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A tűzoltóság gázálarca 
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Az utóbbi időben 

sok szó esik a polgári gáz- és légvédelemről s 
ezzel kapcsolatban a Ddlmagyaország augusztus 
29-i számában „A vidéki városok és a légvéde-
lem" címmel cikk jelent meg, amely arról tájé-
koztatja a város közönségét, hogy Szeged éppen 
most tesz előkészületeket a polgári légvédelem 
megszervezésére és erre a célra 4400 pengő áll 
rendelkezésire. Közli a cikk továbbá, hogy a tűz-
oltóság vásárol egyelőre két darab 900 pengős gáz-
álarcot, később több kisebb értékű gázmasakot 
vesznek. 

Tény az, hogy a szegedi tűzoltóság vásároJ két 
darab egyénkén/ 900 pengős gázálarcot, azonban 
ezen gázálarcok vásárlása nem hozható összefüg-
gesbe a lég és gézvédtlemmel, mivel ezen sze-ek 
kizárólag csak tűzoltói célokat szolgálnak. Más 
vidéki városok hivatásos tűzoltóságát már régen 
felszerelték ilyen füst-> illetve gázálarcokkal, a 
szegedi hivatásos tűzoltóság is régen harcol érte, 
azonban eddig eredménytelenül. Most a város ha-
tósága engedélyezte egy darab álarc beszerzését, 
a tűzoltói költségvetés terhére. Minthogy azonban 
az egy álarc beszerzése a szegedi tűzoltóság ré-
szére kevésnek bizonyult, ezért a szegedi önkéntes 
tűzoltótestület és a szegedi tüzoltótestületek szö-
vetsége elhatározta, hogy a hiányt pótlandó be-
szerzi a második álarcot saját számlájuk terhére. 

Tehát a fentiekből kitűnik, hogy a most beszer-
zésre kerülő két darab álarc nem hozható ősz-
szefüggésbe a polgári gáz- és légvédelemmel, an-
nál is inkább, mivel a szükséges összeget nem a 
rendelkezésre álló 4400 pengőből utalták ki, ha-
nem részint a városi tűzoltóság költségvetéséből 
és részint a szegedi önkéntes tűzoltóság és a sze-
gedd lüaoltőtestületeik szövetségének áldozatkész-
ségének folytán saját pénztárukból. 

Fentiek szives közlését kérve, maradtam Szer-
kesatő nr tisztelő hive: (Aláírás). 

Mlérl nem indítanak Pestre is 
tilléres vonalot ? 

Igen tisztelt Szerkesztőség! Minden héten ér-
deklődéssel várjuk, hogy hová indit legközelebb 
filléres vonatot a Máv. Azt látjuk, hogy egymás-
közt, vidéki viszonylatokban hirdetik a filléres 
közlekedést és a végén, jelentkezők hiányában 
elmarad az utazás. Igy volt a héten a békéscsabai 
vonattal, azelőtt a szolnoki utazással is. Buda-Estre Szegedről minden alkalommal feles szám-

n jelentkeznek, még egyszer sem kellett utas-
hiány miatt elhalasztani a pesti filléres vonatot. 
Kérdjük, miért nem indítanak sűrűbben Buda-
pestre Szegedrő fillérest. 

Soraink közléséit köszönve, vagyunk stb. (Alá-
trás). 
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és Mlíívésx&f 
Sziklai eJnő Szegedre és Győrbe kapott u j 

színigazgatói koncessziót. A kultuszminiszter 
kiadta a vidéki sziniffazsatói eneedélveket. A 

szet súlyos helyzetére való tekintettel a társu-
latok működését saját hatáskörükben is moz-
dítsák elő. Játszási engedélyt többek között a 
következő színigazgatók kaptak: Sziklai Jenő 
(Szeged és Győr), Fodor Oszkár (Pécs), Kar-
dos Géza (Debrecen), Sebestyén Mihály (Mis-
kolc), Tolnay Andor (Ceglcd, Sopron), Miklósi 
Imre (Kecskemét), Radó László (Makó). 

