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protestáns Zoltán. Nap kél 6 óra 
08 perckor, nyugszik 5 óra 55 perckor. 
, A Somogyl-könvvfár nyitva délelőtt 10-1-lg, dél-
után 4—7-ig. A muzoum nyitva délelőtt 10—i/3l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—1-lg, d. u. 5-7-lg. 

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar. 
fanak: Lelnzinger Gyula, Horváth Mihály ncca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres a 
I. (Te! 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ul 
II. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel 296.) 
ITankó Andor, Dugonics tér 12 (Tel. 791) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— GttrögfcatoUkus mise. Vasárnap délelőtt fél 
10 órakor a Kálvária-kápolnában görög szertartású 
katolikus misét mond dr. Toma László makói 
gőrögkatolikus esperes-plébános. Ugyanekkor vég-
zik a görögkatolikus tanulók a húsvéti gyónást 
és áldozást is. 

— Meghalt Térfíy Gyula kúriai tanácselnök. 
Budapestről jelentik: Té r f f y Gyula kúriai ta-
nácselnök, az igazságügyminisztérium törvényelő-
készítő osztályának a főnöke, csütörtökre virradó jj 
éjjel szívszélhűdés következtében hirtelen elhunyt J 
Térffy Gyulában a magyar jogászvilág egyik ki- | 
magasló, nagytekintélyű tagját vesztette el. Széles- » 
körű munkássága kiterjedt az elmúlt idők majd-
nem valamennyi fontosabb jogalkotására. 1926. óta 
vezette a törvényelőkészítő osztályt Az igazság-
ügyminisztérium saját halottjának tekinti 

— Arvlzflnnepségek a zsinagógában. Az árvíz 
ötvenedik évfordulója alkalmából vasárnap, már-
cius tizedikén, délután hat órakor a régi zsinagó-
gában istentisztelet lesz, amelyen az emlékbeszé-
det Lö w Immánuel főrabbi mondja. Ugyancsak 
emlékistentisztelet tesz ugyanott, kedden, március 
13-én, délelőtt tiz órakor. Az emlékbeszédet dr. 
F r e u k e l Jenő rabbi mondja. 

— Iparos nagygyűlés. Az ipartestület tagjai va-
sárnap délelőtt 10 órakor a kereskedelmi és Ipar-
kamara nagytermében iparos nagygyűlést tartanak. 
A gyűlésen az aktuájjs icarosprobíémák kerülnek 
tárgyalás alá. 

— Halálozás. Ozv. Elek Henrikné elhalálozott. í 
Temetése ma délután 3 órakor a zsidó temető dn-
ícrméből. 

— Horrtot újságírói honoráriuma. Párisból Je-
lentik: H e r r i o t volt francia kultuszminiszter, aki 
több francia lapnak rendszeres munkatársa, most 
összeköttetésbe lépett egy nagy amerikai vállalattal 
és szerződést irt alá, hogy cikkeket fog irni, ame-
lyeket egyszerre száz amerikai lap közöl le. Ezek-
nek a cikkeknek minden sorát 1—1 arannyal fog-
ják honorálni. 

— A* egyetem o leszámolópalola kornyékének 
•tndczésél kéri. A szegedi egyetem rektori hiva-
tala beadványt intézett a tanácshoz és azt kéri, 
hogy a város rendezze végre a leszámolópalota 
környékének uccáin a gyalogjárókat és a kocsi-
utakat, amelyek botrányos áliapotban vannak. A 
tanács csütörtökön foglalkozott az egyetem be-
adványával és ugy határozott, hogy a kérelem 
teljesítését fedezet hiányában bizonytalan időre 
elhalasztja. 

— Istenlisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után félhat órakor. írásmagyarázat szombaton dél-
előtt. 

