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Hii'GÍa 
Az idó 

A Szegedi Meteorología! Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 25.6 C, a legalacsonyabb 13.4 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 767.5 mm, este 764.9 mm. A levegő pá-
ratartalma reggel 72 százalék, délben 38 száza-
lék. A szél iránya északnyugati, erőssége 2—4. 

A Meteorologiai Intézet j e l e n t i este 10 
órakor: Középeurópában mérsékelt észak, 
nyugati légáramlás mellett változóan felhős 
az idő, jelentéktelen esők csak Németország 
nyugati felében voltak. Hazánkban időnként 
élénk nyugati szelek mellett szintén válto-
zóan felhős volt az időjárás, esőt eddig még 
nem jelentettek. A hőmérséklet a déli órák-
ban 25—27 fokra emelkedett és este 7 óra-
kor is 23 Celsius fok volt. — Időjóslat: 
Élénk északi szél. változó felhőzet, itt-ott, 
de főleg az északkeleti megyékben kisebb 
futó záporok. A hőmérséklet nem változik, 
lénveaesen. 

zm 

Birói kinevezés. Az igazságúgvminiszter 
ár. Viváry István bírósági titkárt, a szegedi íté-
lőtábla tanácsjegyzőjét járásbiróvá nevezte ki: 
rlr. Ujváry István a szegedi járásbíróságon fog 
dolrozn! büntetőügyekben: dr. Lázár Ferenc iá-
ráshiróval egvütt intézik a ma^ánvádas ügye-
ket. Ilyenformán a szegedi járásbíróságnak péay 
MntetőHráia lesz és ezzel valószínűleg meg-
gyorsul a járásbirósági ügymenet, amely eddig 
meglehetősen lassú volt. 

— Nagyszombathy altábornagy látogatása a 
Tárosházán. Vitéz N a g y s z o m b a t h y Miksa 
altábornagy, a szegedi vegyesdandár uj pa-
rancsnoka. kedden délben látogatást tett B c-
r a n y i Tibor főispánnál és dir. P á l f y József 
pol gárm e s t erh ely ett e snél. 

— Halálozás. Vasárnap 85 éves korában meg. 
halt Schulz Gusztáv isimért szegedi kereskedő. 
Az elhunyt a szegedi kereskedőtársadalomnak 
becsült, érdemes tagja volt. a békebeli kereske-
dőgárdához tartozott. Az öreg urat kedden dél-
után temették el nagy részvét mellett a zsidó 
temető cinterméből, a temetési szertartást dr. 
Lőw Imánuel főrabbi végezte. A temetésen meg-
jelentek a gyászoló családon kívül az elhunyt 
volt kceskertőtársai és jóbarátai. Az elhunytban 
dr. Schulz Károly ügyvéd édesapját gyászolja. 

— Dolgozó Nők Csoportja intim jellegű „Anyák 
ílnnepét" rendez ma, szerdán este 7 órakor klub-
helyiségében (Kelemen-ucca 11. I.). A vezetőség 
ezúton hivja meg szeretettel a klub barátait. 

Minden hölgy 
csak 

harisnyát visel 
fényeiben és mattban 

o m minőség, mindsn szinárnyaia; 
minden párért szavatosság 

gyári lerakal °Vj 

Pollák Testvéreknél 

— A testnevelési felügyelőség o j vezetője. 
Pintér Ferenc ezredest, a szegedi testnevelési 
felügyelőség vezetőjét vámkerületi parancsnok-
ká nevezték kl. Utóc'a a testnevelési felügyelő-
ség élén vitéz Kricsfalussy Vilmos ezredes. Uj 
beosztásuk alkalmából kedden mindketten látoga-
tást tettek dr. Pálfy József polgármesterhelyet-
tesnél. 

— Eljegyzés. Rácz Mária és Szabó István Jegye-
sek. (Minden külön értesítés helyett.) 

— 82 cséplőgép. Az elsőfokú közigazgatási ha-
tóság összeiratta a cséplőgépeket. Eszerint a város 
területén 82 cséplőgép van. Tavaly óta a cséplő-
gépek száma tizenkettővel szaporodott. 
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fiz egyetemi fanárok emlékezése 
Somogyi Szilveszterről 

A magyar egyetemek és főiskolák tanárai 
pünkösd ünnepén baráti találkozóra jöttek össze 
Szegeden. Felhasználták az alkalmat arra, hogy 
megmelékezzmek a váios k : t nagy halottjáról, 
Klebelsberp Ktinóról ás dr. Sonogyi Szilveszter-
ről. Hétfőn délelőtt levonultak a templomkrip-
tába és koszorút helyeztek a két koporsóra. 
Somogyi Szilveszter kriptasirja előtt dr. Moör 
Gyula egyetemi tanár tartott emlékbeszédet. 

