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Y /IQ Vasárnap. Rám. kai. is protestüai E 18 
Jk / I f i i Miksa. Oör. kat. E 18 Próbusz Nap kel 

6 óra 15 perckor, nyugszik 5 óra 17 perckor. 
A meteorologiai intézet jelentése : Hazánkban derült 

idő uralkodik, az éjjeli minimum 4 fok celsius volt 
Szombathelyen és Sopronban, a maximum elérte a 21 
celsius fokot Budapesten és Egerben. Időprognózis: 
Lényeges változás nem várható. 

Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A színházi előadás délután fél 4 és este 8, a mozi 

előadások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
' Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 
üerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl ímre 
Qizelia-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 4 ! 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri- sugárut 11. 

Dicsértessék. 
Rózsa, rózsa, szállj és énekelj 
És dicsértessék csúf, hazug szava, 
Olyan hajnal lengesse szivét, 
Amily örök bennem ő maga. 

Minden lelkem csak kőrakás neki 
S fölötte holt galambok csapata. 
Mélyen magában leljen a virágra, 
Ha nincs is szine, nincs is illata. 

Dicsértessék. Tőle szállt fölém 
Egy magasztos nyugalmu pillanat, 
Mikor nem vártam. S ó még akkor is 
Kristályom mind sírva széthasadt. 

Csúcsán, sötét, különös fényeken 
Siklik bennem és nem tudni hova. 
Kiégeti a szememet belülről, 
De dicsértessék csúf, hazug szava. 

József Attila. 

— Lengyel vendégek Szegeden. Emléke-
jeles, hogy a lengyel egyetemek a szegedi 
egyetem északi tanulmányútjáról visszatérő ta-
nárait és hallgatóit páratlan szívességgel fogad-
ták. A meleg vendégszeretet viszonzására most 
alkalom kínálkozik. Hétfőn este 9 órakor Pécs-
ról Baján, Halason át Siegedre érkezik dr. 
Savlcky Ljuborair, a krakkói egyetem földrajz-
professzorának vezetékével az egyetem néhány 
tanára és a földrajz- és magyar-siakos hall-
gatói. A Szeged-pályaudvaron ünnepélyes fo-
gadtatás lesz és kívánatos, hogy azon Szeged 
intelligens közönsége, már csak a lengyelek 
iránti szimpátiája érdekében is, minél nagyobb 
számban jelen legyen, úgyszintén az egyetem 
aulájában kedden este 6 órakor töiténó foga-
dási ünnepélyen is. Vendégeink a keddi napon 
megtekintik a város nevezetességeit, az egye-
tem fontosabb intézeteit és este az üdvözlések 
után dr. Savicky professzor, a kiváió előadó 
vetifett képekkel illusztrált német nyelvű elő-
adást fog tartani sziámi utjiról, utána pedig arf 
egyetem tanácsa vacsorát ad a Kats éttermébeír 
a vendégek tiszteletére. A vendégek itt tartóz-
kodásuk ideje alatt Tiszaugig kirándulást tesz-
nek a Tiszán, tanulmányozzák a vízszabályo-
zási, a partvédelmi munkálatokat és a meder-
kotrást. Lengyel vendégeink szerdán reggel 
hagyják el a várost, reméljük, a magyar vendég-
szeretet kellemes benyomásaival. 

— Moravcsik tanár temetése. Budapestről 
jelentik: A trakikus sorsú Moravcsik Ernő 
Emil professzort ma délután hirom órakor 
temették el a Kerepesi-temető halottas házából. 
A ha'oltasház VI. számú diszcsarnokában fel-
állított ravatalt a nap folyamán az elmúlt pro-
fesszor rokonai, jóbarátai és tanitványainak 
százai keresték fel. Pontban három órakor meg-
kezdődött a gyászszertartás, ame'yet Raffay 
Sándor evangélikus püspök végzett. A gyász-
szertartás után a Moravcsik professzor tanár-
segédei és növendékei tették a koporsót a ko-
csira és a sirhoz kisérték. A gyászoló közön-
ség soraiban ott láttuk az egyetemi tanácsot, 
az orvoskar jóformán valamennyi tanárát, az 
összes budapesti és vidéki egyetemek és aka-
démiák képviselőit és a fővárosi iskolák nö-
vendékeit tanáraikkal. 

— A kereskedők és iparosok országos 
kongresszusa. Vasárnap délelőtt 10 órakor a 
régi képviselőház üléstermében Szterinyl József 
báró, volt kereskedelemügyi miniszter elnökle-
tével tartják meg a kereskedők és iparosok 
országos kongresszusát. A kongresszust a Fűszer-
kereskedők Országos Egyesülete hivta egybe. 
A gyűlésen állást foglalnak a súlyos adómeg-
terhelések, a szövetkezeti, valamint a hatósági 
üzemek konkurrenciája ellen. 

