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HireK 
• I f i A A Kedd. Róm.kat. Tivadar h. Protestáns 
• lf /fclwB Tivadar. Nap kel 5 ára 4 ftruor, 

nyugszik 18 óra 55 perckor. 
aowogyi-fcönyvtáí nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig, 

SSííSEUifi nyitva d. e. 10—12-ig. 
Sgyetenii könyvtár (központi egyetem I. amelet) 

ayitva d. o. 8—l-ig, d. o. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 Arakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 39t), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Tőrök Márton Csongrádi 
wgárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
CJ1 7 órakor. 

— Az ipartestület i küldöt tség a lemondott 
elnököknél. A szegedi ipartestület elnöksége 
— mint ismeretes — a kamarai választások 
lezajlása után lemondott, az ipartestület elöl* 
járósága azonban elhatározta, hogy a lemon-
dott elnökié^ tvgjait küldöttségileg keresi fel és 
a lemondás visszavonására kéti. As ipartestület 
elöljárósága va«árn»p hajtotta végra ezi a hatá-
rozaté'. A küldöttség felkereste Páljy Díniclt, 
az ipirtcstület elcöké-, Kírmmdv Mátyást, Túkdcs 
Bélát és Schaiz IÍSÓI. Páify Diniéi a küldött-
légnek kijelentette, hogy iemosdását egyelőre 
nem vonhatja vissza, mivel a kamarai válasz-
tásek alkalmával a fajvédő-ujsdg súlyosan meg-
támadta, elhatározását igy es ik akkor wásit-
ha>]i meg1, ha az ipartestület közgyűlése ii bi-
zalmat szavaz személyének. A küldöttségnek — 
sajnálattal tudomásul keltett vennie az elnök 
elhatározását. Körmendy Mátyást kereste szután 
fel a küldöttség, aki eleinte ugyanarra az állás-
pontra he!y«zkede t, mint Páify Dániel, de ké-
sőbb mégis engedett m erős kepaciiálásnak és 
kijelentette, hogy visszavonja lemondását. Vissza-
vonta lemondását Takács Bála és Schate I ísó i*. 

— Juhász Gyula ünneplése. Percekig felállva 
tapsolia és ünnepelte vasarnap délelőtt a szoron-
gásig megtelt Korzó Mozi közönsége Juhász 
Gyulát fényesen sikerült szerzői matinéja alkalmá-
ból. Fényes keretek között és megfelelő interpre-
tálásban bontakozott ki a melegszivü költő egész 
művészete és a közönség melegen, szivből hono-
rálta azt a művészi munkát, amelyet Juhász Gyula 
fejtett ki huszonöíéves költői munkássága során. 
Móra Ferenc Az élőfa ünnepéről meleg és kedves 
szavakkal mondott beszédet, Zolnai Béla világosan 
mutatott rá Juhász irodalmi helyére és jelentő-
ségére, Gonda József, Zitta Emma, Ladomerszky 
Margit, Arany József, Feleki Klári, Vass Manci, 
Szentiványi, Szász Edith, Sz. Lányi Ilona, Baróthv, 
Leopold, Fenyves, Harsányi, Kolbay Ildikó és R. 
Étsy Emília megkapóan tolmácsolták a költő dalait. 
Végül Juhász frappáns hatással olvasta fel legújabb 
mélységesen bensőséges versét A vasárnapi szerzői 
matiné biztositéka volt annak a meleg szeretetnek, 
amellyel a tömegek éreznek az emberi igazságokért 
dobbanó költő iránt. 

— Puszt í tó vihar Erdély ban. Bukarestből 
jelentik: Erdély délkeleti részén a mult éjjel 
hatalmas vihar vonult keresztül. Az ítéletidő 
főleg Brassó-, Fogaras-, Nagyküküllő- és Há-
romszékmegy éket sújtotta. Az orkánszerü szél 
háztetőket sodort el, fákat csavart ki gyökerestől, 
távíró- és telefonosziopokat döntölt ki. 

