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A Délmagyarország legközelebbi 
száma Űrnapja csütörtöki ünnepe 
uiiatt szombaton reggel a rendes 

időben jelenik meg. 

— A segédhivatali tisztviselők vándorgyű-
lése Szegeden. A Segédhivatali Tisztviselők Ut-
szagos Szövetsége junius 6-án Szegeden a 
városháza közgyűlési termében vándorgyűlést 
tart dr. C z e 111 e r Jenő, a képviselőház volt 
alelnökének elnökletével. A vándorgyűlésen 
resztvesz az ország valamennyi segédhivala-
lának tisztviselőküldöttsége és több országgyű-
lési képviselő. A vándorgyűlés résztvevői 5-én 
Szegedre érkeznek, ellátogatnak az egyik ti-
szaparti halászcsárdába motorcsónakon. A 

csárdában halvacsora lesz este 8 órakor. Ha-
todikán délelőtt 11 órakor kétórás zenés hajó-
kiránduláson vesznek- részt a gyűlés résztve-
vői, este 8 órakor a Kaszinó udvarán bankett 
lesz. A bankett alkalftiálníl bemutatkozik a 
vándorgyűlés résztvevőinek a tápéi Gyöngyös 
Bokréta, amelv népdalokat, táncokat és lako-
dalmi jeleneteket ad elő. A bankett u lán tánc 
lesz. A Segédhivatali Tisztviselők Országos 
Szövetségének szegedi csoportja kéri n közön-
séget, hogy junius 5-re és 6-ra a Kiskörúton 
belül szállási a jánljon fel a vándorgyűlés részt-
vevőinek. 

— A szegedi aajtókiállitás megnyitása. Csü-

törtökön délelőtt t l órakor lesz a Kultúrpalota 

dísztermében az első szegedi sajtókiállitás ün-

nepélyes megnyitása. A kiállítás szemléltető trió-

don bemutatja a szegedi sajtó fejlődését, azon-

kívül bemutatja az egész ország mai sajtóját. 

A rendkívül tanulságos sajtókiállitás megnyitá-

sa után dr. Nyéklipgui István előadást tart »A 

sajtó és a közigazgatás* címmel. A kiállítás nyit-

va van hétköznap délelőtt 9—1 óráig, vasárnap 

és ünnepnapon délelölt 9 1 és délután 3 6 

ójáig. A ma délelőtti ünnepi megnyitáson ven-

dégeket szivesen lát a könyvtár igazgatósága. 

X Rélcslapot Márkusnál. Kigvó-ucea 1. 

— Doktorráavatás. S á r a y Julianna okleveles 
fnnitóképzőintézeti tanári, dr. Sárav Ferenc pos-
tafőigazgató leányát, pénteken délben avatják 
summa cum laude u Ferenc József tudományegye-
tem filozófiai dokiorrá. 

— Gyorsirási és gépirási tanfolyamokra be-
iratkozás szakiskolában (Honvéd-tér I.). Állam-
vizsga. Olcsó szünidei gy nkorló tanfolyamok diá-
koknak. 

ARANY BIKA 
étterem, Tisza Lajos krt. 
és Korona ucca sarok. 

Olcsó inenüárak. — 

Kellemes, árnyas 
kerthelyiség, első-
rendű cigányzene, 
k i l ü n ő I t a l o k 

» 

Állandóan friss halak 

Női betegségek gyógyításánál a természe-
tes „Ferenc József" keserüvizci gyakran alkal-
mazzák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral 
könnyen bevehető, rendkívül enyhe hashajtó 
hatása pedig gyorsan és minden kellemetlen-
ség nélkül jelentkezik. Az orvosok a ján l ják . 

harcsa-pontybó' fő-

zött balpaprikás. 

Zcnenientes kert 

kü lön társaságok 

részére. — 

Csiitöitók, szombat 

és vasárnap este 

Szombaton 4-ig zene. 

