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H i r e R 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 25.8 C, a legalacsonyabb 14.8 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 7(50.3, este 758.1 mm. A levegő páratar-
talma reggel 80, délben 43 százalék. A szél irá-
nya, északnyugati. erőssége 3—1. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Északnyugati, északi szél, 
változó felhőzet, helyenkint kisebb záporok, 
a hőmérséklet nem változik lényegesen. 

— Dr. Szalay Zoltán: törvényszéki biró. Dr. 
S z a l a y Zoltán szegedi büntetőjárásbirót tör-
vényszéki biróvá nevezlék ki. Dr. Szalay Zol-
tán már letette hivatali esküjét és rövidesen 
megkezdi működését a törvényszéken, ahol va-
lószínűleg a büntető fellebbviteli tanácsban 
nyer beosztást-

— Szegedi gyümölcstermelók Kecskeméten. 
A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesületé-
nek több tagja a Kecskeméti Szőlő- és Gyü-
mölcstermelők Egyesülete meghívására látoga-
tást tett a kecskeméti gyümölcspiacon. A sze-
gediek dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár 
vezetésével utaztak Kecskemétre, ahol dr. Kiss 
Endre polgármester fogadta őket Szabó István-
nak, a szőlősgazdák elnökének társaságában. A 
szegedi küldöttség — amelybein sok tanyai ter-
melő foglalt helyet — megnézte a kecskeméti 
gyümölcspiacot, majd a tervszerű export tanul-
mányozására fordította idejét. Meglente a sze-
gedieket a kecskeméti piacon ura'^odó fegyel-
mezettség. A p'ac élénkségére jellemző, hogy 
rövid egy óra alatt 1500 métermázsa gyümöl-
csöt adtak el a termelök. Kecskemét hires Szik-
rai telepére is ellátogattak r. szegediek, ahol 
bankettet rendeztek tiszteletükre. A banketten 
több pohárköszöntő hangzott el. A szónokok: 
dr. Kogutowitz Károly. Wagner Adolf- .dr. Pa-
taky Ferenc, Laczi János és Kovács Ferenc a 
Duna—Tisza-közi homokterület gyümölcster-
melői tömörítésének fontosságát hangoztatták. 

— Halálozás. Kedden reggel 9 órakor nyolc 
hónapos súlyos betegeskedés után elhunyt özv. 
Mayer Áronné, született Glaser Etelka. Az el-
hunyt úriasszony nagy családi körben az elmúlt 
nrpókban ünnepelte meg 75-ik születésnapját és 
ebből az alkalomból sokan köszöntötték. Özv. 
Mayér Áronné gondolkodásáról- emberszereteté-
ről és jótékonyságáról közismert volt. Sok sze-
gény családot állandóan támogatott és más jó-
tékony akciókban ís kivette részét. Halálát ki-
terjedt rokonsága gyászolja, Szegeden a Neu-
mann-csaJád. Budapesten a Rácz-család. özv. 
Mayer Ár onnét csütörtökön dé'.után 4 órakór 
temetik a zsidó temető cintermböl. 

— Apad a Tisza. Az elmúlt napokban a tar-
tós esőzések következtében áradni kezdett a 
Tisza vize. Egy hét alatt közel három métert 
emelkedett a vízállás, kedden azonban meg-
kezdődött az apadás és a felsőbb vizvidékek-
ről további apadásról érkezett jelentés Szeged-
re. Az idén elmaradt a Tiszán a nyáreleji 
áradás, a tavalyi hat méteres vízállással szem-
ben az idén juniusban mindössze három mé-
terre emelkedett a folyó vize. 

— Emésztési gyengeség, vérszegénység, le-
soványodás, sápadtság, mirigybetegségek, ek-
cémák, furunkulusok eseteiben a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz gyorsan szabályozza 
a belek annyira fontos működését és a vért 
biztosan felfrissíti. 

— Meghalt a holland királynő férje. Hágából 
jelentik: H e n d r i k herceg, Vilma holland ki-
rálynő férje kerlden délután rövid betegség utan 
58 éves korában meghalt. A herceg halála vá-
ratlanul következett he, mindössze annyit tud-
tak róla, hogy rekeszizömgyulladásban szen 

JUNIUSBAN a szakszervezeti tanács in-
dexe szerint a heti létminimum 0.67 százalék-
kal drágult. A drágulást még elbírjuk vala-
hogy, — csak a létminimum hiányzik. 

NÉMET KÉMEK a Párizsban megtartott 
bacillus támadási főpróbán állítólag kétszáz-
ezer hamis baclllust szórtak szét. Talán több 
volt, talán kevesebb. Csak hamisak voltak, 
nem valódiak. A valódit a németek még hiz-
lalják, még nem eléggé harcképesek. Mi lesz, 
ha a jól nevelt bacillusok majdan odaát el-
végezték nemes munkájukat és honfiúi hűség-
gel visszakívánkoznak a szülőhazába? Intel-
ligens fajismer eltel biró faoér baktériumok 
előnyős elhelyezkedést nyerhetnek. 

A LEGÚJABB ékszerviselet az úgynevezett 
ikergyürü. Egy gyürü két ujjon. Akinek ed-
dig tíz újra egy gyürü sem jutott, — ennek a 
hírnek hallatlanul megörül. 

