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tóL, nem, hanem a mumust: a végrehajtót Nem 
itt kezdődik a hibák és a bajok tömkelegének 
sorozata, melyek végeredményben azok malmára 
hajtják a vizet, kik a városi földek eladásával 
akarnak maguknak babért és a köz számára va-
gyont szerezni? 

A sürgps megoldásra váró problémák belátha-

tatlan terjedelmű tömegéhez vezet ez az egy fel-
vetett kérdés. Nyitját sem napilap ntián, sem 
pedig élccel megadni nem lehet 

És mit hirdessen megoldást a város létén ek 
Iegsarkalatosabb pontján, mikor csekélységeknél 
sem talált meghallgatásra 

Jnvenalis. 

f f l r e f e 
t t 1 ^ * 7 Szcrda- Róm. kath. B. Báthory. Pro-

# * testáns Akos. Nap kel 6 óra 46 perc-
kor, nyugszik 5 óra 41 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
ntán 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10-V2 l-ig, 
délután zárva. , 

Egyetemi könyvtár (központi egyelem I. eme-
let) nyitva d. e. S—l.ig, d a 3—7-bj. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 
Ü70.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sngárnt 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (TeL 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. '(Tel. 846.) 
Selmeczy Béta, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Reformátusok és evangélikusok konferenciája. 
A szegedi református és evangélikus egyházak 
prezsbiterei és lelkészei 27-én, este 8 órai kezdettel 
konferenciára jönnek össze a református egyház 
i*nácstcrmében (Tisza Lajos-körűt 37.). Ez alka-
lommal dr. Ges z t c l y i Nagy László, a Duna-
'f'iszaközl Mezőgazdasági Kamara igazgatója tart 
előadást erről a kérdésről: Mit kívánnak a prezs-
biterek a lelkészektől? A két egyház minden ér-
deklődő tagját szívesen látja ezen az értekezleten. 

— Idősb Madarasa? Gábor halála. Budapestről 
Jelenük: Id. Mada r a s sy Gábor •. b. t t , nyag. 
nénzügyi államtitkár, a Lipót-rend középkeresz-
tcse, volt országgyűlés! képviselő," életének 77. évé-
ben agyvérzés következtében Budapesten elhunyt. 
Temetése 28-án, csütörtökön délután lesz a Farkas-
réti temető halottas házából. Ifj. Madarassy Gá-
bor országgyűlési bépróselő édcsxtyjSt gyászolja 
tus elhunytban. 

— JBérta Zsigmond Szagod«. A Lorantfy Zsa-
zsdna Egyesület rendezésében~müsorral egybekö-
tött szeretetvendégség lesz a Tisza-szálló nagyter-
mében március 3-án, vasárnap délután 5 órai 
kezdettel. A szeretetvendégség gazdag műsorából 
kiemeljük Mór i c z Zsigmondot az országos nevű 
írót, aki felolvasást fog tartani. A szeretetvendég-
ségre jegyek tea-jeggyel együtt előre válthatók 
a református lelkészi hivatalban. A teadéiután 
nal kapcsolatos ünnepség tiszta jövedelme az egye-
sület szegényalapját növeli. 

— Szakülés a bölcsészeti szakosztályban. Az 
Egyetem Barátainak Egyesülete bölcsészeti szak-
osztálya szerdán este 6 órakor az egyetemi könyv-
iár előadótermében (Központi egyetem, I. cm.) 
felolvasó ülést tart a kővetkező tárgysorozattal: 1. 
r Inökl megnyitó: Emlékezés Orbán Balázsról. 2. 
Dr. Im re Sándor: A neveléstudomány magyar 
feladatat Belépés díjtalan, érdeklődőket szívesen 
lát a szakosztály elnöksége. 

— Eljegyzés, Wciszberger Ella és Mefsl Izsó je-
gyesek. (Minden külön értesítés helyett) 

— Csehországban betiltották a > Magyar rapszó-
diát«. Prágából jelentik: Mint a lapok írják, a 
filmcenzura betiltotta a »Magyar rapszódia« eimü 
film előadását Csehszlovákia területén. 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-o. Tel. 8-71. 

— Nyugdíjasok figyelmébe. A végrehajtó Etaitt-
ság értesíti azokat a nyugdijasokat nyugbérestkt t, 
kegydijasokat és özvegyeket, hogy akik még nem 
jelentkeztek, azok a névjegyzékbe való felvétel 
végett a Zöldfa-vendéglőben (Tűzoltólaktanya mel-
lett) ezen a héten csütörtökön, pénteken és szom-
baton délelőtt 9— 12-ig és délután 3—6-ig jelent-
kezhetnek. A végrehajtó bizottság egyébként szer-
dán délután 6 órakor ülést tart. 

x Bel-Ka újrarendezett cipőkirakatai kellemes 
feltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár cs tartós-
ság — ez jellemzi a Del-Ka-gyártmányt. Fiók: 
Kárász-ucca 14. 

