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Mosóbőr kesztyű tölcséres 

2 gb.. . Höf le £M!nJï 
Elrabolták Weinréb bankár kél gyermekéi 

Weinrébné leijelentése szerint a gyermekrablást a bankár követte el 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) A 
budapesti főkapitányság egy fieltünést keltő 
gyennekrablási ügyben folytat nyomozást. A 
feljelentést W e i n r é b Oszkárné tette, aki be-
jelentette, hogy két gyermeke, a négyéves Éva 
és a hatéves György csütörtökön délután a ne-
velőnő kiséreteben sétálni ment és azóta el-
tűnt. Közölte azt a gyanúját, hogy a gyerme-
keket a tőle különváltan élő férje, Weinréb Osz-
kár rabolta el. Weinréb a közelmúltban sza-
badult a váci fegyintézetből, ahol valutabün-
rselekmények miatt a rá kiszabott két és félévi 
börtönbüntetését töltötte. A bankár, mint jó-
magaviseletü fogoly, még a büntetés teljes ki-
töltése előtt feltételesen szabadlábra került és 

az ügyészség engedélyével, egészségének hely-
reállítása cimén, külföldre távozott. 

Az asszony panaszát alátámasztani látszik 
az, hogy pénteken délután Weinréb Oszkár 
egyik volt alkalmazottját Bécsből telefonon fel-
hívta egy férfihang, magát Weinréb Oszkárnak 
mondva, közölte vele, hogy a két gyermek nála 
van, jól érzik magukat és ő fogja gondjukat vi-
selni. Viszont Weinréb Oszkár ügyvédje azt 
állítja, hogy a bécsi telefonnál semmiesetre sem 
lehetett Weinréb Oszkár, mert Weinréb SL Mo-
ritzban betegen fekszik. A rendőrség széleskörű 
nyomozást indított a gyermekek felkutatása ér-
dekébe» 

Hirek. 
MJC 2 . 

Szombat Róm. kath. István ki-
rály. Prot Rebeka. A nap kel 

5 óra 19 perckor, nyugszik 6 óra 39 perckor. 

Somogyi-könyvtár szeptember l-ig zárva. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme-

let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

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

II Szegedi Hét müsornaptára 
Szent. 

^• •án 

este 

B óra: 
Katonai zenés-
takarodó a Dóm-téren 

Belépfidij 20 fillér 
tó*» Garden-party 

éf müvészestély 
a S te fán i án 

Belépődíj 20 fillér. Ülőhely 80, 60 és 40 flll 

Az idő 
A Sjwgedi Meteorologíai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 25.2 
C, a legalacsonyabb 12.7 C, A barometer adata mill-
iókra és tengerszinted redukálva reggel 762.0 mm, 
este 760.1 mm A levegő páratartalma reggel 78 
százalék, délben 42.0 százalék. A szél iránya észak-
nyugati, erőssége 2—4. 

A Meteorologíai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Változékony, szeles idő, hősülyedéssel, 
több helyütt esők, vagy zivatarok. 

— A szegedi egyetem uj díszdoktora. Buda-
pestről jelentik: A kormányzó a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére meg-
engedte, hogy W a g n e r János ny. kir. tanitó-
képzőintézeti főigazgatót értékes botanikai 
munkássága elismeréséül a szegedi Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem bölcsészettudományok 
honoris causa doktorává avassák fel és részére 
a tiszteletbeli doktori oklevél kiadassék. 

— Búcsúztatás. Dr. R a c k János Máv. főfel-
ügyelő, az üzletigazgatóság számosztályának 
főnöke, nyugalomba vonult. A kiváló tisztviselő 
tiszteletére pénteken este bucsuvacsorát ren-
deztek barátai és volt munkatársai a Hugiban. 

x Uyorsiráat, gépirást jól, olcsón szakiskolában 
(Honvéd-tér 4.) tanulhat. Kérjen tájékoztatót. 

Kézimunkafonalak * előrajzolás 
nálunk a T Í C 7 9 á m h ^ T PűspökbazárépOlet 
legolcsóbb. • d l U l l a c szappanüzlet mallett 

— Baleset. P i n t é r József 73 éves Szabad-
sajtó-ucca 35. szám alatt lakó földműves pén-
teken délelőtt, amikor a rókusi rámpán át 
akart hajtani, kocsijáról olyan szerencsétlenül 
esett le, hogy agyrázkódást szenvedett. Pintért 
a mentők a közkórházba szállították. 

— Ricinus-termelési kísérletek. A Szegedi 
Hét keretében rendezett tanyakiállitáson feltű-
nést és érdeklődést keltett a Tompapuszta-zsi-
roskuti iskola speciális kiállítása, amely az 
iparostanonciskola második emeletén kapott 
helyet és amelynek specialitásai a zsűri dön-
tése alapján a második dijat nyerték el. A ki-
állítás nagyjelentőségű kísérletek eredményét 
mutatja be, S z a b ó Dénes tanító é s L o r e n c z 
László tompái gyógyszerész ricinus-termelési 
kísérleteinek bámulatos eredményeit A két kí-
sérletező Magyarország külkereskedelmi sta-
tisztikájából megállapította, hogy hatalmas 
összegek kerülnek ki az országból finom gép-
olajért, pedig ezt az olajat megteremné az Al-
fölá talaja is. Ez a talaj ugyanis kiválóan al-
kalmas a ricinus-termelésre és a ricinusmag 
olajtartalma 48—52 százalék között váltakozik. 
A 'tompapusztai kísérletek beigazolták, hogy 
nagyszerű eredményeket lehet a ricinusterme-
léssel elérni. Az a különlegesen szép növény, 
amely eddig leginkább csak kertek dísze volt 
Magyarországon, holdankint 8—10 mázsa ma-

fot termett. A ricinusma^ ára negyven pengő 

örül váltakozik mázsánkmt, egv-egy hold ter-
mésnek az értéke tehát 320—400 pengő között 
váltakozik. A ricinus körülbelül olyan műve-
lést kiván, mint a kukorica és igv a termelési 
költség sem több. mint a kukoricáé. A tom-
paiak elhatározták, hogy kísérleteik eredmé-
nveivel propagandát kezdenek a ricinusterme-
lés bevezetése érdekében az Alföldön. 