EGY HOLLANDUS egy hordóban akar át-
kelni a csatornán. Ha a kísérlet sikerül, a 
hordógyári részvényeknél nagy emelkedés 
várba'ó. Hajózásig vállalatok a legközelebbi 
szüretre leszerelt, luxusgőzősöket megvételre 
ajánlanak. s. m. 
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ved, de nem gondolták, hogy betegsége halálos 
volna. A királynőt, aki a szomszéd palotában 
tartózkodott, értesítették férje rosszullétéről, de 
mire odaérkezett, akkorra már meghalt. A trón-
örökö«nő Angliában tartózkodik és csak szer-
dán készül Hágába visszatérni. Közvetlen hoz-
zátartozói közül a her<- g haláloságyánál senki 
sem tartózkodott 
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KIS MESÉK 
MEGNYÍLT PESTEN a pezsgő fürdő. Kék 

csempék között szelíden folydogál a pezsgő 
viz. Reflector fény, pompás színek, táncoló 
görl-csapat, viziartlsták, aquariumok, mester-
séges napfény és más földi csodák. Az előkelő 
publikum páholyokban ül és gyönyörködik. 
Aki fürdeni is akar, az menjen a fürdőből — 
más fürdőbe. 

Szerdán este megkezdődik 
a Délmagyarsrszág 
rendkívül kedvezményes 
angof tanfolyama 

Mini tegriap jcletitcttük, szerdán esle 7 óra. 
kor megkezdődik a Délmagyarország rendkhüi 
kedvezményes angol nyelvtanfolyam ' az uj ipa-
rostanonciskola Eötvös-uccai épületében. \ tan-
folyamot S z i l á g y i niéínök vezeti, aki fo-
netikus rendszerével kiváló eredményeket <rt 
el. V tanfolyam dija a Délmagyarország élőfi-
zetői részére havi 5 • pengő. Jelentkezni a 
Délmagyarország kiadóhivatalában és az ipa-
rostanontiskolában, a helyszínen lehet. 

— Változás a szegedi postaigazgatóság veze-
téséhen. Mint illetékes helyről közlik, a keres-
kedelemügyi miniszter Julius 1-ével a szegedi 
postaigazgatóság vezetésével dr. Scheffcr Fe-
renc postaigazgatóí, helyettesítésével pedig dr. 
Bugyi József postaigazgatót bizta meg. Dr. Guta 
Elemér postaiigazgató, a szegedi postaigazgató-
ság eddigi vez-'ője a pécsi postaigazgatóság 
vezetését vette át. 

— Padot állítanak fel a gedói villamos vég-
állomásnál. A Délmagyarország Pgyik n ő -
heti száma panaszos levelet közölt arról, hogy 
a gedói villamos végállomásnál néha negyed-
órákat kell várni a villamosra és nincs pad, 
abovÁ a várakozó utasok leülhetnének. Arról 
értesülünk most, hogy T r l t z Béla törvénvha-

j tósági bizottsági tag közvéleményünk kapcsán 
j beadványt intézet a gazdasági Ügyosztályhoz 
i és kérte, hogv á város állíttasson fel egy pa-
1 dot a gedói villamos végállomásnál. Dr. C s o n -
1 k a Miklós gazdasági tanácsnok intézkedett, 

hogy a padot a jelzett helyen elhelyezzék 

Hangverseny a Hágiban 
A mult hét péntekjén kamarai elnökké való 

megválasztása örömére ebédet adott Vértes 
Miksa a Hágiban. A sörözőknek feltűnt a kü-
lönteremben tartózkodó társaság, amelynek 
hangulatát Cigányzene is Igyekezett fokozni. 

— Mi van itt ? — kérdezte valaki Király 
(König) Pétertől. 

— Azt se tudja? — felelte a zeneiskola ki-
tűnő igazgatója. Kamarazene. — rendezte 
Vértes szenet-9zerző. 

— Ex-libris kiállítás Á szegedi ex-libris 
gvüjtök kedden este a Hungáriában összejöve-
telt tartottak. Az összejövetelen szép számban 
jelentek meg a gyűjtők, akik elhatározták, hogv 
az ősz folyamán a kulturpalotában rendezik az 
első országos jellegű ex.libris kiállítást. A nagy-
szabású kiállításon részt vesz az ex-libris gyűj-
tők budapesti egyesülete is. 

— Miikedvelők zeneestje. Jól sikerült zene- és 
nótaestét rendezett a szegedi vasutasok műkedvelő 
szalonzenekara az alsóvárosi kultúrházban. Az 
énekesek közül kitűnt: Teleki Irma, Domonkos 
Kálmán, Czimmer István, Kőszegi Dezső, Nyári 
Ferenc és Stoesek Ferenc. Jók voltak Guczi János, 
Schmercer Irma, Katona Lajos, Csendes Ferenc és 
Szabó Tóni. Lelkesen ünnepelte a szép számú kö-
zönség Vincze Istvánt, a fiatal zeneszerzőt, aki 
zongorán kísérte egyik sikerült szerzeményét. Zon-
gorán kísért még Solymossy Margit és Heinrich 
Aranka, Benkő Ferenc lendületesen vezényelte a 
zenékart. 

'— A pécsi szociális tanfolyam. Félévvel ez-
előtt a pécsi egyetemen szociális tanfolyam kez-
dődött, amelyre az összes városok és a nagyobb 
karitatív egyesületiek ¡kiküldték képviselőiket. 
Szegedről Detáry Dezső, a népjóléti ügyosztály 
kerületvezető tisztvíselc je vett részt a tanfolya-
mon, amelyen szociálpolitikát- társadalomtudo-
mányt. magyar szociális közigazgatási jogot. 
Szociális higiéniát és az alkalmazottak szociális 
politikáiét tanították. A tanfolyamon kezdetben 
265 hallgató vett részt, de csak 79 résztvevőt 
bocsájtottak vizsgára. Köztük volt a szegedi ki-
küldött is. aki kitűnően megfelelt a vizsgákon 
és az eTről szóló bizonyítványt kedden bemutatta 
Pálfy polgármesternek. A tanfolyam résztvevői 
elhatározták, hogy szeptemberben kirándulnak 
Szegedre, amikor is országos szKXááfc kongmesz 
szust tartamaié. 


