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— Mcghnlt özv. dr. Szalav Józsefné. Pénte-
ken délelőtt terjedt el a hire Szegeden, hogy 
özv. dr. S z a l a y Józsefné, az alig egy félév-
vel ezelőtt elhunyt dr. S z a l a y József kerü-
leti főkapitány özvegye Budapesten tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. A halál hire mindenkit 
megdöbbentett, a legtöbben nem is sejtelték, 
hogy az özvegy már hetek óta súlyos beleg-
ségben feküdi előbb Szegeden, ma jd Budapes-
ten Illyés professzor kl in ikáján, özv. dr. Sza-
lay Józsefné hat héttel ezelőtt súlyos vesero-
hamot kapott, amely ágynak döntötte. Kezelő-
orvosai tanácsára családja két héttel ezelőtt 
Budapestre szállította Illvés professzorhoz. Ve-
semedencegvulladása volt, állapota rohamo-
san súlyosbodott, ugy, hogy csütörtökön mű-
tétre került a sor. Az orvosi konzí l ium elke-
rülhetetlennek mondotta a műtétet, de azt is 
tudták, hogy nagyon kevés valószínűsége van 
az operáció sikerének. Erre való tekintettel ér-
tesítettük családját is. Csütörtökön délelőtt vé-
gezték el a műtétet, amely jól sikerült ugvan, 
de a fellépő szivgvengeség egy órával az ope-
ráció után végzett a 65 éves úriasszony szer-
vezetével Halála pil lanatában mellette tartóz-
kodott bárom gyermeke és veje. dr. K é m é -
rt c s y Tibor tb. tanácsnok. Az elhunvt uriasz-
szonv holttestét szombaton szállitiák Szeaed-
re és a Relvárosi temető kunolacsarnokábnn 
ravatalozzák fel. Vasárnap délután bárom éra-
kor temetik cl a családi sirbobba, félévvel ez-
előtt elhunvt férie mellé. Az elhunvt dr. Sza-
lav Józsefné mindössze 65 esztendős volt. Ha-
lálát bárom gvermeke: József Marcit és Ag-
r»es. Bíaó"Márta menve. dr. MArzár Ferenc és 
dr. Kemenesv T'bor vejei, valamint kiterjedi 
rokonság gyászolja. 

— A szegcdi idegenforgalmi program. Az 
Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal ki-
mutatást kért a várostól arról, hogy 1938-ban 
milyen idegenforgalmi eseményeket szándéko-
zik rendezni. A megkeresésre most válaszolt a 
város idegenforgalmi hivatala, amely szerint a 
jövő évben a szabadtéri iátékok és az ipari 
vásár megrendezése szerepel a szegedi progra-
mon, számol azonban az idegenforgalmi hiva-
tal az eucharisztikus kongresszus Szegpdre is 
hatást gvakoroló idegenforgalmi lehetőségei-
vel is, errenézve is megteszik az előkészülete-
ket. Fzenkivül folytatták lövőre is a iól bevált 
nvaraltatási akciót, valamint bekapcsol 'ák az 
idegenforgalom propagandáiéba a fehértói 
halgazdaságot. Számítani lehet arra is, hogv 
az ártézi kut ivócsarnokának mermvitása után 
elismerik Szeged „fürdőváros" iellegét, amely 
szintén idegenforgalmi vonzóerőt gyakorol. 

