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• Somogyi - könyvtárban é« n 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Mueenm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak. Lein-
einger örök. k. Tokats Sándomé 
Horváth M. n. 0, Pósa Balázs Kál-
vária-ntca 17, Kocsis J. Endréné 
Földműves u. 17, Selmeczi Béla So-
mogyitelep ES. n. 489. 

Városi Szinház; este: B i z i n a 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
G. P. U. Korzó Mozi: A h a r -

m i n c a d i k , Széchenyi Mozi: Bé-
cs i v é r . 
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/ ELSÖTÉTÍTÉS ESTE 9-KOR. 
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— Klebclsberg-rekviem * foga-
dalmi templomban. Gróf Klebelsg-
berg Kunó gróf kultuszminiszter-
nek, Szeged nagy pártfogója halá-
lának tizedik évfordulója alkal-
mából hétfőn délelőtt gyászisten-
tisztelet volt a fogadalmi templom-
ban. A rekviemet dr. Halász Pál 
kanonok, belvárosi esperesplébános 
mondotta. A gyászmisén megjelent 
!dr. Pálfy József polgármester s a 
/városi hatóság több vezetője, a 
szegedi tantestület számos tagja 
iPalogh Ányos főigazgató vezetésé-
vel, az egyetemi tanácsa s a temp-
lomot zsúfolásig megtöltő hivő kö-
zönség. A szentmise alatt a belvá-
rosi egyházi énekkar Csornák Ele-
mér Reinberg Rekviemjét és Ki-
!rály Péter Liberáját adta elő. 

— Csütörtökön közigazgatási bi-
zottsági ölén. A közigazgatási bizott-
ság csütörtök délután 4 órai kezdet-
tel tartja októberhavi ülését. 

— Megkezdődtek a huszáremlék-
w»ü felállításának előkészületei a 
Tíssza Lajos-köruton. Megírta a 
SDélmagvarország, hogy a város 
Jiatósága néhány nappal ezelőtt 
helyszíni szemlét tartott a Tisza 
Lajos-körutnak az ítélőtábla előtti 
részén levő téren s ezen a szemlén 
beszélték meg a szegedi 3-as hu-
szárok hősi emlékmüvének elhe-
lyezésével kapcsolatos kérdéseket 
íAz emlékmű elhelyezése a kis tér-
d&gen bizonyos átalakításokat tesz 
szükségessé s át kell rendezni az 
eddigi üres partükröt is. Dr. Pál f 
József polgármester a bizottság ja-
vaslata alapján elrendelte ezeket a 
munkálatokat s a térség átrende-
zése és a parktükör átalakítása 
hétfőn meg is kezdődött az ítélő-
tábla előtt. Értesülésünk szerint, 
amint a munkálatokkal annyira 
előrehaladnak s a szobormű talp-
része elkészül, nyomban Szegedre 
szállítják a már kiöntött lovasszob-
rot s előreláthatólag november első 
Ifelében országos keretek között 
Imegtartják az emlékmű felavatási 
(ünnepségét. 

i — Üzenet Oroszországból. Bo r-
b é l y Árpád honvéd a 223/6. számú 
tábori postáról a Délmagyarország ut-
jján üdvözli szeretettel feleségét és 
Mancit Azt üzeni, hogy jól van, nincs 
isemmi baja, hősiesen harcolnak a 
magyar hazáért. - B a t a József őr-

Eezető a 223/17. számú tábori postáról 
üldi szerető üdvözletét szüleinek és 

/testvéreinek. A csomagküldésre szol 
ká ló tábori lapot elküldte s nehezen 
(várja a csomagot. 

" «— A Zentai K t M M w Legényegy-
let csapatzászlót adományozott a Zen-
tán állomásozó határvadász portyázó 
osztályának. A Zentai Katolikus Le-
gényegylet a honvédség iránti tiszte-
letből és szeretetből csapatzászlót 
ajánlott fel a Zentán állomásozó ha 
tárvadász portyázó osztályának. A 
felajánlott csapatzászló átadására és 
felavatására vasárnap került sor. 
Zenta ez alkalomra zászlódiszbe öltö-
zött. Vasárnap délelőtt 9 órakor egy-
másután érkeztek zászlóik alatt a 
különböző társadalmi egyesületek 
cserkészek, leventék a feldiszitett 
Szent István-térre. A hatalmas emel-
vényen foglaltak helyet a társadalmi 
előkelőségek. G y i m e s s y Frigyes 
vezérőrnagy, hadtestparancsnok, mint 
a Kormányzó nr képviselője, 10 óra-
kor érkezett meg s a diszemelvényen 
a Himnusz hangjai mellett foglaRa el, 
helyét. V á m o s Jánosné országgvű-' 
lési képviselő neje mint zászlóanya. 
fehér szalagot kötött a zászlóra, majd 
a legényegylet szalagját kötötték fel. 
Ezt követően vitéz P i n t é r József 
kormányfőtanácsos, pápai kamarás, a 
legényegyletek országos elnöke hatá-
sos beszéd kiséretében áldotta meg a 
zászlót A diszes zászlót E s s ö Mik-