— Kolbay Ildikó sikere. A Szegedről elszárma-
zott kitűnő primadonnáról a miskolci Regge l i 
H i r 1 a p-ban olvassuk a következő sorokat a »Régi 
nyár« h a r m i n c a d i k előadása alkalmából: »Az 
ünneplés középpontjában Kolbay Ildikó állott Fi-
nom és disztingvált művészete szép, meleg és ár-
nyalatokban gazdag koloratur hangja, választékos 
és Ízléses elegándája mind kiváló eszközök voltak 
ahoz, hogy Kolbay Ildikói a közönség tartósan 
fogadja szeretetébe. Ugyanezek az eszközök voltak 
azok, amelyek a »Régi nyár« sikerét megalapoz-
ták Miskolcon. A közönség szeretettel látta viszont 
Kolbay Ildikót ebben a szerepben, amelyet annyi 
gradőzus könnyedséggel interpretált Szűnni nem 
akaró tapsokbal, virágesővel, hatalmas virágkosa-
rakfcal, csokrokkal lepték meg a művésznőt, aki 
az értékes ajándékok között egy érdekes emléket 
is kapott saját maga márvány-relief arcképét A 
primadonnáról nem feledkezett meg a szinügyi 
bizottság sem, amely ezüst babérkoszorúval ünne-
pelte a művésznőt a jubiláris előadás alkalmából.« 

x Előadás a Uoydban. A Lloyd-Tárralat emlőn 
is értesiti tagjait hogy a »Pester Lloyd« közgaz-
dasági rovatának vezetője, Vágó József folyó évi 
március hó 2-án, esti hét órakor a társulati szék-
ház nagytermében »Kibontakozás a gazdasági vál-
ságból« ómen közgazdasági előadást tart Az elő-
adást társasvacsora követi- 646 

— A Szegedi Stefánia Szövetség 52. számú védő-
intézete (PáriM-korut 41.) márdus 4-től az eddigi 
délutáni orvosi tanácsadásait daelőtt 9-től 11 óráig 
tartja. 

— A fagy pusztításai a vadállományban. Pécs-
ről jelentik: Baranyamegyében a kegyetlen tél 
az apróvadállományban óriási pusztításokat vitt 
végbe. Bár a legtöbb községben az egész tél folya-
mán állandóan etetők voltak felállítva és azokat 
minden második nap élelemmel hitték el, mégis 
a pusztulás olyan nagyfoka, különösen Baranya 
északi részein, a Mecsek mellett fekvő területen, 
hogy hozzáértők becslése szerint az apró szár-
nyas vad 60 százaléka teljesen elpusztult Az 
egyik vadászbérletben a vadőr egy napon 30 meg-
fagyott foglyot és 5 darab fácánt hozott be, a 
következő napon njból 50 darab foglyot és két 
fácánt Talált megfagyott nyulat is. A pusztulás 
tnlajdonképeni képe csak akkor lesz megállapít-
ható, ha a hóolvadás után össze lehet szedni az 
elhullott állatok egy részét 

x Körié telefonon 500-asl vagy „Kéry-aniólaxfl" « 

I Bárányi Lilly b u c s u - z o n s o r a e s f j e l 
március 1-én, péntelies* esfte 
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a világbíró amerikai W I T T E -mofontá 
Pelróleum-Uzemre, 

2 lóerőtől 30 lóerőig terjedő nagyságban, 
szirnttyuk, körfűrészek, fatörzs-fűrészek stb, meghajtására 

szegedi raktárunkról azonnal szállíthatók! 

Olcsó és megb ízha tó üzem! 
MograronzAoI veCt rkepvUc ld : 

Szeged, Feketesas ucca 22. szám. 
e Telefon 14—28 ós 20 31. 525 

в ш т и 

Ha fáj a feje és szédül, ha tellségei, 
bélizgalmat, gyomorégést, oldalsznrásf, mell-
szorulást és szivdobogást érez, ígyék minél 
előbb valódi »Ferenc József" keserüvizet. 
Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy 
a Ferenc József víz remek természetalkotta 
hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogé-
riákban és föszerOzletekben. B.4 

A város! párt ülése 
A városi párt kedden este tartotta közgyűlést 

megelőző szokásos ülését, amelyen a közgyűlés 
tárgysorozatát beszélték meg dr. Vadász Já-
nos előadása alapján-