— Olcsóbbak lettek a színházi belyárak-
Az a súlyos és nyomasztó gazdasági helyzet, 
amely különösen az intell'gens középosztályt 
suljtja, arra indította ugy a főváros, mint a 
vidéki városok színigazgatóit, hogy ha máskép 
nem lehetséges, hát áldozatokkal is módot 
nyújtsanak ahhoz, hogy ez az értékes társa-
dalmi réteg, amely szellemi és lelki felkészült-
ségénél fogva egész a háborús időkig mindig 
a színháznak leghívebb törzsközönségét ké-
pezte, lefokozott életstandardja mel'ett se legyen 
kénytelen kizárólagosan anyagi okok miatt a 
színházat továbbra is nélkülözni. A szegedi 
szinház igazgatója, aki a nagyközönség bár-
mely irányú kívánságát, vagy igényeit a lfgelő-
zékenyebben teljesítette, a fővárossal egyidejű-
leg a színházi helyárakat olymódon módosí-
totta át, hogy a földszinti helyek egy része, a 
Il-od, Ill-ad és IV-ed emeleti ülőhelyek 30—50 
százalékkal olcsóbban fognak a közönség ren-
delkezésére állani. Ezek után minden valószí-
nűség szerint semmi akadálya nem lesz annak, 
hogy a szegedi szinház nézőiere esténkint a 
régi teli pompájában diszelegjen. Az uj hely-
árak a következők: 

Fötdsz. és L em. páholy 230.0C0 200.000 150.000 
Zsöllye I. sor 70.000 60.000 40.000 
Díszpáholy I. sor 50.000 40.OCO 35.000 
Díszpáholy többi sor 40.000 35.C00 25/00 
II. em. páholy 150.000 140.000 100.000 
Körszék I-IV. sor 55.000 50.000 35X00 
Körszék V—VIII. sor 50.0. 0 45.000 30.030 
Körszék IX-XII. sor 40.003 35 000 25.000 
Földszinti zártszék 35.000 30.00 ) 20.100 
Földszinti zártszék többi sor 25.C0O 20.0CÖ 15.000 
II. emeleti erkély I. sor 25.0C0 20.000 15.000 
II. emeleti erkély többi sor 20.000 15.C0D 12.000 
III. emeleti erkély 1. sor 15.003 12.000 10.000 
III. emeleti erkély többi sor 12.0*0 H .0Ü0 8.000 
IV. emeleti karzati ülő 6.000 5.000 4.Ü0Ü 
Földszinti álló 10.000 8.000 6.00!" 
II. emeleti álló 10.000 8.000 6.000 
III. emeleti álló 8.00o 7.001 5.0C0 
Tanulójegy 6.000 ö.oro 4.000 
Karzati álló 5.000 4.000 3.000 

A színházi helyáraknak ez a tetemes leszállí-
tása a közönség széles rétegében fog megelé-
gedést kelteni. 

— Rendbshozsfla a város Dugonics 
András síremlékét. Dugonics Andrásnak a 
felsővárosi temetőben lévő síremléke az u:óbbi 
időben megrongálódott. A tanács utaiitására a 
mérnöki hi/atal elkészítette a síremlék rendbe-
hozásának költségvetését, amely szerint a munka 
három és félmillió koronába kerülne. A tanács 
hétfőn határozza el, hogy rend behozat ja-e a 
síremléket. 

Házasság. Apatini Fernbach Péter volt or-
szággyűlési képviselő, nagybirtokos leánya: 

i Zsuzsanna Mária Anni és Kopper Antal a m>i 
1 napon a szegedi anyakönyvvezető előtt házas-

ságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Kossuth Líjos-emléhklállltás. Buda-
pestről jelentik: A Nemzeti Muzeum kupola-
termében szombat délelölt nyilt meg a Kossuth 
Lajos-emlékiiálliiás, a aelynek keretében a mu-
zeum bemutatja azokat a Kossuth-relikviákat, 
amelyek a magyar állam és a Kossulh-örökö-
sök közöíti megállapodás értelmében 1924 
március 21-ig zárva voltak • ku'atás és a nyil-
vános tág elől. Az érdekes éi rendkívül gazdag 
kiállítást szombat délben félegy ónkor nyitotta 
n.eg Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
akit a muzeum biteg főigazgatója helyeit 
Luklnich Qyörgy könyvtárigazgató fogadott. A 
megnyitó ünnepélyen a tudományos világ számos 
kiválósága jelent meg. 

Holnapután 
kedden este 8 Órakor 

a TISZA-SZÁLLÓBAN 
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