— Finnek és észtek Szegeden. A finn-ugor evan-
gélikus lelkészkonícrenciával kapcsola'ban májr ; 
31-én 109 finn és észt vendég érkezik Szegedre 
egy finn és egy észt püspök vezetésével. Mindnyá-
jan a szegcdi evangélikus egyházközség vendé-
gei. l7.ste a fogadalmi templomot nézik meg, más-
nap a várost és nevezetességeit. 1 órakor meg-
koszoruzzák az Országzászlót, délután a muzeu-
mot és az ipari vásárt nézik meg. Este 7 órakor 
finn liturgikus istentisztelet lesz az evangélikus 
templomban és másnap autóbuszokon indulnak 

Baján át Pécsre. Ezalkalommal a szegedi evangé-
likusok lapja három nyelven köszöntötte érkező 
vendégeit és finn nyelven ismertette velük a sze-
gedi evangélikus egyház történetét. A kis szegedi 
evangélikus egyház hivei nagy szerelettel készül-
nek a vendégek fogadására. 

A minőség a legjobb • 

PROPAGANDA ! 
Fürdőruhák HORVÁTH M. U. 10. 

— Esti autóbuszjáratok Újszegedre. Régi 
kívánsága a szegedi közönségnek, hogy a vá-
rosi autóbuszüzem az esli órákban is indítson 
rendszeres autóbuszjáratokat Újszegedre. Ezt 
a kívánságot tcljesilétlc most az autóbuszüzem, 
amennyiben elrendelték, hogy csütörtökön, 
szombaton és vasárnap csle kilenc órától kezd-
ve a főposta, a SzUE és a Vigadó közöli ne-
gyedóránkint autóbuszjáratok indul janak. 
Ezeket a járatokai csak akkor tartják fönn, ha 
a közönség megfelelő érdeklődési mulat . 

— Istentisztelet a zsinagógában péntek este 7 
ónkor . Egyetemi évzáró istentisztelet szombat 
délelőtt 10 órakor. llő*ők emlékünnepélye vasár-
nap délelőtt 10 órakor, utána a hősük emléktáb-
lája előtt ünnepély. Hétköznapi istentiszteletek 
reggel egynegyed 7 és este fél 8 órakor. 

Egv kisteleki előadás után. Kisteleken k ' t 
esztendővel ezelőtt dr. M a i i n a Lajos ügyvéd 
kritikát irt n MOVE egyik előadásáról és kri-
tikájában erős szavakkal illette az egyik sze-
replőt, Tóth Islv.mt. Többek között az; irta, 
hogv ,.n in becsület és főleg nem bútorság mü-
sorvállozás ürügye alatt „olyan" számokat be-
csempészni a műsorba, mint amilyeneke; Tóth 
előadóit", „gyakoroljon önmagán fegyelmet 

és a rabláncokat szereplési vágyára alkalmazza, 
egyenesen nemzeti érzésűnket háborít ja fel, 
hogy szenl nemzeti érzésünket valaki szánal-
mas kísérletezéssel profanlzűlja". A kritika 
mialt Tóth sajtópert indítóit Maiina ellen, aki 
beismerte, hogv n cikket ő irta és azzal véde-
kezel!. hogv cikkében a közhangulatot t 'jezie 
ki. A törvényszék az ügyvedet 50 pengő pénz-
büntetésre ílélle és e/l az ítéletet a tábla is 
helybenhagyta. Így került az ügy végső fokon 
a Kúria elé, amely megerősítette az alsófoku 
bíróságok ítéletét. 

Nem érdemes építeni! 
Kulturát lan területen I A kö'tség 

ugyanaz ; az é r t é K e n e m ! 