— Küldöt tség a dorozsma—halasi ut ér-
dekében. Legutóbb a kormány nagyobb összt-
get bocsátott Csongrádmegye rendelkezésére a 
megyei utsk javítására és építésére. Kedden 
délelőtt ezzel kapcsolatban dorozsmai küldött-
ség keresi fel Szentesen Madarassy főispánt és 
Csergő alispánt. A küldöttség — amelynek 
tagjai Zappe Péter, Joó István, Benke Qcdeon 
és Wolf Mihály — e!ö fogja adni azt a kérel-
met, hogy az összegből okvetlenül építsék ki a 
doiozsma—halasi műút 10 kilométeres teljesen 
elhanyagolt szakaszát, amely miaft szinte lehe-
tetlen erre a közlekedés. Remélhető, hogy a 
küldöttségjárás eredményes lesz, mert nemcsak 
Doroistuáuak érdeke az, hogy eien sz útvona-
lon is lehessen a főváros felé közlekedni. 

— Zadravecz püspök eltávolította környezetéből 
p. Bóniat. A budapesti Uj Nemzedék irja a következő 
érdekes hírt: Dr. DánirBéla, Zadravecz István püspök 
jogi képviselője megkért minket a következő sorok 
közlésére: Zadravecz István püspök ur őméltósága 
annak idején házába fogadta és gazdasági ügyeinek 
vitelével bi?.ta meg az erdélyi szerzetétől elszakadt 
P. Bónis Arkangyalt. Ezt a megbízatást őméltósága 
első ízben 1925 novemberében, majd véglegesen 1926 
április 7-én vonta meg P. Bónis Arkangyaltól, aki ma 
már nem lakik a tábori püspök ur házában. Amikor 
P. Böeís a püspök ur küszöbét odaköltöztekor átlépte, 
Bónisnak vagyona mint ferencrendi szerzetesnek nem 
volt és nem is lehetett. Bizonyára most sincsen. A 
megbízás megvonása folytán természetesen a volt 
ökonómus elszámolással tartozik a kezére bizotl összegek-
kel és a püspök ur engem bízott meg az elszámolás meg-
ejtésével. Minthogy pedig P. Bónis a püspök ur pénzeit 
megegyezés alapján a tulajdon neve alatt kezelte, fel-
hívok mindenkit, akinek ilyen, a P. Bónis neve, vagy 
általa másnak neve alatt elhelyezett vagyontárgyról 
tudomása van, hogy ezt a körülményt a számadás 
könnyebb elintézése céljából velem (Budapest, V,, Zoltán 
ucca 13.) minél előbb közölni szíveskedjék. 

— Emlékezzünk Tömörkényről! A Puszta-
szeri Árpád Egyesület a Tömörkény-asztaltársaság-
gal karöltve folyó hó 25 én (vasárnap) délelőtt 10 
órakor Tömörkény Istvánnak, a nagy magyar iró 
nak a belvárosi temetőben hantolt sirj ít halálának 
kilericedik évfordulója alkalmából az idén is meg-
koszorúzza. A Pusztaszeri Árpád-Egyesület néhai 
főtitkáráról dr. Hunyadi Vass Gergely mond meg-
emlékezést, mig a Tömörkény-asztaltársaság nagy 
nevü névadójának Lotigl István log hódolni. A 
kegyeletes aktus bensőaegességének fokozása cél-
jából közreműködésre felkérik a Szegedi Polgári 
Dalárdát is. Gyülekezés az emlüett flapon délelőtt 
fél 10 órakor a kulturoalota előtt. Eiultal is meg-
említjük, hogy a Pusztaszeri Árpád Egyesület 
Tömörkény István irodalmi osztálya május 16-án 
délelőli fél 11 órakor a városháza közgyűlési ter-
mében változatos műsorral matinét fog tartani, 
amelyre belépődíj nélkül az Árpád- és a Tömörkény • 
kultusz minden igaz barátját elvárják és szivesen 
látjik. 

— Snlyos t í fusz já rvány Szamosujvároft 
és Kolozsváro t t . Kolozsvári jelentés szerint 
Sza®osuj táróit a iavitéintéietben tífuszjárvány 
lépett fel, eddig 60 megbetegedés történt. Ko-
lozsvárott síintén bárom megbetegedés történt. 
A járványt a szamosujvári intései egyik növen-
déke butcolta be Kolozsvárra. A járvány elter-
jedését az o&ozta, bogy az intézet igazgatéja 
hatályon kivül helyezte az orvos rendelkezéseit 
és hogy a javítóintézetet az orvosi rendelkezés 
ellenére csak a napokban zárták le. 