— Somogyi Szilveszter szellemének Immár 
kihamvadt lobogó lángjával először akkor ta-
lálkoztam — mondotta — midőn 1919 nyarán, 
mint a kolozsvári egyetemnek románok által 
elűzött tanára, kartársaimmal együtt ott állot-
tam egy dicsőséges mult szomorúan lezárult 
kriptája és egy bizonytalan jövő kapuja előtt. 
Ebben a szomorú időben Somogyi Szilveszter 
módot talált arra, hogy üzenetet küldjön a ro-
mán megszállás alatt álló Kincses Kolozsvár-
ra, hogy meghívja a tudomány csarnokából 
kiűzött tanárokat Szegedre, hogy felszólítsa 
őket arra, hogy félbeszakított munkájukat az ő 
városában folytassák tovább. Az ország fővá-
rosában a kommunizmus tombolt, az ország 
nagyrésze idegen megszállás alatt görnyedt, 
Szeged városában is idegenek parancsoltak s e 
város polgármestere példát mutatott arra, hogy 
még a legszomorubb viszonyok közt sem sza-
bad elcsüggedni, hogy még a legreménytelenebb 
helyzetben sem szabad az alkotó nemzeti élet-
nek meg állania. És Szeged polgármestere pél-
dát mutatott arra is, hogy a legrettenetesebb 
helyzetben sem szabad lemondani a magas kul-
tura fejlesztésének nagyszerű ideáljáról, mert 
saját lelkének a jobbik feléről mond le az a 
nemzet, amely a lét bármily nyomasztó gond-
jai közt kulturális hivatásáról megfeledkezik. 

— Somogyi Szilveszter fanatikus hite és bá-
mulatos erélye keresztül is vitte, hogy Sze-
ged hallatlan anyagi áldozatkészségéből hatal-
mas nj csarnokok épüljenek a Tisza pariján a 
tudomány és felsőoktatás számára. Ha nincs So-
mogyi Szilveszter, nincs szegedi egyetem s 
elmaradnak azok a szolgálatok is, amelyeket 
ez az egyetem már eddigi fennállása alatt is a 
magyar kultura ügyének tett és reméljük a jö-
vőben ls még tenni fog. Somogyi Szilveszter 
példát mutatott arra, — és ebből a példából az 
összes magyar városok vezetői, a fővárost sem 
véve kl, tanulhatnak, — példát mutatott arra, 
hogy hogyan kell a helyi erőket az egyetemes 
magynr kultura szolgálatába állitani. 

— Ha nagv szolgálatokat tett saját városá-
nak. nagy szolgálatokat tett a mngas kultura és 
a magvar felsőoktatás figvének is, 8 ezért 
megérdemli, hogy a magyar kultura minden 
munkása mí>!?1Uélődött tisztelettel és hálás ke-
gve'ettel álljon meg ez előtt a néma sírbolt 
előtt. 

Előiizeíőlnk figyelmébe! 
Nyomatékosan felkérjük előfizetőinket. Hogy 

előfizetési dijakat csak a kiadóhivatal nyomta-
tott nyugt4ja ellenében fizessenek, mert a nyug-
ta nélkül, vag: szabálytalan nyugtára eszkö-
zölt fizetéseket kiadóhivatalunk nem ismeri el. 

— Orosházi kisdiákok Szegeden. Kedves 
kis vendéged voLtak vasárnap Szegednek. Az 
orosházi evangélikus eíeimd iskoh 32 magyar 
ruhás kis növendék* járta a várost. Délután fel 
5 órakor magyar táncbemutatót rendeztek az 
ujszegedi köröndön. Körmagyar, osárdás. vi-
rágtánc és ritmikus tornagyakorlatok szere-
peltek a műsoron. A közönség tapsolt, a gye-
rekek újráztak fáradnatetlanul. A végén alig 
akarták a kis táncosnőket hazaengedni. A 
szegedi közönség hálás elismeréssel köszönte 
meg az orosházi diákok kedveskedését. 

