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parikor, ayagnlk 18 óra - ptrtnor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 1U—l-ig, d. a. 4-7-le 

atttwam nyitva d. e. 10—!2-ig. 
Bgyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

•yitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. 
A szinházi előadás este föl 8 teakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296). 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
léi 8, zárás este fél 7 órakor. 

— El akarják adui Windischgraetz egész 
birtokát. Sárospatakról jelenlik: A Windisch-
graetz herceg tula|donát képező birtok leltáro-
zása hetek óta folyik. A birtokot kezelő gazda-
sági hivaial tárgyalásokat folytat ŰZ egész bir-
tok eladásáról kit főnemessel és több pénzügyi 
ttoperital. 

— Az árvíz évfordulói! a virosházán. A 
pusztító árviz évfordulóján, pénteken délelőtt 
nem leiz teljes hiratalszűnet a városházán. A 
tisztviselők a polgármester és a tanácsnokok 
vezetésével délelúit tiz órakor misére mennek 
a fogadalmi templomba. Mise ntán a munkf 
tovább folytatódik. 

— A szegedi munkásság március tizen-
ötödik! finnepe. A szegedi szociáldemokrata 
párt vasárnap, március tízennegyedikén dél-
után félnégy órai kezdetlel tartja meg március 
tizenötödiki ünnepélyét a Munkás-O.thonban. 
A nívósnak ígérkező ünnepély programján 
beszédek, szavalatok szerepelnek és a munkás-
dalárda több énekszámmal. 

— Szegedi tanitók helyett 19 vidéki és 
fővarsai tanítót neveztek ki a szegedi ta-
nyákra. A szegedi tanyákon évek óta nagy t 
tanitóaiány. A tanfelügyelőség már számtalan 
alkalommal kérte a szükséges tanerők kineve-
zését, de a kultuszkormány erre nem volt haj-
landó, mivel a szanálás következtében általá-
nos létszámredukció következett be. Volt olyan 
iskola a szegedi tanyák között, ahol egy tanitC 
130 növendéket tannott, amely jelenség azután 
csak az általános népnevelés kárát szolgálta. A 
többszöri sürgetésekre azután a kultuszminisz-
ter váratlanul 19 uj helyettes tanítót nevezett 
ki a szegedi tanyákra, akik már el is foglalták 
állásukat. Az újonnan kinevezett tanitók kivétel 
nélkül fővárosiak és vidékiek, ugy hogy a nagy-
számú szegtdi állásnélküli tanítókra nézve sé-
relmes a meglepetésszerű törvényes kinevezés. 

— Görögkatolikus mise. Vasárnap délelőtt 
tél 10 órakor a Rozalia- kápolnában görög szer-
tartású katolikus szentmisét mond Groholy Jenő 
makói görögkatolikus lelkész. 

— Dj nyom metfilt föl a két vakmerő 
rablás ügyében. Jelentette a Délmagyarország, 
hogy tegnap reggel Hódmezővásárhelyen as 
egyik igen ismtrl szücsozletben fényes nappal 
teljesen hasonló vakmerő rablás történt, mini 
az elmúlt héten dr. Széli alezredes- orvor 
Széchenyi léri lakásán. A szegedi rendőrség egy 
hét óta állandó erővel dolgozik a v&kmerc 
rablók kézrekeritésén, de az eddigi nyomok nem 
jártak eredménnyel. Miután most a vásárhelyi 
rablás ügyében kiderült, hogy a rablók szeméty-
leirása megegyezik a szegediekkel, az az alapos 
gyanú, hogy egy és ugyanaz a társaság követte 
el mind a kit bűncselekményt. A vásárhelyi 
rendCrség karöltve dolgozik a szegediekkel é& 
remélhető, hogy rövidesen késrekerülnek a rablók. 
A mai napon igen jelentős uf nyom merült föl, 
a detektiveknek szilárd meggyőződésük az, hogj 
eredménnyel fog járni a nyomozás. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A március 
tizenkettediki istentisztelet pernek délelőtt kilenc 
órakor, a március tizenötödiki március 14-én vasár-
uap délelőtt 9 órakor lesz. 