Balatonföldváron 
vásárolhat legolcsóbban 

villatelket a strand közelében, fel-

töltve, villany, vízvezeték, fásitva. 5 

éves kedvező részle're, e l ő l e g né lkü l i 

A saját érdekében kérjen díjta-
l a n t á j é koz t a t ó t megbízottunktó l : 

Mézer Dezsőné, Szeged, Horfhy 
Miklós ucca 2. Telefon 26—72. 

— Fiinkösdkor nyitották meg ünnepélyesen 
Trencsénteplic uj hegyi Ibermáli- strandfürdőjet. 
Hatvanezer köbméter sziklát kellelt a hegyoldal-
ból kirobbantani, hogy a modern hygiena ezen uj 
csodája felépülhessen. Merész ivelcsü modern 
szállodára emlékeztet ez a gyönyörű építkezés, 
melyhez egy hatalmas — este alulról megvilágít-
ható — versenyúszó medence, terraszos napozó 
plázsok, gyermekek számára külön kisebb fürdő-
medence játszótérrel tartoznak. A strandfürdő 
épülete érdekes terraszokban folytatódó francia 
étteremmel, kávéházzal cs bárral is bir. Gyönyö-
rű alpesi kertje párját ritkítja Közfcpeurópában. 

— Most mosolyog ünre a szerencse. Vegyen Ál-, 
'amsorsjegyet. A sorsjegy ára csak 3 pengő. Fő-
nyeremény 40.000 pengő. 

M E G N Y Í L T 
t r 

SZEGEDI IPARI VRSBR 
— Anvák-napja-ünnepély a Rivó-iskolában. A 

Rivó-iskolai körzet a szabadban rendezett mű-

soros előadással tartotta meg Anyák napja ün-

nepélyét. Lelkes szavakkal mondott ünnepi be-

szédet Zsiga Mihály tanitó, majd számos szava-' 

lat és énekszám tette változatossá és kedvessé az 

ünnepélyt. Kádár József »Anvák köszöntője* cimü 

verset szavalta, majd a szinrekerült kis darab 

szereplői lelkes tapsokat érdemeltek ki, szép si-

kert aratott Varga József és Szalma B. Antal, 

ügyes tényezői voltak még a sikernek Kolonies 

Mariska, Szabó Matild, Csipak Ferenc, Horváth 

Sándor, Magyar József, Miklós Antal és Pál, Fö-

lös Szilveszter, Varga Ilonka, Pap Julis, Gajdács 

Rozika, Csehó Etel, Pap Mária, Ftfrkas Eszti,. 

Jámbor Jucika, Kovai Mária, Bodor Viktória, Cse-

hó Mária. A » Vöröskeresztesek* cimü darab sze-

replői voltak Varga Ilonka, Körmöczi István, va-< 

lamint Németh Margitka, Varga Irénke, Miklós 

Erzsébet és Etel, Farkas Rozál, Miklós Julis* 

Böjti Anna, Pölös Matild, Borsos Julis, Gajdács 

Rozika, Rutai Mária, Magyar Rozál, Szűcs Etel, 

Körmöczi Margit. Táncszámokat adtak elő Varga 

Ilonka, Dudás Erzsébet és Etel, Takács Erzsébet, 

Szalma Maria, Németh Margitka, Varga Irénke, 

Magyar Rozál. Körmöczi Margit, Pap Julis, Fö-

lös Matild. Miklós Julis, Böjti Anna, Csehó Etel; 

kicsik: Pölös Szilveszter, Miklós Palika, Csányi 

Ferike Csehó Mariska, Pap Mariska, Jámbor Ju-

cika, Bodor Yiktuska, Fntkas Esztike. Kovai Ma< 

riska. A táncok betanításával Zsiga Idus szerzett 

érdemeket, az ünnepség sikere Zs'ya Teréz taní-

tónő érdeme. 

Már junius 4-én 
megtartják 

a G8. jólékonycélu M. Kir. Allamsorsjátck 

húzását. 

Sorsjegy ára: 
Egész: ar. P 3.— Fél: ar P 1.50 