— Az ifjumunkás cserkészek jubileumi ünnep-
sége. A szegedi ifjumunkás cserkészcsapatok hét-
főn ünnepelték fennállásuk tízéves jubileumát. Az 
ünnepséget mise vezette be a fogadalmi templom-
ban, majd a Dóm-téren G l a t t f e l d e r püspök; 
felszentelte a cserkészcsapatok zászlóját. Délután 
a Szukováthy-téren cserkészjátékokat, este pedig 
tábortüzet mutattak be a cserkészek. 

— A „Kass" ingóságainak árverése. Kedden 
délelőtt dr. Arnold törvényszéki biró előtt sor-
rendi tárgyalás volt a Kass-féle ingóárverésen 
befolyt 22 ezer pengő felosztására nézve. A 
tárgyaláson megjelentek a felek, Kass János 
személyesen, képviseletében pedig dr. Kertész 
Béla. A bíróság tanukat hallgatott ki. majd kö-
zölte, hogy a hónap végén hozza tudomására 
az érdekelt feleknek a végzését. A befolyt 22 
ezer pengő vételárból az alapfoglaltató Szeged-
Csongrádi Takarék valószinüleg 3800 pengőt! 
kap követelésére, ezt megelőzi a kincstárnak 10 
ezer pengős adókövetelése, mig a fennmairadó-
összeg a Ganz-gyárnak jut 

— Ex-libris kiállítást rendeznek. A szegedi 
ex-libris gyűjtők és grafikusok összejövetele-
ket tartanak es a gyűjtőket érdeklő kérdéseket 
vitatják meg. Kedden este tartottak összejöve^ 
telt, amelyen megjelent dr. S z a l a y Józse! 
nyugalmazott főkapitány is, a legismertebb; 
gvüitők egyike. A szép számmal megjelent 
gyűjtők elhatározták, hogy az ősz folyamán al 
kultúrpalotában ex-libris és grafikus kiállítási 
rendeznek. Elhatározták, hogy a szegedi mu-» 
zeum részére összegyűjtenek minden grafikát* 
Az összejövetelen sók éltékes ex-libris cseréli 
gazdát. A legközelebbi összejövetelt két héti 
múlva tart ják meg. 

— Dr. Bálint Sándor magántanári próbaelő-
adása az egyetemen. Dr. B á l i n t Sándor tanárj 
a szegedi fiatalok egyik legértékesebbike, akinek! 
néprajzi kutatásai feltűnést keltettek, kedden d«M 
után tartotta magántanári próbaelőadását az egye-* 
tem bölcsészeti fakultásán. Előadásában a szegedi 
néprajzi kutatás úttörőit méltatta, főképen Dugo-
nics Andrást és Kálmány Lajost, majd a szegedi 
települések problémáit fejtegette. A próbaelőad 
a legteljesebb mértékben sikerült, az egyetem előJ 
terjesztést tesz dr. Bálint Sándor magántanári ki-; 
nevezésére a kultuszminiszternek. 

— A munkásdalosok nagy sikere a miskolci 
dalosversenyen. Pünkösd két napján tartották 
meg Miskolcon az Országos Dalos Szövetség 
által megrendezett dalosversenyt A versenyen 
résztvett a Szegőd szineit képviselő Szegedi 
Altalános Munkás Dalegylet is, amely preciz 
felkészültségével, fegyelmezettségével és kitűnő 
előadásával nagy sikert aratott, ugy a városi 
színházban előadott szabadonválasztott kórusá-
val, mint az ö$sz1:ari dalkórusokkal. A színházban 
a dalárda szereplését hatalmas taps jutalmazta, 
amely kijárt ugy a kitűnő dalegyüttesnek, minf 
a nagyszorgalmu, tehetséges fiatal karnagy-
nak, Ernszt Ferencnek. Pünkösd hétfőjén aa 
Avason ezrekre menő tömeg jelenlétében a Sze^ 
gedi Altalános Munkás Dalegylet a hatszólamtj 
,,Mindig előre" cimü dalkórust énekelte hatalmas 
sikerrel. E nehéz kórus gyors betanulásával a 
Szegedi Altalános Munkás Dal egylet teljesen 
kiemelkedett a vidék! városok dalárdái közüli 
A kiváló sikerrel szerepelt dalosok kedden reg-
gel érVp^tpV 

Rokonainak, barátainak, ismerőseinek küldjön a Szegedi Ipari Vásár tartamára érvényes 
féláru vasúti jegy váltására logositó igazolványa 
ü , ' iBfiw Kapható a Délmagyarország kiadóhivatalában 