— Orvosi azaktttéi. Az Egyetem Barátai Egyesüle-
tének orvosi szakosztálya és a vele egyesült Szegedi 
Orvosegylet folyó hó 13-án a sebészi klinika tantermé-
ben orvosi szakülést tart. Elnököl dr. Kovács József. 
Tárgysorozat: t. Dr.Pogány István: Tapasztalatok syphi-
lises betegek oltási valtotazáról. 2. Dr. Jancsó Miklós: 
Az idegrendszer ép és kóros pigmentjeinek képződé-
séről. Adatok a heveny arsenmérgezés ismeretéhez. 
Szakülés kezdete délután fél 6 órakor. 

— A szegedi földmunkások közgyűlése. A 
magyar földmunkások szövetségének szegedi cso 
portja vasárnap délután félnégy órakor tartja me^ 
a szegedi Munkásotthonban rendes évi közgyűléséi. 

— Mérnökegyleti előadás elhalasztása. Hermann 
Antal egyetemi tanár betegsége folytán a mai estért-
hirdetett mérnökegyleti előadása egy héttel elhalasztatott. 

— Március 18-án hirdetnek határozatot a 
Pick-pSrben. Ismeretes a nyilvánosság előtt az 
a nagy pör, amely nár hónapok óta húzódik 
a világhíres szegedi Pick-szalámigyár körül. 
Ennek a nagy psmek első része azzal a tör-
vényszéki ítélettel zárult le, amikor a bíróság 
kimondotta a hatalmas gyár fölszámolását. Az 
ítélet ellen az összes felek fölebbeiéssel éllek 
és igy a szegedi Ítélőtábla Muntyán-tanácsa 
jsnuárban kezdte meg a nagy pör fölebbvite i 
tárgyalásit. A felek képviselőinek előadása után 
a Tábla március U-ére napolta el a tárgyalás-. 
A mai tárgyaláson reggel kilenctől déiután fél-
báromig ismét csak a lelek képviselői, dr. Lévy 
Béla, dr. Grüner István, dr. Szekerke Lajos és 
dr. Jacebi ügyvédek adták elő ujtbb érvelé-
seiket. A Tábla ezu'án tanácskozásra vonult 
vissza, majd az elnök kihirdet e, hogy március 
18 án hirdeti ki a Tábla végzését. Egy hé>r« 
ugyanis szüksége van a biróságnak arra, bogy 
összegezze a rendkívül nagy anyagot. Az se a 
lehetetlen, hogy 18 án már az Ítéletre kerül sor. 
Wr~ Előadás a Munkásotthonban. A szegedi 
Munkásotthonban pénteken este hét órakor Kolacs-
kovszky Lajos előadást tart „Az emberiség jövője" 
cimen. 

— Tisztázódott a vásárhelyi rejtélyes halál-
eset. Megemlékeztünk már a vásarheiyi tanyák 
rejtélyes halálesetérői. Még a mult héten történt, 
hogy egyik vásárhelyi tanyán rejtélyes körülmé-
nyek között meghalt Papp Jánosné, egy makói 
rendőr 28 éves felesége, aki néhány nappal ez-
előtt keit föl a gyermekágyból. Miutáa a férj előtt 
gyanús voli a fiatal asszony váratlan halála, az 
esetről jelentést tett a rendörségnek és a halál oká-
nak megállapítását kérte, ami meg is történt. A 
boncolás során a kórházban megállapították, hogy 
Papp Jánosné tragédiáját szivbénalás okozta s az 
erről szóló jegyzőkönyvet megküldték a szegedi 
ügyészségnek A rejtélyes haláleset ügyében azu 
tán szerdán váratlan esemény történt. A szegedi 
ügyészség vizsgáióbirája a beterjesztett iratokból 
nem látta eléggé megvilágitottnak Papp Jánosné 
halálának köiüiményeit és elrendelte a halott ex 
humálását és újból való fölboncolását. Az ex 
humáláson Zombory János vizsgálóbíró és Janko-
vics Miklós egyetemi professzor, törvényszéki or-
vosszakértő jelentek meg. A holttest másodszori 
boncolása alkalmával ismételten megállapították, 
hogy Papp Jánosné természetes halállal halt meg. 
A boncolással tehát teljesen tisztázódott a fiatal 
asszony halálának eddig rejtélyesnek látszó oka, 
ugy hogy ez ügyben további nyomozásra nincs 
szükség. 

