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Speoiiliata férfi 
fehérnemű készítésben 
á g y n e m ű k b e n 
Feketesas-ucca 21. 

K A T Z M A Y E R Dus választék az összes kül- és bel-
földi fehérnemüanyagokban. 

D i á k k e l e n g y é k 
mérték után. 

lomi, belsődomaszéki, röszkei, kalmárlanyai, 
szentmihályteleki, neszurjhegyi, várhelyi és 
felsőgajgonyai iskoláknál. 

Legnagyobb arányú a íerlőzötlség két alsó-
(anyaí és három felsőtanyai iskola növendé-
keinél;' az alsótanyai ruzsajárási és belsőfeke-
teszéli, valamint a felsőtanyai külső-összeszé-
ki, középsőgajgonwai és külsőgajgonyai iskolák 
növendékei az egyetemi vizsgálatok szerint 50 
-60 százalékban gümőkorral fertőzöttek vol-
tak. Do 

még 60 százalékon felüli fertőzött-

séget is konstatáltak a vizsgálatok 
során 

kél iskolánál és pedig az alsótanyai zöldfás és 
a felsőtanyai alsóbalástyai iskola növendékei 
közölt. 

A megdöbbentő adatok alapján a tiszti fő-
orvos elsősorban áz egészségvédő intézetek 
számának szaporítását javasolja. Erről a kér-
désről az őszi közgyűlés tárgyal és valószínű, 
hogy az egészségvédelmi szolgálat megfelelő 
kiépítéséhez hozzájárul a törvényhatósági bi-
zottság. 

^ I I T R H f , j f I D B C 1 J C 7 8 S z e n t Is 'ván téren ma, vasárnap kát Ünnepi díszelőadást 
v i n i v u v i i tart d. u. 4 árai és esti 9 órai kezdettel, a z o n o s m ű s o r r a l 

SO személy, kitűnő artisták, számos idomitőtt rajlovakkal. 
Magyerororszftg legnagyobb utazó vállalata m'ndenf 
nyujf. ami egy nagy világvárosi cirkusz műsorában 
elképzelhefő. Helvárak 40 fillértől 1.60-iq. 

A szegedi anyák ünnepe 
(A Dó'magyar ország munkatársától.) Szeged tár-

sadalma pénteken, Szent István napján megkapó 
ünnepélyt rendezett a rókusi tornacsarnokban a 
sokgyermekes anyák tiszteletére. A szépen feldí-
szített tornacsarnokban sorakozott fel az a hatvan 
szegedi anya, aki kiérdemelte a kitüntetést. Hat-
nál kevesebb gyermeke egyntik sem volt, dc 
akadlak köztük szép számmal, akik tizennégy gyer-
meket neveltek fel. 

Az ünnepélyen szépszámú közönség jelent meg. 
Ott volt többek között dr. vitéz Imecs György 
főispán, vitéz A féreg László tábornok, a szegedi 
vegycsdandár parancsnoka, dr. Erdé'yi László egye-
temi rektor, dr. Buócz Béla fökapitányhelyettes, 
valamint báró Matcomes Kamillóné a Szent Vince 
Egyesület, dr. Csikós Józsefné a Katolikus Nővédő 
Egyesülc*, Szász Gyuláné a KLdedóvó Nőegylet, 
dr. íbisz Gusztávné az Evangélikus Nőegylet kép-
viseletében, képviseltette magát a föo.vosi hivatal, 
az orvosi kamara a tanfelügyelőség és számos 
más intézmény. 

A Hiszekegy után dr. Henny Ferenc rókusi fő-
espcrcs-plcbános nyitotta meg az ünnepélyt, ismer-
tette az egyház szerepét az anyavédelem megszer-
vezése terén. A rókusi iskola növendékei magyar 
táncokat mutattak be ezután Mayer Rózsi orvos-
tanhallgató zongorakiséretével, majd Imecs György-
né tartott beszédet, amelyben az anyavédelem és 
az anyatisztelet fontosságát fejtegette. 