Történeti képek 
Elmondotta a Dóm-téri péntek esti 

ünnepségen dr. Szalay József 
Szeged millenniumát elevenítették meg ezek 

a képek. Majd szomorúságtól felhőzött, majd 
dicsőségtől aranyozott események peregtek 
előttünk. Ezek a nagy magyar sorsfordulók 
nemcsak gyönyörködtetnek, hanem tanitanak 
is bennünket. Arra oktatnak, hogy ha a vitézi 
kard, a munkás marok s a müveit elme össze-
fog, nemcsak vészekkel és viharokkal képes ez 
a város sikerrel dacolni, hanem a békés idők 
dologtevő napjait is a maga és a nemzet üd-
vére példaadóan tudja felhasználni. 

Szeged ezen a héten jogos önérzettel számol 
be utolsó félszázadáról. Történetének legkétség-
beejtőbb éve, az 1879-iki haldoklás után csak 
azért maradt életben, mert a királyi biztatá-
son, a törvényhozás segítségén s a világraszóló 
részvéten kivül polgárainak akaratereje egész-
séges maradt Ez a szellem lehelt a romokba 
életet 

A jelent ez a nemzedék teremtette meg, de a 
Dugonics Andráson tul és innen élő ősök ké-
szítették elő. Hosszú dicshimnusz lenne méltó 
felsorolásuk. De lehetetlen név szerint Lázár 
György polgármesterről nem emlékeznünk, aki 
bar smlodő testtel, de magasan szárnyaló lélek-
kel tette le a város fogadalmának, ennek a 
templomnak az alapkövét. Amikor fölszentel-
ték. oltára küszöbén a város polgármestere fo-
gadalmas imával könyörgött a Mindenható 
áldásáért. Következetesek maradunk eddigi 
magatartásunkhoz, ha ezt a magasztos teret 
polgári fogadalmaink színhelyévé avatjuk. Te-
hát most, a város újjáépítésének az ötvenedik 
fordulóján itt fogadjuk me£ a haza- és a vá-
rosszeretet egyességét, a kerges tenyerek s a 
tollforgató kezek összefogását s a nemzet u j já-
teremtésére irányuló buzgalmat. 

Szent szándékaink megvalósításában csuda^ 
latosan nemes példa ragyog előttünk. Azé a 
férfiúé, aki maga volt a megtestesült polgárt 
munka s aki fenkölt lelkét elfelezte a nemzet 
és Szeged között és aki csak egyszer szomorí-
totta meg rajongással szeretett városát amikar 
közel egy évvel ezelőtt ennek a templomnak a 
boltivei alá költözött örökös lakóul. Itt pihen, 
de Gárdonyival szólva, csak a teste. A lelke 
éber vigyázással röpköd alkotásai között és 
bátorít bennünket Madách igéjével: Szeged 
küzd és bizva bizzál! 

— Halálozás. Súlyos csapás érte id. B o k o r 

Pál ny. polgármesterhelyettes, gazdasági fő-

tanácsost. Felesége, B o k o r Pálné, -született 

nemes G a j d a c s y Ilona, 69 éves korában, 47 

évi házasság után pénteken délben meghalt. 

Bokor Pálné a nyarat Feketeszélen töltötte, a 

mult hét egyik hűvös napján megfázott és az-

óta betegeskedett. Állapota pénteken rosszabb-

ra fordult és beszállították Szegedre a közkór-

házija, ahol azonban már nem lehetett rajta 

segíteni. Bokor Pálné pénteken déli 1 órakor 

meghalt. Temetése vasárnap délután 3 órakor 

lesz a közkórház halottasházától. 

x Rozália napra szép virágok Kigyó n. 4. 

Harmónia hangversenyek 
Az idei bérlet műsora a napokban megjelenik — 

10 világvárosi szenzáció! — A régi bérlők jegyeit 
a prospektussal együtt kedden kézbesítik. 

Szombattól € « a k a Szombatig. 

SZEGEDI HETRE 
la Férfi színes minlin ina P 7.55 
la Férfl tehér oupítn Inq P 6.25 

la Férfi színes divat B»T P 4.55 
100 cm. hos«!*« I« férti hálóing 
la Férfi zoknitarló .76, 

P 5.25 
.56 fillér 

Férfl divat zoHni la flór 1-10, oamul —.75 fillér 
Férfl divat nyakkendő la P 1.65 
Férfl vaqy női la esőernvő P 4.50 

Férfl vaqy női esőetgyO la félselyem i> 7.*,0 

Női divat csíkos ernyő 'P 9.5Ö 

la Női mosó bőrkesztyű tölcséres P 4.65 

la Női bőrutánzat kesziyü lőlcsé* P 1.45 
la Női hibátlan atlasz nadrAg P L65 

la Nöi matt reíorm nndr&a P 2.Í5 
»•» (Illetőnkben 1 rtg 10 m. Is mosol! »Ilon P 10.50 

FőQzlel: Ceekonscs ucca 6. 

GFB selyemharisnyák minden színben és minőségben gyári árakon. 

Pollák Testvérebnél 
a z A l i S I d l e g n a g y o b b n r t . t v ö l flivnl e s r M v l d f i r u Ü z l e t e 

Fióküzlet: Széchenyi tér 17. 


