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— Az Alföldi Művészek Egyesületének első vá-
lasztmányi ülése. Az Alföldi Művészek Egyesülete 
nemcsak formailag alakult meg, hanem máris erő-
sen munkába kezdett. Pénteken délután tartotta 
meg első választmányi ülését, amelyen a választ-
mányi tagok majd teljes számban megjelentek, 
közöttük az orosházi festők egy delegáltja is. 
K lelkes munkakedv alaphangját az elnök, Ber-
cén c z e y Domokos adta meg, aki a tagokat 
iz állandó összetartás ápolására, állandó összejőve-
ielekre hivta fel. A választmány elhatározta, hogy 
minden péntek délután találkozót rendez a Raffay-
rendéglőben, ahol minden művész és műpártoló 
(agot szívesen látnak. Az egyesület működésének 
»nyagi és alaki bázisához szükséges előmunkálato-
kat megkezdte az egyesület. Az elnök felolvasta 
Klebelsberg kultuszminiszter üdvözlő levelét és 
rátért a Dürer-centennárinm megünneplésének kér-
désére. Az egyesület ugy döntött, ha Gyula vá-
Sosa, Dürer őseinek székhelye, méltóan belekapcso-
lódik az egész világon megtartott Dürer-ünnep-
ségekbe, ugy képviselteti magát több delegálttal, 
ha azonban nem, ugy Szegeden külön fog Dürer-
5nnepélyt rendezni. A tavaszi tárlat megrendezé-
sére bizottságot alakit, meghívja részvételre a vi-
aéki városok festőit és Budapest különféle képző-
művészeti testületeit, hogy módot nyújtson a sze-
gedi és a vidéki festőknek arra, hogy egyrészt 
itt érvényesüljenek, másrészt egyengetni akarja 
útjukat a főváros felé. A lelkesültségben lefolyt 
ülés ezzel véget ért. 

— Berecz professzor a nó'orvosok kongresszu-
sán. Budapestről jelentik: A Magyar Nőorvosok 
Társaságának két napra tervezett nagygyűlése ma 
reggel nyilt meg. T ó t h István egyetemi tanár, 
elnök örömmel állapította meg, hogy a magyar 
szülészet- és nőorvoslás tudománya nem maradt 
el a müveit külfölddel szemben. A nagygyűlés 
vitatémája a méh fibromyomajának gyógyítása, 
amelyről B e r e c z János szegedi egyetem} pro-
fesszor és L e h o t z k y S e m m e l w e i s Kálmán 
magántanár referáltak. A röntgensugárral való gyó-
gyítást K e l e n Béla professzor adta elő. A refe-
rátumokat vita követte, amelyben a főváros és 
i vidéki egyetemek szülészorvosai vettek részt 

— A vízum megsriintr'ése Ausztria és Csehszlo-
vákia között. Bécsi értesítés szerint április 5-én 
az Ausztria és Csehszlovákia közötti forgalomban a 
vízumkényszer megszűnik. Ezzel ismét szaporodott 
azoknak az államoknak a száma, amelyek az 
egymásközötti forgalomban a másik államnak az 
útlevelét önmagában is elfogadják. Mindenesetre 
kívánatos volna, ha ezirányban a magyar kormány 
Is a tárgyalásokat legalább Ausztriával és Német-
országgal merinditaná. 
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— Halálozás. Dr. J o o Károly ügyvéd, a szegedi 
ügyvédi kar érdemes és becsült tagja, hatvanéves 
korában pénteken reggel Budapesten elhunyt. Joó 
Károly korábban Szentesen élt, ahol a járásbíró-
ság elnöke volt. Nyugdíjaztatása után költözött 
Szegedre, itt ügyvédi irodát nyitott. Már régebb 
idő óta betegeskedett, egy hónappal ezelőtt Buda-
pestre utazott gyógykezeltetés végett, tiz nappal 
ezelőtt műtéten esett keresztül, ami teljes gyó-
gyulást igért. Ma délelőtt azonban hirtelen fel-
lepett szivbénulás megölte. Halálát özvegye, hat 
gyermeke és édesanyja gyászolja. 

— Előadás a közlekedés problémáiról. Kele-
m e n Móric, Szegedről elszármazott gépészmérnök 
pénteken este élvezetes előadást tartott a Magyar 
Mérnők- és Épitész-Egylet szegedi fiókjában. *A 
világvárosok közlekedési problémái <-ról beszélt két 
órán keresztül és az előadás felölelte a nagy világ-
városok uccaközlekedésének mindenkit érde' l'í kér-
dését. A lóvasut élektrifikálása, a villamos gyors-
vasút, az autó jelzik azt a szédületes fejlődést, 
ami a közlekedés terén tőrtént Az egyes közleke-
dési eszközöket, az uccák közlekedési rendjét szem-
léltető vetített képekkel mutatta be Kelemen mér-
nők, akinek előadását a közönség nagy elisme-
réssel fogadta. 

— Dr. Fülöp Zsigmond 40 éves ügyvédi jubi-
leuma. Dr. F ü l ö p Zsigmond ügyvédet 40 éves 
ügyvédi jubileuma alkalmával pénteken este kar-
társai meleg és bensőséges ünnepély keretében 
ünnepelték. Az ügyvédek a Bohn különtermében 
jöttek össze. A jubiláns nagytudásu ügyvédet a 
kartársak nevében dr. P a p Róbert, a kamara 
alelnöke üdvözölte. Dr. S z i v e s s y Lehel Fülöp 
Zsigmond irodalmi és jogi kiválóságait méltatta, 
megemlékezve a jubiláns páratlan emberbaráti sze-
retetéről és kiváltságos ügyvédi képességeiről. A 
bensőséges ünnepség résztvevői az éjszakai órá-
kig maradtak együtt. 

x Márer-matom hitelezői a malomszövetkezet 
megalakítása ügyében szombaton este 7 órakor 
jelenjenek meg Katona Pál Főldmives-uccai ven-
déglőjében. 30 

— A világ aranykészletének több mint fele még 
mindig az Unióban van. Washingtonból jelentik: 
Mellon pénzügyi államtitkár ujságirók előtt érde-
kes nyilatkozatot tett az aranypiac helyzetéről. 
Mellon hangsúlyozta, hogy a világ aranykészleté-
nek több mint a fele még mindig az Egyesült-
Mlamok területén van, noha az elmúlt kilenc 
hónap alatt igen nagy aranymennyiséget raktak 
hajóra külföldi jegybankok számára. Csupán már-
ciusban kilencven millió dollár értékű aranyat 
szállítottak külföldre. 

x A Slnger-varrófény — bármely varrógépre utó-
lag felszerelhető — praktikus és kiméli a szemetl 
Kérje annak gyakorlati bemutatását Singer var-
rógép fióküzlet Szeged. Kárász ucca L sz. (Kék 
csillag mellett.) • 9 
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a DéSmagyarország előfizetőihez! 
Fe'kc.-'ük a Délmagyarorsziiö minden elöfrető-

iít azokat is, akik havonkint és azokat is, akik 
bt tekint fizetnek, hogy előfizetési dijaikat csak 
nyu ta ellenében adják át a lapkihordőknak, *.®gy 
nénzb-szedtfknek. 
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