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— Ideges embereknek és lelkibetegeknek az igen 
enyfoén ható, mindig megbízható természetes „Fe-
renc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy 
pohárral bevéve — rendes bél működést, jó emész-
tést és elegendő étvágyérzetet teremt. Világhírű 
idegorvosok és gyógyintézetek vezetőinek véle-
ménye alapján a Fereno József viz állandó hasz-
nálata az ágy és a gerincvelő megbetegedéseinél 
is a legmelegebben ajánlható. 

— A VÁROSI ZENEISKOLA FELADATAI. A 
városi zeneiskola idei értesítője, negyvennyolc ol-
dalas füzetecske, érdekes olvasmányt nyújt azok 
számára, akik figyelemmel kisérik a város zene-
életének alakulását. Az értesítő szerint az isko-
lának az elmúlt tanévben 239 növendéke volt, akik 
közül évközben kimaradt 26. A növendékek az 
egyes tanszakok között igy oszlottak meg: zongo-
ra 139, hegedű 43, gordonka 7, gordon 5, magán-
ének 30. Az elméleti tanszakokat 125 növendék 
hallgatta. Az értesítő beszámol arról, hogy a ze-
neiskola a most mult tanévben dr. B e 11 e Ferenc 
személyében uj igazgatót kapott. Az értesítő bú-
csút vesz Csornák Elemérné zongoratanárnőtől, 
aki nyugalomba vonult. Az iskola jövő feladatait 
külön cikkben vázolja dr. Belle igazgató. „A zene-
iskolának három feladata van — irja. Az első: 
szakszerűen előkészíteni és kiképezni azokat a 
nagytehetségű növendékeket, akiket adottságuk a 
zenei pályára vonz és predesztinál; a második: 
olyan jó amatőrmuzsikusokat képezni, akik mint 
kamarazenészek és zenekari lagok a gyakorlati 
zeneéletnek hasznos és lelkes tagjai lehetnek; a 
harmadik: zeneélvező, zenefogyasztó közönséget 
nevelni." Az igazgató fontos feladatul jelöli meg 
azt a célt is, hogy bevezethesse az intézet pro-
gramjába a fuvótanszakok tanítását és a zene-
kari játékra alkalmas fúvósok nevelését. S i m k ó 
Mária zenetanárnő ismerteti az iskola uj intézmé-
nyét, a zeneóvódát, amelyben a vezető tanár heti 
két órát töltött együtt a beirt gyerekekkel, fi-
gyelte őket, játszott velük, igyekezett felkelteni 
bennük a zene iránti érdeklődést. A zeneóvóda jól 
bevált az elmúlt tanévben. Kiderül végül az ér-
tesítőből, hogy a zeneiskola az elmúlt tanévben 
nyolc iskolai hangversenyt rendezett. 

— A Szeded és vidéke állatvédő egyesület jú-
lius 5-én délelőtt 11 órakor a városháza bizottsá-
gi termében közgyűlést tart. 

— Kurini Ítélet a szezonvégi leltári árusitás 
ügyében. A kereskedelmi és iparkamarák fel van-
nak jogosítva, hogy kétszer kétheti időt állapit-
hassanak meg kereskedők és iparosok szezonvégi 
kiárusításának céljára. Egy ilyen árusitás ügyé-
ből kifolyólag most a kúria olyan elvi jelentő-
ségű Ítéletet hozott, amelynek ismerete a kereske-
dőkre nézve annál fontosabb, mert az idei nyári 
leltári árusítások július 26—augusztus 9 napjai kö-
zé esnek. A pernek az alapja az volt, hogy egy 
cég nem leltári, vagy szezonvégi árusítást hirde-
tett, hanem hirdetését a következőképen szövegezte 
meg: „Soha nem adtunk ekkora árengedményt, er-
ről. győződjék meg. Választékböségünk utolérhe-
tetlen. Rengeteg alkalmi vétel hihetetlenül olcsón." 
A kúria Ítéletében azt állapította meg, hogy a ki-
árusítás csak egy szorosan körülhatárolt terjedel-
mű árukészletnek az eladására szolgálhat. A pa-
nasz tárgyává tett hirdetmény azonban nem egy 
körülhatárolt árukészlet eladására vonatkozik, 
hanem az alperes állandó üzleti rendszerének elő-
nyős jellegét hangsúlyozza. A hirdetésnek ilyen 
megszövegezése idényvégi árusításnak nem tekint-
hető, mert túlmegy a törvényben megengedett ke-
reteken és tartalmánál fogva kimeríti a tisztes-
ségtelen verseny kritériumát. 