Hunyadfy Sándor 
Jelentette vasárnap a öétmagyar-

ország, hogy H u n y s d y Sándor, nap-
jaink magyar irodalmának kimagasló 
egyénisége meghalt Az éjféli órában, 
amikor a Magyar Távirati Iroda ut-
ján a haláleset bire szerkesztőségünk 
be eljutott, már nem volt rá mód, hogy 
az elhunyt irót méltassuk és a ma-
gunk szerény búcsúszavait hozzáfűz-
zük az iró koszorújához. De nem me-
hetünk el szó nélkül a szomorú ha-
láleset mellett Hunyady Sándor nem-
csak jelentős egyénisége volt nap-
jaink magyar irodalmának, hanem 
külön szint, stílust képviselt szín-
padi irodalmunkban és a prózairás 
terén. Különösen előkelő helyet fog-
lalt el színpadi irodalmunkban s ha 
színmüveiben n,em is hatolt le a jól 
elvetett drámai magból kifejlett gyö-
kerekig, szándékai nemesek és tiszták 
voltak és néhány igazán szép, komoly 
értékkel gazdagította színpadi irodal-
munkat. Fő érdeme Hunvadynak, hogy 
az első volt színpadi iróink között, 
aki nagy sikerrel színpadra vitte 
egész estét betöltő darab keretében, 
irodalmi Ízléssel és hangon az elsza-
kított országrészek lakosságának 

lós alezredes vette át szép beszéd ki- problémáit. A F e k e t e s z á r u cse-
séretében s fogadalmat tett, hogy e 
zászló alatt életüket és vérüket áldoz-
zák édes magyar hazánkért. Az ün-
nepség után Gyimessy Frigyes vezér-
őrnagy hadtestparancsnok díszszemlét 
tartott, amikor is a hatalmas számú 
közönség lelkesien megtapsolta és 
megéljenezte a honvédséget. Délben 
díszebéd volt, amelynek egészen egy-
szerü étlapja volt s azon a tisztikaron 
kivül az egyházi vezetők, a polgári 
hatóságok vezetői és az adományozó 
legényegylet néhány világi vezetője 
vett részt. Egyetlen pohárköszöntő 
hangzott el, amelyet Gyimessy Fri-
gyes vezérőrnagy, hadtestparancsnok 
mondott. Az ünnepség után a legény-
egylet helyiségében vitéz Pintér Jó-
zsef országos elnök beszélt és elisme-
rését fejezte ki afölött a szép munka 
fölött, amelyet a zentai legényegylet 
végez a belső front kiépítésén. 

— Uj orvosok. J o ó Lajos és ifj. 
S z ü t s László sz igort . orvosokat 
most avatták a szegüŰ. tudomány 
egyetemen az orvostudományok dok-
torává. 

— A Magyar Vöröskereszt alsóta 
nyai fiókjának alapi tó tagjai. A ta-
nyai lakosság — mint a Délmagyar. 
ország már eddig közölt kimutatásai-
ból is megállapítható — nagy áldozat-
készséggel siet a Vöröskereszt tá-
mogatására. Az alsótanyai fiókegye-
sületnek 100 pengős tagdíjfizetés mel-
lett alapitótagjai lettek: D o b ó Fe-
renc, K o z r a o v s z k y Rezső, M u n-
t y á n Valér és a Szegea-Alsóközuonti 
Egyházközség. 