— Munkások ku'turdélutánja. A szegedi 
szervezett munkásság kulturszervei vasárnap 
délután 4 órai kezdettel az ipartestület nagy-
termében kulturdélutánt rendeznek. Műsoron 
szerepel a Munkásdalárda, a Munkás Testedző 
Egyesület mandolinzcnekara, a férfi és női 
loinászcsapat. A Munkásszinpad tagjai dr. 
R e r c z e 1 y Károly „Útitársak" cimü darab-
iát ad iák elő, azonkivül szavalatok és ének-
számok szerepelnek a műsoron. K é t h l v An-
na országgyűlési képviselő „A kulfurszervek 
feladatai a munkásmozgalomban" rimer> tart 
beszédet. A kulturdélufán jövedelmét a Mun-
'. ''sotthon téli fütőanvagának beszerzésére for-
dítják. 
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— Féloldali hödésben fekvő betegeknek 

igen nagy megkönnyebbülést szerez reggelen-
ként egy kis pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef' keserűvíz azért, mert anélkül, hogy a be-
tegnek a legcsekélyebb mértékben is erőlköd-
nie kellene, a beleket alaposan kitisztítja és 
az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze 
meg orvosát. 

Pcrisasiőniicg alap fl-fin 

MUSKÁTLI^. 
— U j rendőrtiszt a szegedi kapitányságon. 

Dr. D o m o n k o s Ferenc rendőrfogalmazót 
Biharkeresztesről a szegedi kapitányságra he-
lyezték át. A fiatal rendőrtisztviselő pénteken 
foglalta el hivatalát a bűnügyi osztályon. Dr. 
B o r b o 1 a Jenő rendőrfőtanácsos, a bűnügyi 
osztály vezetője mellett fog működni . 
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Kárász ucca 3. I 
— Ellenőrzési szemle. A Nemzeti Munkavédel-

mi Hivatal vezetője 28-án, este 6 óra 45 perckor 
! a rókusi kultúrházban, 6 óra 15 perckor pedig a 

felsővárosi kultúrházban vetitettképes előadással 
egybekötött ellenőrzési szemlét tart. A szemlén 
csak azok jelenhetnek meg, akik arra felhívást 
kaptak. 
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— Az öreg süteményárus súlyos szerencsét-

lensége, Súlyos kimenetelű szTcirsétlenség 
történt pénteken reggel hat órakor a Petőfi 
Sándor-sugárut és a Dugonics-tér sarkán. 
B e 11 e r János 73 esztendős süteménvárus 
karián a süteményes kosárral a város felé 
igyekezett, amikor egv. a sarkon hirtelen be-
forduló kocsi alá került. A kocsis hiába akar-
ta a szerencsétlenséget elkerülni, nem sikerűit. 
Reller a kocsi kerekei alá esett és a kerekek 
átmentek rajta. Az öreg süteménváms eszmé-
letlenül maradt az uttestén. A mentők a köz-
kórházba szállították Megáttanitották. hegv 
ál'anota sulvos, külső és belsp sérüléseket 
szenvedett. A nvomozás során a kocsis azt a 
vaHomást tette, hogv nem oka a szerencsét-
lenségnek. A vizsgálat megindult a felelősség 
tisztázására. 

— Tartós szempíllafestés. Heim kozmetika, 

Tikaréktár-u. 8. 228 

— A filharmonikusok első bérleti hangverse-
nyének szólistája: Jacques Margolies, a kiváló 
fiatal amerikai hegedűművész. 10 éves korában 
elnyerte a newyorki filharmonikusok ösztöndi-
ját és már egy évvel később 11 éves korában, a 
esikápói filharmonikusok II. hangversenymestere 
lett! Első önálló hangversenyét két évvel ezelőtt 
a Town-IIall-ban adta, ahol a National Symp'no-
pie Orohester kíséretével frenetikus sikerrel ját-
szotta Sibelius hegedűversenyét. Szegeden is e mü-
vet interpretáb'a november 3-án este a színházban, 
zenekari kísérettel. A zenekart Désire D e f a u w . 
a viláchirü belsa karmester vezénvlL 

Azonnalra keresünk: 
aligazgatót, titkárt, főkönyvelőt, utazókat és más 
kedves vendégeket, akik olcsón és elegánsan 
akarnak lakni Budapesten a Dunaparton. SYL-
VIA PENSIO, IV. Belváros, Ferenc József rak-
part 16. Tel: 184-465. Központi fűtés, hideg-meleg 
folyóvíz 148 