# 

— Szabadegyetemi előadás. Az Egyetem Barátai-
nak Egyeselüte által rendezett szabadegyetemi 
• lőadások keretében dr. Bobu l a Ida, a leány-
internátusok miniszteri előadója, pénteken dél-
után G órakor az egyetemi könyvtár előadótermé-
ben (Ivö'p n i egyetem. I. emelet jobbra) az egye-
lemi l e á n y i n t e r n á t u s o k r ó l előadást tart 
Belépődíj 80 fillér, tanulóknak 40 fillér. 

x A Szegedi Általános Munkás Dalegylet március 
bő 10-én (vasárnap) délelőtt 10 órai* kezdettel a 
Korzó Moziban a Hódmezővásárhelyi Altalános 
Mankásdalkör Vegyeskarának közreműködésével 
nagy hangversenyt rendez. A hangversenyen közre-
működnek még Hont Erzsébet operaénekesnő és 
.Tuliász Gyula iró. Jegyek elővételben kaphatók a 
Munkásotthon gondnokánál, Hétvezér-ucca 9. 728 

— A Szeged-Móra városrészi Községi Elemi Nép-
iskola FIu Ifjúsági Vörös-Kereszt Csoportja már-
cius hő 10-én, délután 4 órakor hazafias ünne-
pélyt rendez. Belépődíj nincs. Tekintettel a vörös-
kereszt nemes munkájára, önkéntes adományokat 
az egyesület gyógy- és kötszerkészletük gyarapítá-
sára köszönettel fogad. 

x Káderetek legolcsóbban Freimannák a 

— Rotl Nándor pBspíft a Zsófi* tfyermpfcMann-
tórlum nj kormányzója. Budapestről jelentik- A 
Zsófia gyermekszanatóriumnak R á k o s i Jenő 
halálával megüresedett kormányzó-elnöki székébe 
a vezetőség Ro t t Nándor veszprémi püspököt 
kérte fel. Rott püspök elfogadta a meghívást. 

x Erffhullára Járja ál a testet ha valóban Jó, 
hamisítatlan babkávét élvezünk. Ez elsősorban a 
koffeinnek, ennek a csodálatos anyagnak a hatása 
a kávéban, mely azt oly értékessé teszi. Me in l 
Gyu l a R t 

— A sikkasztó debreceni adóvégrehajtó agyon-
lőtte magát. Budapestről jelentik: Zuna Kálmán 
debreceni adóvégrehajtó, akit százezer pengő el-
sikkasztásával vádolt' a debreceni ügyészség és akit 
az egész ország rendőrsége körözött, csütörtökön 
délelőtt Budapesten agyonlőtte magát. Zuna Kál-
mán egy budapesti szállodában szállt meg és 
éppen akkor emelte magára a fegyvert, amikor 
a detektívek leakarták tartóztatni Levelet ha-
gyott hátra, amelyben azt Írja, hogy kártyavesz-
teségei késztették az öngyilkosságra. 

x Del Ka újrarendezett elpókirakatni kellemes 
feltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár és tartós-
ság — ez jellemzi a I>el-Ka-gyártmányt. Fiók 
Kárász ucca 14. " 671 

— Gyilkossággal vádolják a csikágói rendőr-
séget. F. B. Silloway őrnagy, a csikágói prohi-
biciós főellenőr feljelentést tett a rendőrség ellen, 
hogy indokolatlan kíméletlenséggel használják 
fegyverüket és több ártatlan embert meggyilkoltak. 
Hét gyilkossági esetre terjesztett be az őrnagy 
bizonyítékokat a vádhatóságnak, amely elrendelte, 
hogy a newyorki rendőrfőnök Whalen folytassa 
le a vizsgálatot és a gyilkossági ügyek gyanúsított-
jának mindaddig, amig ennek ellenkezője ki nem 
derül, az egész csikágói rendőrséget tekintse. 

— Légyfogópaptrral mérgezte meg az arái. Kecs-
keméti jelentés szerint a törvényszék tegnap vonta 
felelősségre özv. Vargha Györgynét akit az 
ügyészség azzal vádolt, hogy a légyfogópapirról 
leáztatott arzénnal megmérgezte a férjét Var-
gháné azzal védekezett, hogy csak azért adott fér-
jének arzént, hogy az ivásról leszoktassa- A tör-
vényszék bűnösnek mondotta ki az asszonyt mér-
gezés bűntettében és nyolcévi fegyházra ítélte. 