— A Dankó Pista-Társaság dalos 
délutánja. Az Országos Dankó Pista 
Társaság vasárnap délután Somogyi 
telepen, a népkór udvarán dalos dél-
utánt tartott. Bevezetésül Vidó Mária 
elmondotta a társaság jeligéjét, majd 
utána Végvárinak egy versét. Végü. 
saját, Dankóról irott hangulatos ver-
sét adta elő Boldizsár László és ci-
gányzenekara kíséretével. Dr. Némedy 
Gyula október hatodikáról emlékezeti 
meg, mert a meghívó somogyitelepi 
egyházközség és a társegvesületek ez-
alkalommal óhajtottak áldozni az ara-
di gyásznapnak. Kisházyné Magyar 
Franciska Dankó-dalokkal és egyéb 
dalokkal szerepelt. Dudásné Nagy 
Erzsi hármas minőségben aratott si-
kert, mint szövegíró, mint dalköltő s 
mint énekes. Eleven, kedvek előadása 
a dalos délutánnak kiemelkedő pontja 
volt. Bittó János eddigi sikerei mel-
lett egyik legnagyobb sikerét aratta 
éneklésével. Czakó Kálmán saját ver-
seiből szavalt. Nagy hatást ért el 
>Most« cimü alkalmi versével. 
A műsor végén Karácsonyi Guidó 
szentszéki tanácsos, somogyitelepi plé 
bános köszönte meg bensőséges sza 
szavakkal Dankó Pista-Társaság da-
los délutánját és a siker hatása alatt 

GUMIHARISNYA 
B fájós, dagadt és viszeres lá-

bakra készen és mérték utáa 
i i P S l H b F L E Klauzál-ér 3. szán 

•
uyógyh«j»lr3tók, fűzők kásiitSj*. Nom-
zeti takarákoanág tagja. tSO 

r e s z n y é b e n a trianoni tragédia 
egész mélységét megéreztette, az Er-
d é l y i k a s t é l y b a n pedig a román 
uralom alatt élő magyar arisztokrácia 
és magyar társadalom életét irta meg 
Első volt Hnyadiy Sándor azok 
közt is, aki mint sikeres, sőt divatos 
iró a magyar alsó néprétegek szociá 
lis problémáit merte megszólaltatni 
előkelő fővárosi színpadokon. Bors 
Istvánja a magyar parasztság problé-
máinak megmutatása, noha az iró itt 
megmaradt a vígjáték keretei között 
Utolsó színpadi munkája, amelyet né 
hány hete mutatott be a Vigszinház 
nekünk, szegedieknek különösen ked-
ves, mert Móra Ferenciünknek egyik 
novellájából dramatizálta. Szinpadi 
munkássága mellett Hunyady Sándor a 
magyar irodalom egyik legkiválóüb 
novellistája. A novellista Hunyady 
kissé mindig háttérbe szorult a sike-
res szinpadi szerző mellett, de eljön 
talán az idő, amikor az irodalomtör-
ténészek kellőképpen meghatározzák 
majd Hunyady helyét nagyon is el-
hanyagolt és a »best-seller<-ek divatja 
idején elhanyagolt novellairodal-
munkban. Műremekek Hunyadynak 
azok a kis hirlapi cikkei is, amelyek-
ben apró megfigyeléseit és élményeit 
irta meg néhány jellemző, a sziv me-
legével átforrósitott szóval, 

Hunyady tehetségét külföldön, 
messze tengeren tul is felismerték. 
Három évvel ezelőtt az Egyesült-Ál-
lamok legelőkelőbb irodalmi maga-
zinja, az E s q u i r e hivta meg mun-
katársai közé. Hunyady ki is ment 
Amerikába, szétnézett a Broadwayn, 
aztán elfogta a honvágy és — haza-
utazott Magyarországba. S most meg-
halt 50 éves korában. Gyászolja a 
magyar irodalmi világ és olvasóinak, 
nézőinek sok-sok ezre. Temetése ked 
den délután 4 órakor lesz a Kerepesi-
temetőben a főváros által adományo-
zott diszsirhelyen. A temetési szer-
tartást Ravasz László református 
püspök végzi, (sz.) 
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— Bezárják a makói rituális für-
dőt és vágótelepet. Makóról jelentik: 
Makón az utóbbi időben tömegesen 
fordultak elő tifuszmegbetegedések. A 
tiszti főorvosi hivatal széleskörű vizs-
gálatot indított, honnan származnak a 
tifuszbacillusok. A vizsgálat során a 
rituális fürdő vizéből is küldtek fel 
mintát az országos közegészségügyi 
intézethez vegyvizsgálat végett. A 
A vegyvizsgálat megállapította, hogy 
a rituális fürdő vize tifuszbacillusokat 
tartalmaz.. Amint megállapították, 
nemcsak a fürdő vize. hanem a für-
dőt tápláló kut vize is ferlőzött. ezért 
elrendelték a fürdő bezárását. A für-
dő telkén működik a rituális vágóte 