Iskoláslányoknak 
elotbkötény (magyaros díszítéssé?) svéd tornanad-
rág, tornabluz, legolcsóbban kapható TISZA-ARU-
HÁZBAN, Püflpökbazár-épttlet. 114 

É r t e s i t é s . 
Tisztelettel értesítem jó barátaimat és ismerő-

seimet és kedves vendégeimet, hogy üzletemet át-
helyeztem Yidra-u. és Szent István-tér, sarokházba. 
Tisztelettel GAIZER MIHALYNÉ vendéglős. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 30.0, a legalacsonyabb 13.9 C. A barometer 
adata null fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 765.3, este 763.2 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Idöjóslat: Mérsékelt déli, délnyugati 
szél, kevés felhőzet, nyugaton esetleg helyi 
zivatar képződik. A hőmérséklet nem vál-
tozik. 

Szerdától Kistelekre indu l autóbusz. Szep-
tember 4-étól, szerdától az autóbusz Felsöta-
nyán át Kistelekig közlekedik. Vitel idj szemé-
lyenkint I pengő 60 fillér, oda-vissza szóló jegy, 
amely 24 óráig érvényes, 2 pengő 00 fillér. Me-
netrend: Szegedről indul Kistelekre: reggel 5 
óra 30, délután 1.15 és este 6 órakor. Kistelek-
ről indul Szegedre: reggel 6.38, délután 2.30 és 
este 7.15-kor. 

— Eltemették dr. Tóth Gyulát . Nagy részvét 
mellett temették el vasárnap délután dr. T ó t h 
Gyulát, a szegedi törvényszék helyettes elnökét 
a Dugonics-temetőbe. A temetésen a hozzátar-
tozókon kivül az ismerősök, jóbarátok, a kollé-rik nagy tömege jelent meg. Ott volt vitéz dr. 

h v o y Ká lmán , országgyűlési képviselő, dr. 
B r e i s a c h Béla püspöki helynők, dr. L á n g-
M i t i c z k y Ernő. a tábla elnöke, dr. P a -
r a s z k a y Gyula, a törvényszék elnöke, dr. 
L u k á t s Ignác, a járásbíróság elnöke és so-
kan mások a közélet és a sportélet vezetői kö-
zül. P. B u j n o v s z k y Aurél felsővárosi plé-
bános végezte az egyházi szertartást. A szer-
tartás utan a kartársak nevében dr- K e l e -
m e n László törvényszéki biró búcsúzott el dr. 
Tóth Gyulától . Méltatta az elhunyt k iváló birói 
és emberi érdemeit. B ö 1 c s k e y Lajos ny. 
g imnáz iumi tanár, m in t a felsővárosi egyház-
község tanácstagjának mondott utolsó ísten-
hozzádot. Ezután D e n k Ferenc, a Labdarugó-
szövetség társelnöke, az MLSz, a Nemzeti Liga, 
a DLASz és az egyesületek nevében búcsúzott 
el a sport nagy halottjától, dr. Tóth Gyulától. 
A sirnál mégegyszer beszentelték a koporsót. — 
Eh-. Tóth Gyula emlékezetére vasárnap vala-
mennyi déli kerületi futballmeccsen egyperces 
gyászszünet volt. 

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a 
Hatósági Munkaközvetítő utján: 1 kovács helyben, 
1 vidéken, 1 bádogos helyben, 2 asztalos vidéken, 
5 helyben, 1 faesztergályos vidéken, 1 kádársegéd 
vidéken, 2 kárpitos helyben, 1 szabó helyben, 2 vi-
déken, 3 cipőfelsőrészkészitőnő helyben, 2 borbély 
vidéken, 3 fésüíőnő helyben, 1 borbély helyben, 2 
napszámos helyben. 

— Házasság. Terhes Győző és Biczók Méria f. 
hó 2-án házasságot kötöttek. (Minden külön érte-
sítés helyett.) Tanuk voltak: Bohéry Béla I. o. adó-
tiszt és nemes Cseh Ernő ny. ügyész 

x Rozáliára szép virágok Kigyó-ucca 4 , (Ba-
golyvár). 