x Charlie Chaplin bemutatója a Bel-
városi Moziban. Tegnap zajlott ie a Belvárosi 
Mozi termeben Chaplin világairakciós filmjének, 
az „Aranyláz"• nak bemutatója. Akik részesei 
voltak ennek a bemutatónák, soha nem fogják 
elfelejteni ennek a fűmnek fölemelő szépségeit. 
Sokan talán azt hitlék, hogy a f lm hasoaló az 
eddig látott Chaplin-koméd ákfcoz, melyek ta-
gadhatatlanul tói mulattatták a közönséget. 
Az 9Aranyláz" cimü filmje is bővelkedett a 
humoros és kacagtató részekben, de ezek mel-
lett Chapir, mint a film írója és rendezője 
ügyes kézzel helyet szorított a si ívhez szóló 
mélyebb részeknek is, pl. az újévi zsoltári 
jelenet könnyekig megható volt. A film egész 
meséje egy darab életet varázsol elénk, mely-
nek minden egyes szereplője az emberábrázolás 
legjavát mutatta. A közönséget mégis a kacag-
tató részek ragadták meg legjobban, olyan 
viharos derüliségei okozván, amilyent keveset 
látott a Belvárosi Mo i sok sikert megért terme. 
A kétségreénül nagyszabású atrakciós filmet 
egy 6 föívonásos vígjáték, a „Nem akarok 
nőket látni* burleszk vetette be, Raymond 
Qriffithel a főszerepben. 

— Uj gyorsiráai tanfolyamok nyitása. A Szegedi 
Gyorsítóit Egyesülete uj magyar levelezőirási, kezdő 
és vitairási haladó, valamint német gyorsirási tanfo-
lyamot kiván nyitni. A tanfolyamok az esti órákban 
három hónapig tartatnak. Jelentkezni lehet az egyesü-
letnél, (Földvary ucca 2., Honvéd tér 4., telefon 1319.) 

— Két kisebb tüzeset volt csütörtökön dél-
előtt. Csütörtökön délelőtt ket tüzet jeleztek majd-
nem egy időben. Kilenc óra után néhány perccel a 
Kossuth Lajos sugáruti vámházban kéménytüz volt. 
A szikrák már-már fölgyújtották az épület zsindely-
tetejét is, a kivonult tűzoltóságnak sikerült a tüzet 
lokalizálni. — Alig vonult be a tűzoltóság, amikor 
a telefonközpontban újra tüzet jeleztek. A teljes 
apparátussal kivonult tüzőrség megállapította, hogy 
a helyi jellegű kisebb tüz a telefonvonal kábelek-
nél történt s a tüz következtében több telefon-
lámpa elégett. A kár jelentéktelen. 

x Vlsvazeták javítások és átalakiiások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72. 

— A makói asszonyok monstre-bünpörében 
csupán nyolc vádlottat itélt el a törvényszék* 
A szegedi törvényszék, mint ismeretes, háruoi nap 
óta tárgyalja azt a monstre-bünpört, amelynek 
kapcsán tiltott műtétekkel terhelve az ügyészség 
huszonhét makói asszonyt ültetett a vádlottak 
padjára. A monstre bünpör nagy föltűnést keltett 
Makón, a törvényszék hatalmas esküdtszéki termét 
mind a három tárgyalási napon megtöltötték a 
makói érdeklődök. Huszonhét rendbeli bűncselek-
ménnyel vádolta az ügyészség a huszonhét asz-
szonyt és igy óriási anyag állott a biróság előtt. 
A Juhásztanács az e!sö napon a vádlottakat hall-
gatta ki, majd tegnap sor került a bizonyításra, 
amelynek során igen sok makói asszonyt és gazdát 
hallgattak ki. Ezután elmondották a pörbeszédeket, 
majd csütörtökön délelőtt hosszas tanácskozás ulán 
kihirdették az Ítéletet. A törvényszék a huszonhét 
vádlott közül csak nyolc asszonyt mondotta ki 
bűnösnek, mig tizenkilencet bizonyíték híján föl-
mentett. A legsúlyosabb Ítélet másfél évi börtön 
volt, mig a többi hét asszony kisebb-nagyobb 
börtön-, illetve fogházbüntetést kapott. Az elitéltek 
mind a Táblához fölebbeztek. 