— Gyorsírás! tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók 
Egyesülete egységes magyar kezdő (fogalmazási) 
és haladó (irodai) gyorsirási tanfolyamokat nyit 
Jelentkezni lehet az egyesületnél (Földváry-ucca 
2., Honvéd-tér 4., telefon 13-19.). 

Nyugdíjasokhoz! 
Bajtársaki Vasárnap Budapesten megalakult a 

»Nyugdíjas Közalkalmazottak Egyesülete«. A meg-
választott elnökség e hó 6-án este a tűzoltólak-
tanya melletti Zöldfa-vendéglő külön termében 
értekezletet hivott össze a március hó 10-én dél-
előtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében 
megtartandó beszámoló tárgysorozatának megál-
lapítása végett 

A szegedi helyi csoportból, bár elég szép szám-
mal képviseltette magát, mégis hiányzott a nyug-
dijasok színe-java. A katonai nyugdijasok közül 
csak a csendőraltiszti csoport volt képviselve. 
Hiányoztak a katona- és csendőr tisztek, valamint 
a magasabb állása állami és városi nyugdijasok. 

Hogy miért tartják távol magukat az egyesület 
mozgalmától ezek a jó urak, azt igazán nem tud-
juk megállapítani és nem találjuk az indokát ak-
kor, amikor ezen egyesületnek önzetlen törek-
vése az, hogy az összesség javát, az összes nyug-
dijasoknak anyagi jólétét, mozdítsa elő, illetve 
törvényes nton kiküzdje a tömörülés, a tömeg 
fegyelmezett erejével a Jobb elbánást. A távol-
maradásnak valószínűleg az ismeretlen egyének 
által terjesztett az a nemtelen híresztelés lehet 
az oka hogy az egyesület kommunista-érzelmű 
s akik belépnek, azok nyugdijukat elvesztik. E 
rágalmat megdönti a vezetőség névsora és az egye-
sület eddigi tevékenysége garantálja a hazafias 
törekvését 

Ezen híresztelésekkel szemben kijelentjük, hogy 
a rágalom kiinduló fészkét, valamint annak ter-
jesztőit már nyomozzuk és hurokra kerítjük, hogy 
a bíróság előtt feleljenek gálád aknamunkájukért 

Felkérjük az összes nyugdijasokat rang és állás-
különbség nélkül a közszellem és egyetértés nevé-
ben, hogy tömörülés szempontjából vasárnap dél-
előtt mentől nagyobb számban jelenjenek meg 
a beszámolón s felkérjük, hogy valamennyi nyűg 
dijas lépjen be az egyesület kötelékébe, hogy egye-
sült erővel kikftzdhessük törvényes jogainkat, ösz-
szetartisban az erő. 

Több [igagdijas. állami tisztviselő, , 

Agyvértödulás, srlmorongá% nehéz Iég» 
áén, félelemérzés, Idegesség, migrén, léhán« 
oolfság, álmatlanság a természetes .Ferenc 
József" keserűvíz hoszná'ata által rövidesen 
megszflnlplhelők. Tud^mán«-os megállapítások 
megerősítik, hogy a Ferenc JAzsel víz a 
mafcac«» székszorulés mindenféle Jelenségeinél 
a legjobb szolpá'alol leszi. Kapható gyóny» 
szertárakban, drogériákban és fflszerOzle-
fp^bon. R 4 

— Elütötte az autóbusz. Csütörtökön délután' 
négy órakor a Temesvári-körul sarkán a Sző«; 
regről jövő autóbusz elütötte We isz Judit 57' 
éves háztartásbeli asszonyt Weisz Judit átakart 
menni az uton, nem vette észre az autóbuszt és 
így tőrtént az elgázolás. Weisz Judit csak kisebb 
horzsolásokat szenvedett és igv sérülése nem 
súlyos. J 

