejében érkezett tűzoltóság lokalizálta a vesze-
delmet. amely az egész házat pusztulással fenye-
gette Az elkeseredett öngyilkos asszony időköz-
ben szénné égett 

— Kisiklott a vonat egy tehén miatt. Egy he-
lyiérdekű vonat tegnap este Valborg dán város 
közelében elgázolt egy tehenet, amely egy for-
dulónál keresztben állt a síneken. A tehén kimúlt, 
de a vonat kisiklott. Tiz utas megsebesült. 