— A nagykörút kövezésének hibái. Ismeretes, 
hogy néhány hónappal ezelőtt dr. Aigner Károly 
főispán átiratban hivta föl a város tanácsának a 
figyelmét azokra a panaszokra, amelyek szerint az 
újonnan kövezett nagykörút burkolata sok helyen 
már is megrongálódott. A tanács az átiratot kiadta 
a mérnöki hivatalnak, amely most terjesztette 
jelentését a tanács elé. A jelentés szerint a nagy-
körutat még nem vették át a vállalkozótól, a hibá-
kat csak az átvételkor konstatálhatják majd és 
csak akkor szoríthatják a pécskői bazaltbányát a 
hibák kijavítására. A tanács a mérnöki jeientést 
közli a főispánnal is. 

— 30 GARASÉRT naponta megveheti BECS-
BEN a rikkancsoknál a „DÉLM AGY AR-
ORSZÁG"ot. 
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Ne vásíroljunk használt autót! 
A tapasztalat szerint az újdonsült autóvevők 

legnagyobbrésze használt automobilt vásárol, leg-
főképpen az olcsó árra való tekintettel. Az uj 
autós legtöbbször „alkalmi vételt" kiván, ugy okos-
kodva, hogy ily módon kitűnő kocsihoz jut, olcsó 
ár mellett. Ez azonban az esetek 99 százalékában 
jámbor óhaj marad és a nagyreményű vásárló 
aránylag draga pénzen oly kocsit kap, mely rövi-
desen nagy és költséges javításra szorul, folyo-
mányaképpen a kocsi rejtett hibáinak. Igy azután 
az olcsónak vélt kocsi lényegesen többe kerül 
aránylag, mint az uj autó és a tulajdonos egy 
csalódással gazdagabban állapítja meg, hogy kár 
volt használt kocsit vennie. 

Azt hinnők már most, hogy az autóvásárlásról 
le kell mondania annak, akinek viszonyai egy 
drága uj kocsi vásárlását nem engedik meg és 
hogy egy pompás uj automobilhoz, melynek ára 
jóval fölötte van egy használt kocsi árának, csak 
a társadalom felsőbb rétegei jutnak hozzá. A 
tapasztalat azonban ellentmond ennek a föltevés-
nek é3 az alábbiakban ki fogjuk mutatni, hogy 
mennyire téves ez a nézet. 

Rá kell ugyanis mutatnunk arra, hogy ma, ami-
kor az autóbehozatai teljesen szabad és az egész-
séges világverseny az automobilizmus terén ná-
lunk is érezteti jótékony hatásáf, semmi szükség 
sincsen arra, hogy ócska autót vásároljunk, még 
akkor sem, ha nem tartozunk a milliárdosok iri-
gyelt kasztjába. Különösen azóta, amióta a be-
hozatali vámok redukáltattak, oly tág tere nyílt az 
uj autó vásárlásának, hogy még a jobb közép-
osztálynak sem okoz többé különösebb gondot, 
uj autóhoz juini. 

Olcsóság tekintetében Amerika áll elől és az 
amerikai kocsik közül a Ford-autó az, amely 
szinte hihetetlenül alacsony áron szerezhető meg. 
Ugyanis az uj vámtarifa életbelépte óta az uj 
tipusu Ford-luxusautomobil, amely országúti és 
városi használatra egyaránt kiválóan alkalmas, 
európai karosszériával, öninditőval, különféle szinű 
zománcozással, városi és országúti villamosvilági-
tással, öt ballongumival1, teljesen csukható ameri-
kai tetszettel, pompás kivitelben, mindössze 67millió 
koronába kerül, vagyis alig többe, mint egy másfajta 
használt kocsi, amely természelesen távolról sem 
éri meg azt, amit érte fizetni keli. Megjegyezzük, 
hogy a Ford autó, rendkivül olcsó ára dacára, 
minőség tekintetében elsőrangú, teljesítménye — 
csekély üzemköltség mellett — rendkivül nagy, 
tartós, kényelmes és feltétlenül megbizható. Szer-
kezete elmés volta mellett egyszerű, kezelése igen 
könnyen elsajátítható és tulajdonságainál fogva még 
a mi mostoha útviszonyaink mellett is pompásan 
megállja helyét. Nem csoda tehát, ha a Ford autó, 
nagy használhatóságánál fogva is, napról-napra 
jobban terjed vidékünkön is. 