Őszi korzó 

Olyan szomorú képe van ezekben a napsu-

garas, kedves októberi napokon a szegedi 

korzónak, hogy elfacsarodik tőle az'embernek 

a szive. A platánok lombja még elég sürü, szí-

nét is tartja kitartóan, csak egyik-másikon 

ütközött ki az őszi rozsda. A parktükrök vi-

rágágyaiból kiirtották ugyan már a szaíviá-

kat és a kánákat, dc helyüket szegény ár-

vácskákkal dugdosták tele a kertészek. Az ég 

felhőtlen, a déli órákban olyan melegen süt 

a nap, mintha le akarná könyörögni az em-

berekről az őszi kabátokat. Szóval minden 

marasztalná a jó időt, az őszi enyheséget, 

csak azok az illetékesek nem, akik a bérszé-

kek gazdáinak vallják magukat. 

A széksorokat már néhány nappal ezelőtt 

társzekerekre rakták és elhurcolták a korzó-

ról valamilyen téli raktárba, hogy ott telel-

tessék kl őket. Az ülő alkalmatossságoktól 

megfosztott korzó most üresen ásitozik és 

szinte leüzi magáról a sétálókat. 

A déli órákban pedig sokan ténferegnek a 

meztelen aszfalton. Fiatal mamák apró gyer-

meikkel, idősebb hölgyek aranyláncon függő 

lornvonokkal, öregurak, nyugdijasok, akiknek! 

kezében fáradtan csillog a nyűtt ébenfabotok! 

ezüstnyele. Mindenki ülőhelyet keresne ma-

gának, minden szivben fölébred a vágyakozás} 

leülni kicsikét, egy félórácskát legalább és 

élvezni a természet váratlan ajándékát, eze-

ket a meleg, vigasztaló októberi napsugara-

kat. 

De a korzón nem lehet leülpl, mert elhord-

ták a székeket, legfeljebb a parktükrök vas-

korlátja kínálkozik silány székpdtlékul, vagy 

az a négy kényelmetlen és támlanélküli kő-

pad, maely az usztatómcdencék körül silbakol 

és amelynek vastag kőlapja éppen a déli 

órákban árasztja ki magából a legbőségeseb-

ben az éjszaka fölszivott hűvössé gé.t. 

Mondják, hogy a székeket azért vitték már 

be, mert október közepétől kezdve a vállalko-

zás elveszítette rentabilitását. Ha akadnak is 

egyesek, akik szivesen fizetnének négy fillé-

reket a félórai napozás lehetőségéért, a szá-

muk' kevés, semmiesetre sem annyi, hogy 

négy filléreikből kitelne a jegyszedő napidija. 

Lehetséges, hogy igy van, hogy ez a tény-

leges helyzet, de a székeket akkor is kinn 

kellett volna hagyni, legfeljebb beszüntették 

volna erre a néhány napra a jegyszedést. 

Az őszi korzó hazátlanul ténfergő sétálói 

bizonyára hálásak lettek volna érte. De igy 

bizony megkeseredik az őszi séta hangulata 

ettől az érthetetlen sietségtől. 
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— Nótaest Algyőn. Szombaton este 8 órai kez-
dettel az algyői Népház nagytermében K ó k a y 
István nótaszerző közreműködésével magyar nó-
taestet rendeznek A műsoron több szavalat is 
szerepel. L a p u Lajos Kókay-dalokat énekel. Az 
algyői nótaestre Szegedről este 7 órakor külön 
autóbusz indul, amelyre Lapu Lajos zálogházi 
igazgatónál lehet jelentkezni. 

Z Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre! 

— A fejfájás és a migrén, akkor, ha ezek a 

bélmüködés és a gyomoremésztés zavaraiból 

erednek, gyakran már egy pohár természetes 

„Ferenc József" keserűvíz használata után is 

i megszűnnek. Kérdezze meg orvosát. 