— Ismét eljött az a nap — mondotta — , ami-
kor ünneplőbe öltözve, meleg sz iwel s a meg-
hatottságtól könnyes szemmel állunk egymás előtt 
és fogunk kezet veletek, ti derék asszonyok, ti 
jó magyar anyák! Szeged is hozzákapcsolódik az 
Anyák-napjához és Szent István ünnep én nyilvá-
nos köszöne'et mondunk nektek, bátor asszonyok-
nak, akik sok gyermeketekkel a népes család esz-
méjének mintaképéül szolgáiltok. Tudjuk, hogy sok 
nehéz év van r,'ögöttetek, tudjuk mily sok nap-
pal és éjszaka telt el munkával, virrasztással, köny-
nyel, aggodalommal, amig talpraállitottátok kicsi 
fiaitokat, leánykáitokat. De ugye milyen óriási bol-
dogság fáradságotok kamatja, amikor körülvesz-
nek a gyermekek; olyanok vagytok, mint az erős 
termő fa, amely tele van szép, üde, zöld haj-
tásokkal. S mint a fa életét a friss hajtások mu-
tatják, ugy a család s ezen keresztül a nemzet 
eletét is az uj, friss generáció viszi tovább, elöret 
Gondot ad a gyermek, de erőt, célt is, hogy le-
gyen miért ós kiért dolgozni. S ahogy nőnek a 
gyermekek, nem velük nö, hanem velük keves-
bedik a gond, ők veszik le rólatok a terhet és 
fiatal vállukon könnyen viszik tovább. i 

— Nem véle; len, hogy a mai ünnepet kapcsol-
juk össze az Anyák nevével — folytatta. Első ki-
rályunk, Szent István bölcsessége ezer éyvu ez-
előtt összekötötte országunk sorsát a magyar anyá-
kéval. amidőn az örök nöi eszményképet, Siüz 

Anyánka', a ti agyarok Nagyasszonyát tette hazánk 
patrónájának, az ő védelmébe ajánlott bennünket. 
Így hazánk sorsát Nektek, magyar anyáknak kezé-
be tette le. Mart, ha a család ereje, támasza a 
férfi, ugy a lelke, irányitója a nő. Olyanná lesznek 
fiaitok, leányaitok, amilyenekké nevelitek őket. Ti 
feleltek érte magyar anyák. Első királyunk jótevő 
szent keze adott vallást, törvényt, államot, tekin-
télyt népünknek. És ti, magyar anyák ebbe az el 
nem porladó szent kézbe tegyétek kezeiteket erős 
fogadalomma', hogy az ég kegyelmes, bö nagy ál-
dásét: gyermekeiteket ennek a hazának szent esz-
méiben nevelitek, itt éltek, dolgoztok, boldogul-
tok, erőt, támogatást fog mindig adni Nagyasz-
szonyunk védelme alatt álló magyar nemzet. De 
vére'.ek utolsó csöppjéig őrizzétek azt a rögöt, 
amely a mienk volt és mienk lesz ismét. 

Az ünnepi' beszéd u'.án a sokgyermekes anyák 
megkapták részben pénzbeli jutalmaikat, részben 
kitüntető okleveleiket. Az ünnepély, amelynek elő-
készítése a főispánné, a Stefánia Szövetség eír az 
árvaszék érdeme elsősorban, a Himnusz eléneklé-
sévdl ért véget. 

120 ezer idegen 
Budapest 

Szent István-ünnepén 
Budapest, augusztus 21. Csodálatosan szép pom-

pában ünnepelte meg Szent István napját Buda-
pest, amelynek uccáin reggeltől a késő éjszakai 
órákig hu'ldmzott az ünneplő tömeg. j 

Az ünnepség reggel 5 órakor zenés ébresztővel 
kezdődött; katonazenekarok indulókat fújva vonul-
tak végig az ucvákon, később, egész nap, térzeniét 
adtak, dé'útán a fői'áros több pontján 24 tagú 
cigányzenekar adott hangversenyt. Az ünnepség 
központi eseménye a Szent Jobb-körmenet volt, 
amely az idén is hagyományos pompával zajlott 
te. Amerre a menet elhaladt, zsúfolva voltak az 
utvonalak. Festői ké.oet mutatott a díszes, hul-
lámzó menet. 