CIPOCSEBE! CIPÖCSERE! 

ócska c'poért uiat adok 
kevés ráfizetéssel. — Olcsó, gyors és jó férfi talp 
18.0-tól, női cipőtalp 1.48-tól, női sarok —.20 fillér. 
CIPŐIPAR, Margit-ucca 9. 40 

Csütörtökön megkezdik 
a színpad építését a Dóm-téren 

Az augusztusi szabadtéri játékok előkészíté-
se szerdán nagy lendületet kapott. A budapesti 
tárgyalások eredményesen befejeződtek ugy a 
személyi kérdésekben, mint a technikai beren-
dezések ügyében. Dr. Janovics Jenő, aki a 
szabadtéri játékok művészi részét rendezi, teg-
nap este Szegedre érkezett ós tárgyalásairól 
részletesen beszámolt Pálfy polgármesternek, 
majd bemutatta tárgyalásainak eredményét 
annak a kisbizottságnak, amely szerdán délijén 
ült össze a városházán. A bizottság jóváhagy-
ta az előterjesztéseket, most már érvénvfcelép-
tek a művészi és technikai személyzet szerző-
dései. A művészi személyzet első része julius 
15-e körül Szegedre érkezik, hogy a Dóm-téren 
folytathassák le a próbákat. Janovics Jenő 
addig befejezi mindhárom darab rendezői elő-
készítését. 

Csütörtökön hozzákezdenek a Dóm-téren az 
építkezésekhez, hogy kellő időben minden ké-
szen legyen. Először a színpad többnivóju 
emelvényrendszerét készítik el, a tervekből lát-
szik, hogy a szinpad uj beosztásával érdekes 
lehetőségeket fog nyújtani az előadások ré-
szére. A színpadi építkezés befejezése után 
hozzáfognak a 7000 személy befogadásá-
ra alkalmas tribün felépítéséhez. A tribünt is 
uj beosztással készítik el, ugy, hogy a nézőtér 
minden területéről nemcsak látható az előadás 
minden mozzanata, de a legkisebb hangeffek-
tusok is érvényesülnek minden hallgató szá-
mára. Már 1 pengőért kielégítő ülőhely váltható, 
a legdrágább ülőhely 5 pengő, a tribünállóhelv 
árát 50 fillérben szabták meg. A jegyek elő-
jegyzése állandóan folyik nemcsak Szegedről, 
de vidékről és külföldről is. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel a jegyek árusítását 
már a jövő héten megkezdik a Délmagyaror-
szágnak az egész országra kiterjedő szerve-
zete utján, ugy, hogy mindenki kellő . időben 
a legmegfelelőbb helyet tudja biztosítani. 

A szabadtéri játékok irodája (Széchenyi-i ér 
9., Korzó Mozi, telefon 21—85, távirati cim: 
Szabadtéri Szeged) készséggel áll rendelkezé-
sére az érdeklődőknek és minden részletkérdés-
re felvilágosítással szolgál. Telefonon minden, 
esetben a szabadtéri játékok irodája: a 21—85-
ös szám hívandó. Ezen a számon szolgál az 
iroda minden felvilágositassal, a 30—00-es 
szám dr. Szalay Józsefnek, az adminisztratív 
ügyek vezetőiének a telefonja. 

f)zv. Klein Manóné, mint feleség, 

György és Irén gyermekei, Elly, mint ne-

velt leánya, fájdalomtól megtört szívvel ! 

tudatják, hogy a legjobb férj, legoda-

adóbb apa, szerető testvér és rokon, a 

legjobb szivü emberbarát 

Klein Manó 
fakereskedö, malombsrlö 
áldásos életének 68-ik évében 1936 junius 

30-án hosszm szenvedés után visszaadta 

áldott jó lelkét Teremtőjének. 

Temetése 1936 julius 2-án fél 4 órakor 

lesz a zsidó temető cinterméből. 

Bészvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Ha •zép és divatos 
akar lenni. 