— Különös ló. Párisból jelentik: MurmansbÓl 
jelentik, hogy a szibériai partok közelében lévő-
Kilden szigetén egy természetrajzílag érdekes ta-
vat fedeztek fel. A tó mélysége 17 méter és felső 
rétege cdes viz, mdynek állat- és növényvilága 
teljesen az édesvízi állat és növény világához 
hasonlít öt méter mélységtől 11 méterig a tó vize 
hirtelen sóssá válik és állatvilága teljesen tengeri. 
Ezen a mélységen tul azonban egészen a tó fene-
kéig egy halott zóna következik kénsavas gázok-. 
kai. A 11 méter mélységben lévő vizréteg színe 
egészen rózsaszínű. A nagy tömegű, úgynevezett 
biborbaktériumok, melyek ebben a zónában élnek, 
nem engedik, hogy я kénsav a felsőbh régiókba 
jöjjön. 

x Olcsóság! hullám Usza Áruházban (Pt&pSk-
bazár). 417 

— Brórn — rák gyógyszere? Londoni Jelentés 
szerint Scamma l , a doveri rádium intézet igaa-
gatója kijelentette, hogy legújabb kísérletei ntján 
rájött arra, hogy a brómot épugy lehet hasznain? 
és alkalmazni a rák gyógyításában, mint eddig a 
rádiumot Ugyanúgy, mint a rádium, a bróm is 
olyan sugarakat bocsát ki, melyek ellenállóvá te-
szik а szöveteket а rákbetegség ellen. Az nj el-
járásnak az az előnye, hogy a rádiumkezdés ve-
szélydt elkerülhetővé teszik. 

x D*őhuUám járja át a testet ha valóban jó. 
hamisítatlan babkávét élvezünk. Ez elsősorban я 
oofleinnek, ennek a csodálatos anyagnak a hatás? 
a kávéban, amely azt oly értékessé teszi. Mein l 
Gyu l a R t 

— Szerelmese esküvője napján föbslőlte magát. 
Kaposvárról jdentik: Kos t r a Lajos honvéd a 
laktanyában agyonlőtte magát Tettének ofaa az я 
fogadalom, amelyet egy kaposvári leánynak tett, 
hogy a leány esküvőjének napján agyonlövi magái 

x Singcr-varrógépek kizárólag nálank kaphatók! 
Singer.varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász веса 
1. sz. (Kék csillag mellett) 9 

— Jelentkezelt az »eltűnt 1 sofíőr. Megírta a 
D é l m a g y a r o r s z á g , hogy Kardos László 
soffőr Műller Béla autó taxijával szombaton eltűnt. 
Kardos kedden jelentkezett szerkesztőségünkben 
és kijelentette, hogy eltűnésének híre csupán féhv 
értésen alapult m e r t a »leváltás« után érkezett 
vissza vállalt útjáról gazdájának garázsába. Ki-
jelentése szerint szó sem volt eltűnéséről, csupán 
vállalt fuvarját teljesítette. 

x Száraz tfiziía és legjobb porosz szén Szenesi 
Ferenc Damjanics uccai telepén, házhoz szállítva 
minden mennyiségben kapható, vagontételsél ár-
kedvezmény. 486 

— Gyilkosság л ayomortanyán. Eszékről jelen-
tik: Titokzatos gyilkosság történt vasárnap éjjel 
Szveü Klára községben. Ismeretlen tettesek meg-
gyilkolták H o r v a t o v i cs Zsófia hatvanéves sze 
gényasszonyt, azntán nyomtalanul eltűntek. Ногте-
iovics Zsófia a falu végén lakott egy düledező 
viskóban és minthogy semmi vagyona nem volt я 
szomszédok tartották el. Hétfőn délelőtt feltűnt a 
szomszédoknak, hogy az öregasszony nem jelentke-
zik és ezért elmentek a lakására, amelynek aj-
taját zárva találták. Feltörték az ajtót és ekkor 
borzalmas látvány tárult eléjük. Horvatovi cs Zsófia 
vérbefagyva feküdt ágyán, fejét a gyilkosok fel-
ismerhetetlenségig szétroncsolták. Az ágy előtt meg-
találták a véres baltát is. Nyomban értesítették 
a csendőrséget amdy megindította a nyomozást 
és megállapította, hogy nem rablógyilkosság tőr-
tént A meggyilkolt asszony holmija közül semmi 
sem hiányzott A gyilkosság inditó oka még isme-
retlen. A csendőrség a gyilkos feézrekeritésére szé-
leskörű nyomozást indított 

mm 

Br. GréHéie hnraxns Ш1тт 
чру illatánál, mint bornxtar talminál fogva kitűnő hatású 

Csak zárt üvegekben kapható a 22 
Szent HóRims gyógyszertárban. 
Ш» Uvea űra 1*5то, лада- uveo 2.40. 