— Artézi kutat fur Felsőtanya. Nagyobb felső-
tanyai küldöttség járt nemrégen Bokor Pál helyet-
tes polgármesternél. A küldöttség szónoka elmon-
dotta, hogy Felsőtanya népe nagyon sokat szenved 
a vizhiány, illetve a meglévő kutak egészségtelen 
vize miatt. Azt kérte, hogy a város fúrasson uj 
ártézi kutat Felsőtanyán. A küldöttség kérelmét 
jegyzőkönyvbe vétette a helyettes polgármester és 
aztán a jegyzökönyvet a költségvetés összeállítása 
céljából áttette a mérnöki hivatalhoz. A mérnökség 
megállapította, hogy egy kétszázméter mély ártéz 
kut fúrása Felsötanyán 60 millió koronába kerülne. 
Az iratok ezután a fedezet kijelölése végett át-
kerültek a számvevőséghez, amely azonban ugy 
találta, hogy szabad költségvetési alap erre a célra 
nincsen, a hatvanmilliót csak a betegápolási hozzá-
járulás cimén előirt, de felszabadult hárommilliárd-
ból lehetne kiutalni. A tanács a számvevőség meg -
oldását nem találta helyesnek, ezért ugy határozott, 
hogy a felsötanyai ártézikutat — ha lehet — a 
rendkívüli a'apból csináltatja meg. 

— A Szegedi Katolikus N5véd6 Egyei&üt 
folyó hé 27-én, kedden délután öt órakor dr. 
Raskö Gyu'áné elnöklete a'alt közgyűlési far?. 

— Kolostor, házasság, sikkasztás, kolos-
tor . Budapestről jelentik: Blháy Lajos kato-
likus tábori lelkész a forradalom idején 
Ríczilmáson beleszeretelt egy leánjba, levetette 
reverendáját, a református hitre tért át és el-
vette feleségül. Budapesten egy szállitó cégnek 
alkalmazottja lett, mivel azonban nagyon nehe-
z«n tudta közben megszaporodott családját 
eltartani, sikkasztásra vetemedett. A biróság 
egyévi fogházra ítélte. Az Ítéletet most a Tábla 
is jóváhagyta és elrendelte Bihály Lajos letar-
tóztatását. Bihály Lajos kijelentette, hogy bfin-
íeésfnek kitöltése után elválik ftleségélőK 
kolostorba vonul és vezekel bűneiért, azután 
visszatér a pepi pályára. 

— Jelentkezett *z niaágirósorajáték főnyeremé-
nyének nyertese. Április 8 án megtartották az újságíró-
sorsjáték első főhuzását. Hz alkalommal több száz 
rétékes nyeremény tárgyat sorsoltak ki. A 1*>0 millió 
értékű főnyereményt, a négyszobás teljes lakásberen-
dezést a ,13.818" számú sorsjeggyel Eckhardt József 
kőfaragósegéd, pesterzsébeti lakos nyerte, aki már át 
is vette a főúri lakásberendezést. Érdekes véletlen, 
hogy a nyeremények nyolcvan százalékát a vidéken 
nyerték. 

— S m e n c s á s zuhanás — a második e m e -
letről. S 'proni jelentés szerint a második eme-
leti ablakoől az uccíra zuhanó Huber István 
vasutas másféléves kisfia a járda melletti po-
cioiyába esett oly szerencsés módon, hogy ki-
sebb sérülésein kivül nem történt komolyabb b i ja . 

x Fe l lázadtak a v irágok, Forrsdalom tört 
ki a békís tn pompázó virágok között. A kis 
Manó, a lázifás örök szelleme lemondatja trón-
járól „Rózsát" és „Liliomot" választatja meg a 
virágok királynőjének. Erről szól egy csodaszép 
láiványos revűszerü mesejáték, amelyet május 
16-án, vasárnap délelőtt 120 gyermek ragyogó 
kosztümben jálszik el a Városi szinház szín-
padán. Az előadás tiszta jövedelme jótékony-
célra szolgál. 