— Viharoldall, esőverte, lehulló vakolatú fa-

lalt egyszer tatarozza „BIBER-F" teljesen szagta-

lan fehér habarcsszigetelővel! Sok pénzt takarít 

meg, mert többé önnek tatarozásra nem lesz szük-

ségei 

— Gyomor-, bél- és anyagcserebetegségek-

nél, vérszegénység, sápadtság és lesoványodás 

eseteiben reggel éhgyomorra egy pohár termé-< 

szetes „Ferenc József" keserűvíz az emésztő-

szervek működését hathatósan előmozdítja s 

igy megkönnyít i a tápanyagok vérbejutását. 

Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a 

Ferenc József viz ugy felnőtteknél, m in t gyer-

mekeknél igen gyorsan,biztosan és mind ig kel-

lemesen hat. 

— Halálozás. Súlyos csapás érte G r 6 s z Mar-

eellt, a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank ve-

zérigazgatóját. Édesapja: G r ó s z Lipót gabo-

nakereskedő 

eredményezett, de azután ismét elhatalmaso-
dott a betegség, már nem lehetett segiteni-
Grósz Lipót' Csanádpalotáról jött Szegedre, 
hosszú évtizedeken keresztül gabonakereske-
delemmel foglalkozott, messze környéken be-
csült és elismert nevet vívott k i magának, 
munkásságával példaképe volt a régi, érdemes 
kereskedői értékeknek és hagyományoknak. Az 
érdemes, idős kereskedő halá lát kiterjedt ro-
konsága gvászolja; fiai: G r ó s z Marcell bank-
igazgató, G r ó s z Vilmos kereskedő és leánya, 
aki Romániában ment férjhez. Grósz Lipót te-
metése kedden délután 3 órakor lesz a rsidó te-
mető cinterméből. Kü lön villamos a Dugonics-
térről indul fél 3 órakor. Grósz Lipót halá la 
mindenütt őszinte részvétet keltett 

x Iskolatáskát Kósa Bfirőndtaíztiól (Kárász-u.). 

x Márkus fűszer, csemege. Kigyó-ucea. 
x Sz. Fodor Rózsa a zongoratanitást megkezd-

te. Kossuth Lajos-sugárut 10, I. 3. 

x Aktatáska legolcsóbb Kósa Böröndházba", 

(Kárász-ucca.) 

Programbeszédek 
vasárnapja az eleki 

kerületben 
(A Délmagyarország makót tudósítójától.) Va-

sárnap zárult le a hangos agitáció ideje az eleki 
választókerületben. Az utolsó vasárnap mind a 
három jelölt gyűlést hirdetett » kerület valameny-
nyi községében. A bejelentett gyűlések közöl csak 
a független kisgazdapárt ált a? támogatott keresa-
ténvpárti Relbeí Mihály esperes-pieMnosnak két 
községben hirdetett gyűlését tiltották be 

Reibl Mihály támogatására Czirlák Mihály és dr. 
Soltész János független kisgazdaképviselök mon-
dottak beszédeket, amelyeken élesen támadták a 
kormányzati rendszer^ Czirják Antal képviselő 
Eleken mondott beszédében élesen bírálta az eleki 
Intelligencia magatartását BeibeJ esperes-plébá-
nossal szemben. 

Rubtnek István egységespánti jelölt támogatá-
sára egész sereg kormánypárti képviselő jelent 
meg a gyűléseken. Különösen élesen fordult szem-
be a kisgazdapárttal -Jfenes András, aki a függet-
len kisgazdáktól való kilépését és a Nep-be való 
belépését indokolta meg „népiesen". 

Meskó Zoltán is megtartotta minden községben 
utolsó programbeszédét és ebben a munkában őt 
fia támogatja. 

Ugy a magunk, mint gyermekeink és rokonságunk nevében mélységes 
fájdalommal jelentjük, hogy szeretett édesapánk, 

Grosz Lipót 
tutyik;'!* életének 77-ik évében elhunyt. 

Drága halottunkat folyó hó 3-án, kedden délután 3 órakor temetjük 
a zsidótemető cinterméből. 

Sátort, 1Q35 szeptember hó 1-én. 

Orosz Mariska és férje, Elekes Bernát 
Grosz Vilmos és felesége, SchiUinger Aranka 
Orosz Mctrcel és felesége, Kardos Sárika 
A Dugonics-térről külön villamos indul y23-kor. 