Három nagy zenei eseménye is volt Szent Ist-
ván napjának; a koronázó templomban, a Bazili-
kában és a belvárosi plébániában egyházi hang-
verseny volt. Százezres tömeg nézte végig a Vár-
ban a díszes zenés őrségváltást. Attrakciószániba 
meut a gellérthegyi tűzijáték, ameluet mintegy 
200 ezer ember nézett végig. 

Szent Istvánkor hozzávetőleges számítások sze-
rint mintegy 50 ezer külföldi és 70 ezer vidéki 
vendége volt BU'daoestnek, 

ffiomo lovaid. 
T ö l t i k a z A l f ö l d i - u c c á t . . . 

Tekintetes Szerkesztőség! Az Alföldi-uccát a 
város áihurkoltatja. A Bécsi-köruttól a Szivár-> 
vány-uccáig folyik a munka és mi, az ottani la-
kosok megdöbbenve látjuk, hogy mit müveinek a 
munkások. Az árkok piszkát kiszedik és szépen 
elterítik az. úttesten. Már most el lehet képzelni, 
hogy milyen veszélyes ez az eljárás. Nemrégen 
történt, hogy tiíusz ellen beoltották a lakossá-
got. Mi lesz, ha az árkok szemetje ott erjedrfi 
kezd és megfertőzi az egész környéket. A mi há-
zunk előtt , térdig ér az úttest szemetje, és azt 
hiszem, másutt sem jobb a helyzet. Sürgősen 
segíteni keltene ezen, mégsem lehet szemétdom-
bot csinálni egy ilyen uccából, amelyet adófizető 
polgárok laknak. 

Tisztelettel: ((Aláírás). 

Záiogárverés 
Dr. Simon Zálogházban 1937. szeptember 1-ig 
lejárt, de nem rendezett zálogtárgyak szept. 
3-án d. u. 3 órakor elárvereztetnek. Kis össze-
gű tárgyak helyszűke miatt kiváltanóók. 

Egv kártyázó lemezes 
hangos botrányt rendezeti 

a Mars-téren és 
megtámadta a rendőröket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 
délután hangos botrányt rendezett egy lemezes 
a Mars-tér környékén. Korényl Ferenc a Mik-
száth Kálmán-ucca egyik kocsmájában kártyázott 
egy férfivel, aki tőle nyolc pengőt elnyert. Koré-
nyl emiatt meg aka-ta verni a nyerőt. Az illető 
futva menekült a feldühödött lemezes elöl és egy 
rendőrhöz fordult segítségért. Korényl azonban a 
rendőrtől sem ijedt meg, sőt a rendőr jelenlétében 
akarta ellenfelét megverni, amit a rendőr termé-
szetesen nem nézett szótlanul. I 1 | 

Korényi durva szavakkal szidalmazta ekkor a 
rendőrt, mire az igazolásra szólította fel. Koré-
nyi ezt is megtagadta, mire a rendőr a Mars-téri 
mázsaházba vitte a dühöngő embert és ott akarta 
igazoltatni. Korényi, amint a mázsaházba lépett, 
öklével nekiesett a rendőrnek, ugy, hogy elindult 
a vér a rendőr szájából. Szorongatott helyzeté-
ben a rendőr kardot rántott és többször a dühöngő 
ember kezére sújtott, majd cfcy másik rendőr 
segítségével bevitte Korényit a rókusi őrszobára. 

A megvadult lemezes az őrszobán ujabb bot-
rányt rendezett, nekiment a rendőröknek, rúgott, 
harapott, levetette magát a földre, végül is meg 
kellett bilincselni. Közben megjelent az örszoba 
előtt Korényi vadházastársa, Sarnyai Júlia, aki a 
nagy zajra összegyűlt tömeget a rendörök ellen 
izgatta. A rendörök mindkettejüket bekísérték a 
központi ügyeletre, ahol őrizetbavették őket. 

Kerékpárosok! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár - , 
b a n r é s s l e t r e a d o m . Gumikat és alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándor nál 
Szeged, (Kiss D palota) Kiss u. 2 

Emerga locsom-pni tflmio 
> • a vörös csíkkal évtizedes gyár-

tási tapasztalatok alapján készül.) 

Kapható Ruh Vilmos női, Szeged 
Mikszáth K. u. 9. (Paprikapiac sarok.) ^ 