— Néhány napra szünetel a Cson-
grád—Szolnok közötti hajóforgalom. A 
iVIFTR közli, hogy Csongráa—Szol-
nok között a hajojaratot néhány nap-
ra beszünteti. Amennyiben a forgal-
mat ismét helyreállítanák Csongrád—. 
Szolnok között, a sajtó utján értesítik, 
a közönséget. A Szeged—Csongrád kö-
zött forgalomban levő bajójáratokat a 
fenti korlátozás nem érinti. 

— Budapesten meggyilkoltak egy 
idős MÁ V-f öfelügy elöt. Budapestről 
jelentik: A Margit-körut 55. számú 
hudai bérpalotában rablógyilkosság 
történt. F'liegel József 74 éves MAV-fő-
felügyelőt takarítónője hétfőn reggel 
holtan találta a bérpalotában levő 
lakásán. Az öregurat ismeretlen tettes 
megkötözte, majd megfojtotta. A la-
kást feldúlták és kirabolták. A gyil-
kos bűnjelként ott hagyott a gyilkos-
ság színhelyén egy jobbkezes t'élkesz-
tyüt és egy üres pénztárcát. A különa 
öregúr takarítónőjének vallomása sze-
rint — barátságban volt egy 20 év 
körüli fiatalemberrel s erre a fiatal-
emberre hárult a gyanú, hogy a gyil-
kosságot ő követte el. A nyomozási 
bevezették a rablógyilkosság tettesé* 
nek kézrekeritésére. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A 
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállás* 
október 12-én reggel 7 órakor 134 
em, hőmérséklete 17 fok, a levegő 
hőmérséklete 12 fok Celzins voK. 

Perzsaszőnyegek, valódi kele-
tiek minden méretben és gyönyört ki-
vitelben a Városi Zálogház árverést 
csarnokában kiállítás keretében el-
adásra kerülnek. A kiállítás délelőtt 
9-től este 6-ig, díjtalanul megtekint-
hető. Igazgatóság. 

— Háromszorosára emelte fel a 
tábla az adócsaló kereskedő bünteté-
sét. Hartenstein Ignác 70 éves ter-
ménykereskedőt, akinek téglagyára ét 
sertéshizlaldája is van, a gyulai tör-
vényszék adócsalás vétsége cimén 
egyhavi fogházra és 9150 pengő pénz-
büntetésre ítélte. A szegedi tábls 
Curry-tanácsa most a pénzbüntetés 
összegének változatlanul hagyása mel-
lett a szabadságvesztés büntetést » 
háromszorosára, háromhónapi fogház-
ra emelte fel. 

— Hatóság elleni erőszakért két-
hónapi elzárás. Griffel Józsefné • 
közelmúlt napokban tejhamisitással 
vádolva állott az Ítélőtábla előtt, aho-
vá az elsőfokú bíróság Ítéletét megfel-
lebbezte. Most ugyancsak az ügynek 
egy mellékhajtása foglalkoztatta » 
tábla Curry-tanácsát. Griffelné ugyan-
is az őt annakidején a piacról előál-
lító hatósági nyomozót, Scheiben Gyu-
lát tejjel leöntötte. A törvényszék ha-
tósági közeg elleni erőszak vétségéért 
egyhónapi fogházra Ítélte, ezt a bün-
tetést a hétfői fellebbviteli tárgyalá-
son a tábla kéthónapra emelte fel. Az 
ítélet jogerős. 

_ Elitélt árdrágítók'. Ujváry István 
ádrágitási és uzsoraügyekben Ítélkező 
egvesbiró hétfőn délelőtt Korom Jó-
zsef 38 éves dorozsmai napszámost 
árdrágító visszaélés vétségéért jog-
erősen 15 napi fogházra és 100 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte, mert a kacsát 
a maximális ár duptáiánál is drágáb-
ban árusította. Ugvanesak kaesadrá-
gitásért Ítélte el Ujváry biró Szántó 
János földeáki szobainast is. aki há-
romhavi fogházat és 500 pengő pénz-
büntetést kapott. 

uiabh előadás tartásáia kérte fel spep is. ezért a hatóság ezt is betiltani 
társaságot. ' szándékozik. 

FERENCJÓZSEF 
keserűv íz 