— Gyorsított t a n á c s : h a t év, — rendes 
bíróság fölmsntés . Budapestről jelentik: A bi-
róság ma felmentette Benyovszky Károly volt 
detektivfőnököt, akit a gyorsított tanács annak 
idején Nikovinyi és Stencser halálraitéltetésével 
kapcsolatosan hitévi fegyházra itélt. 

— Aki f ehöita a templom perselyeit. Buda-
pestről jelentik: A józsefvárosi plébániatemp-
lomban történi betörés tettese egy fiatalasszony. 
Vasárnap déu tán rejtözölt ei a templom hajó-
jának baloldali részéoen és mikor mindenki 
eltávozott, ké perselyt feltöri is a gyóntatőszék 
mögött rejtözölt el. Iit találta msg másnap 
icggel, a sekrestyés és átadta a rendőrségnek. 

— Egő kocsi a hajnali országúton. Székes-
fehérvárról jelentik: Borzalmas szerencsétlenség tör-
tént Ssregélyes községben. Papp Károly seregé-
lyes! tanyai gazda a lakodalomból mámoros álla-
potban hajtotta hazafelé hajnal tájban lovait. A 
szekéren takarmányt is vitt és ezen ült felesége és 
kislánya. Útközben egy embert szedett fel a kocsira, 
aki cigarettájával felgyújtotta a kocsin levő takar-
mányt. Már nagy lánggal lobogott a tüz, amikor 
Papp Károly észrevette a háta megett levő tüzet. 
Az álmából felriadt felesége és a kislánya súlyos 
égési sebeket szenvedtek, úgyhogy az asszony meg 
is halt. Papp Károly szintén szenvedett égési 
sebeket. 

— Mara-repülő. Ez a cime Barta Lajos uj regé-
nyének, melynek közlését a Nyugat április 16- i száma 
kezdi meg. A külföldön élő és évek óta hallgató ki-
tűnő magyar iró regénye 1935-ben játszódik és az 
akkori technikai civi izácift adja a keretet a szerelmi 
történethez. A szám további szépirodalmi részéből ki-
emeljük Ignotus remek versfordítását (ShakeBpeare 
73-ik szonettjét ültette át magyarra),, ifj. Bókay János, 
Komjáthy Aladár és Molnár Ákos érdekes novelláit 
Peterdi István versét és Maxim Gorkij „Az artamóno-
vok* cimü hatalmas regényének uj fejezeteit Gellért 
Hugó forditásában. A kritikai részben Schöpflin Aladár 
Tersánszky Józsi Jenőről ad irói portrét, Marsovszky 
Miklós .Természet és kép* cimen ir tanulmányt. Elek 
Arlur képzőművészeti, Hevesy Iván film-kritikákat irt, 
Irodalmi és színházi rovatok teszik még teljessé k 
számot, amely Krivoss Béla tollrajzát (Léda hattyú-
tánca) reprodukálja. A szám ára 20.000 korom, ne-
gyedévi előfizetés 100.000 korona Kiadóhivatal; V»., 
lika ucut 31. és Andrássy ut 6, 

I C O M R f t P V € I P T 
a legnagyobb drámai színész autogramjáért versenyezni 
fognak a B e l v á r o s i M o z i b a n április 26-án. ] 

M O Z I 
Telefoni 

Pénztári 5-82. Teleton 11—8*. K O R Z Ó M O Z I Telető* 11 
Április 2C-án, kedden 

N a f h a l i e L i s e n k ó 
Ü főszereplésével: 

i Szerelem gyermeke...! 7 kivonásban. 
® Azonkívül: | T f t l . _ j á H ^ * Dráma 6 felvonásban. 

• ^ <*s* e s e i . F ó s z . R n e a n P í i n g I e_ 

Ápriiis 20 án, kedden 

g ó v í z 
Dráma a végtelen tengeren 7 felvonásban. 

Főszerepben: 

Azonkívül: 
H a m » a m * * m m h a j é s S B S u b - . 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 

f m 

I 
I 
I 
I 