X Rádió] villany, Deutsch, Kárász-a. Tel 8-71," 

— Kegyelmei kaplak a klhágó szegedi pékek 
A szegedi városi kihágásí bíróság, mint emléke-
zetes, igen sok szegedi pékmestert ítélt el kisebb* 
nagyobb pénzbüntetésre záróra kihágás cimén, 
amiért a miniszteri rendeletben előirt hajnali négy 
óra helyett három órakor kezdték már meg a 
munkát. A kihágásí bíróság most értesítést kapott, 
hogy a kormányzó megkegyelmezett az elitélt sz®< 
gedi pékeknek, mivel a törvényhozás időkőzben 
módosította a törvényt és az uj törvény értelmé* 
ben a pékek már három órakor kezdhetik meg 
a munkát. A kihágási biróság most értesíti majáj 
az elitélt pékeket a kormányzói kegyelemről és! 
beszünteti azok ellen is az eljárást, akikre még 
nem mondott ítéletet, mert a kegyelem ezekre is 
kiterjed. 

x Kérje telefonon 300-nsl vagy „Kéry-anlófaxlt"*';« 

— Az autó és a hintó. Budapestről jeler.t Itij 
Szerdán este a Stefánia-ut és Thököly-ut sari:án 
Tanbne r Vilmos tőzsdebizományos magánfogüta 
és Medgyes Károly autója összeütközött. A1 

kocsi pozdorjává tört, • lovak a helyszínen el 
pusztultak. 

x Járványok ellen legbiztosabb Ördög Vince boraOj 

— Tűzvész — zene&lsérettel. A Newyork H M 
r a l d Los-Angelesből jelenti, hogy az ottani nem^ 
zetkőzi kiállításon nagy tüz ütött k}, melynek 30C| 
automobil és nagyszámú repülőgép esett áldozatni^ 
A kár körülbelül 35 millió frank. A kiállítás terű-i 
létén a tüz kitörése pillanatában mintegy 2500 
ember tartózkodott, akik azonban minden pánik 
nélkül és a zenekar játékának a hangjai mellett 
hagyták el a kiállítás területét Az erős szél min-
den oltási munkálatot meghiúsított ¿s a kiállítás 
legnagyobb része elhamvadt. 

x Révész-tánciskolában uj tánctanfolyamok ke» 
dődnek, esti tanfolyam kedd, péntek és vasárnap» 
Egyetemi hallgatók csoportja csütörtök, exclusW 
csoport szerda. Minden vasárnap délután és esls 
táncgyakorlat 

— Az újszeged! Vigadó bérbeadása. Az ujszctj 
gecG Vigadó bérleti szerződése április elsején loj 
jár. A tanács március huszonkettedikére tűzte ki a 
Vigadó bérletére a versenytárgyalást és kimoní 
dotta, hogy a Vigadót őt esztendőre adja bérb& 

— Miss Európái meghívták a Népszövetség 
genfi báljára. Egy héttel eltolódott hazatérése. A 
S z í n h á z i É le t legújabb száma ujabb érdeke^ 
gyönyörű képanyagot és érdekes cikkeket közöl 
Simon Bőskéről. Ezenkívül rengeteg érdekes cikket] 
képet közöl Incze Sándof népszerű hetilapja, a 
S z í n h á z i Elet , amelynek eheti darabmelléklrtei 
Gárdonyi—Emőd—Törők »Ida regénye« dmflj 
nagysikerű nj színdarabja. 

Hé- és sárcipfik javítása 
szakszerűen, gyorsan és olcsón a 31 

LINÓLEUMBAN, Karász ncca c. 

A szegedi árviz 
története 

mosl megfelenő szenzációs könyv terjesz-

tésére néhány ügyes ural vagy hölgyei 
magas Jövedelemmel alkalmazunk. 

Megbeszélés Széchenyi fér 4, (Tisza) II. 

emelet 36, csakis délután 5 és 7 óra közöli. 