Akkor 

Dudás 
fodrászhoz kell 

menni. 
Tartós ondolálás, hajfestés, 
hajszőkités a legmodernebb 

eljárás szerint. 

Szeged. Tisza L. krt 19. 

A Semmeíweíss-szobor 

Néhány nap előtt vezércikkben foglalkoztunk a 
Dóm-tér szobrainak ügyével. A kérdéssel kapcso-
latban most a Katholikus Nővédő Egyesülettől az 
alábbi sorokat kaptuk: 

Tekintetes Szerkesztőség! A Katholikus Nővédő 
Egyesület 4 év előtt elhatározta, hogy minden év. 
ben megünnepli S e m m e l w e i s s emlékét, mi-
után a budapesti Erzsébet-téri szobron kívül ta-
lán csak Szegeden van emléke a világ legnagyobb 
növédöjének és a Szegedi Katholikus Nővédő 
szent hivatásának érezte a Semmelweiss-ku.ltuszt 
Szegeden megindítani és fenntartani. Mivel az 
egyesület vezetősége helyesebbnek tartotta az em-
lékünnepélynek nem a halálozás, hanem a szüle-
tés napján való megtartását, ugy határozott, hogy 
minden év julius 1-én tartassák meg az ünnepély. 

Az emlékművön eredetileg nem volt reávésve 
sem a születés, sem az elhalálozás napja. A ve-
zetőség, nehogy a születésnapi dátum idővel fele-
désbe menjen, az illetékes minisztériumtól enge-
délyt kért a születésnapi dátum bevésetésére, ami 
az indokolás helyeslésével engedélyeztetett is. 
Nem történt tehát figyelmetlenség, aminek gya-
núja, megengedjük, hogy az adott felvilágosítás 
ismerete hiányában jogosan feltámadhatott az 
igen t. vezércikkíró úrban, akit Semmelweiss vé-
delméért tisztelet illet meg. 

Nézetünk szerint nem volna helyes a halálozás 
dátumának bevezetése, mert ennek az lenne a kö-
vetkezménye, hogy az ünnepély végül sem a szü-
letés, sem a halálozás napján meg nem tartatnék. 

Megköszönve nyilatkozatunk közzétételét, ma-
radtam a tekintetes Szerkesztőség iránti kiváló 
tisztelettel a Szegedi Katholikus Nővédő Egyesü-
let nevében: 

dr. Regdon Károlyné, alelnök. 

— Pj bélyegek. Budapestről jelentik: A posta-
vezérigazgatóság közli, hogy Buda várának a tö-
rököktől való visszafoglalása 250. éves évfordulója 
alkalmából 10, 16, 20, 32 és 40 filléres levélbélye-
gekből álló sorozatot bocsát szeptember 2-án for-
galomba. 

— Féláru utazás. Az Országos Magyar Ven-
dégforgalmi Szövetség tagjai részére ezen a hé-
ten szombaton féláru utazást rendez Budapestre 
és Miskolcra. Akik bármelyik csoporthoz csatla-
kozni óhajtanak, jelentkezzenek legkésőbb péntek 
este 6 óráig a Délmagyarország utazási irodájá-
ban. 

x Siesta. Szanatórium, Budapest, I . Báth 
Gvörgy.ucca 5., a főváros egyik legideálisabban 
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt 
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, 
szülészet, nőgyógyászat, urulogia, stb. Böntgen. 
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektro-
cardiograph (szivvizsgáló) Krogh-féle alapanyag-
csere vizsgáló készülék. Enterocleaner (bélfür-
dő). Modern vizgvógyintézet! Orvosilag vezetett 
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700 
négyszögöles park! Olcsó árak! 

— Beleesett a forró levesbe. B e v i z s á n 
Györgyné szegedi asszonyt súlyos baleset érte. 
Levest főzött, majd a forró ételt letette a földre. 
Közben olyan szerencsétlenül csúszott meg, hogy 
beleesett a forró levesbe. Égési sérülésekkel a kór-
házban ápolják. 

NYARALJUNK ITTHON! 
Utazási kedvezmény 150 km-en felüli utazásnál • • • • • • • • 
200 nyaralásra alkalmas beszervezett községről díjtalan t e l v i l á g o s i t á s t n y ú j t a 

DÉLMAGYARORSZÁG UTAZA/I IRODAJA 


