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Csürtörtök. Róm. kaih. Apollonins.
a w j . p r o t e s t á n s iima. Nap kél 5 óra 06
perckor, nyugszik 6 óra 52 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig. délntán 4—7-ig. A mnzeum nyitva délelőtt 10— Val-ig,
délntán zárva.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. em©>
fett nyitva d. e. 8— l-ig, d. n. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar.
tanak: Grünwald Imre,' Kálvária ucca 17. (Tel.:
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.:
777.)
Temesvári József,
Kelemen ucca 11.
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres u.
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.:
5.) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel.:
364. sz.)
— Vasárnap alakul meg a gümöttör ellen védsfcezö szegedi egyesület. A mult évben 401 halottja
volt Szegeden a gümőkórnak és különösen a városban emelkedett a halálozás, a betegek száma
sokszorosa még ennek is és folyton növekszik,
mert későn mennek orvoshoz. Ez ellen a pusztító betegség ellen még mindig nincs elegendő
intézmény Ha ezeken az állapotokon nem segítenek sürgősen, a betegségnek még sokkal nagyobb
elterjedésével kell számolni, pedig Szeged a szomszéd városoknál igy is sokkal rosszabbul áll. A
A »Gümőkór Ellen" Védekező Szegedi Egyesület«
21-én, vasárnap délelőtt fél 12 órakor tartja a
városháza közgyűlési termében alakuló
ülését,
amelyre most dr. D a r á n y i Gyula egyetemi ny.
r. tanár, dr. S o m o g y i Szil vesztemé és dr. K ov á t s Ferenc egyetemi macántanár felhívást bocsájtott ki— A Katolikus Nővédő választmányi ülése. A
Katolikus Nővédő Egyesület választmánya Gárg y á n Imréné elnökletével szerdán ülést tartott
az egyesület székházában, amelyen az április 30-ra
Jdtüzött közgyűlés napirendjét beszélték meg. Ezenkívül foglalkozott a választmány a junius 2-án
rendezendő jótékonycélu propagandájával és elhatározták hasiv « piníiijr. ónét w.n sorsjátékot rendeznek.
— A szegedi kamara indítványa a honvédség átvételi szabályainak módosítására. Az uj közszállitási szabályzat tervezetének tárgyalása alkalmával egy érdekes ügy ma-ült fel a szegedi kereskedelmi és iparkamaránál, melyre vonatkozólag a kamara felterjesztéssel fordult az érdekelt
minisztériumokhoz. Á honvédségnek van egy átvételi szabályzata, amely a részére történő közszállitások lebonyolításának módozatait állapítja
meg. Ez a szabályzat még lS96-ban készült és
a közös hadsereg átvételi szabályzatát vette alapul s igy benne a bécsi áru- és értéktőzsde
szokványai az irányadók. Minthogy pedig gabonafélék átvételénél a bécsi és budapesti szokványok
között bizonyos eltérések Vannak, fánál pedig
az 1896-os szabályzat még köbméterre volt megállapítva, a suly szerinti átvétel helyett, előállott
az a furcsa helyzet, hogy egyrészt a honvédség
öia is a bécsi szokványok szerint dolgozik, másrészt pedig az elavult köbméteres rendszert alkalmazza az egyedül pontos suly szerinti átvétel
helyett A visszáságolc megszüntetése érdekében
a kamara javaslatot telt az illetékes kormányhatóságnál, hogy a honvédség részére történő tömegcikkek átvételénél a budapesti tőzsde szokványait vegyék alapul.

Autótaxi 2 0 % - k a l o'r.sóbb a 3Q0-as telefonon
— Az egyetemi és főistola! hallgatók Bethlen
Gábor Köre szombaton délután háromnegyed 6
órakor a Központi Egyetem Könyvtári Előadótermében tartja IV. vitaestjét. A vitaestét megnyitja Budarj György, a kör elnöke, előadást tart
»Társadalomrajzi feladatok az Alföldön« cimen
dr. Szombatfalvi György budapesti tanár. Az előadást megbeszélés követi. Belépti dij nincs. Adományokat diákszociális célra köszönettel fogad az
Elnökség.
x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71.
Szép padló
tlilca i Aki lakására és iroda! padlóira (parkett, linóleum, lerrazz*) valamit ad, az csak
vllághirO Johnson viaszt és elek'romos kefélógépet használ, melyet ditmenlesen bemutal és kefélőgépet csekély
napi ditírt kölcsön ad vezérképviselet Mézcr
Ugyn ö k s é n e , Horthy M u. 2. Tel»fon 16 72
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Selyem, flór és
grummi Garisnyák
csakis elsőrendű minőségben
a legolcsóbb árban
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Káldor I. és Tsa cégnél, Kárász o. 8.

és fél munkanapja

Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bórviszketésnél a természetes »Ferenc József* keserűvíz
rendbehozza a gyomor és a belek mukódéséi
s megszabedttfa a teslet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője megállapította, hogy a Ferenc József
viz abszolút megbízható hashajtó. Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.
B.4
— Tudományos előadás- A Ferenc József Tudományegyetem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya 18-árá hirdetett előadását
közbejött akadályok miatt 19-én, pénteken délután
fél 5 órakor tartja meg.
x ön még nem látta az ujformáju gniunii-esőcipöt? Gyönyörű forma és legszebb divatszinek. A
legmegbízhatóbb védelem átázás és bcsározás ellen.
Kapható: Det-Ka szegedi fiókjánál, Kárász-ueca 14.
— Magyart Imre cigányprímás meghalt Budapestről jelentik: Magyart Imre debreceni cigányprímás, aki a debreceni Arany Bikában 47 évig
játszott, ma délelőtt 65 éves korában Budapesten
elhunyt 1914-ben I. Ferenc József arany érdemkereszttel. 1926-ban a kormányzó legfelsőbb elismeréssel, a Signuni Laudissal tüntette ki. Temetése pénteken délután 4 órakor lesz a Kerepesiuti temető halottas házából. Halálát fiai, Magyart
Imre és Maggari Béla ismert cigányprímások, széleskörű rokonság, a Radics- és Kóczé-családok
gyászolják.
x Jő kávé — jő egészség legyen a jelszó! Ezt vallották azok a matuzsálemi kort elért törökök, akik
naponta számtalan csésze kávét ittak. M e i n l pörkőltkávé-keverékci állandóan frissek, aromásak, minőségűk utolérhetetlen. Hacienda Jüan Murilló uj
különlegességünk. Meinl Rt.
— Baleset a villamostelepen. Szerdán reggel
jelentették a mentőknek, hogy a villamos társaság telepén H u l l m a n n István pályamunkásnak
a lábára ráesett egy sin. A mentők Hullmannt
könnyebb sérülésével a közkórházba szállították.
— Szakáll grafológus Szegeden. Szakáll Zoltán, az ismert magyar grafológus tegnap délben
Szegedre érkezett. Előadása vasárnap lesz a Korzó
Moziban. Megérkezése után sokan keresték fel,
hogy írásukból jellemükre és jövőjükre követ,
keztessen- Szakáll pénteken »Sorsok napját« rendez, délután 4—6-ig a szegényeket fogadja, akiknek
ingyen tárja fel jövőjük titkát
x Ma este Révész-tánciskolában táncgyakorlat
lesz. Kezdete este 9 órakor.
x4 fogásos ebéd P 1.40,menü Pl.—,vacsora 80
fillér. ízletes házikoszt, abonenseknek kedvezményi
pis Tíszsi-éUcrcm, Uysoaics-lcr.
^

— Dinamit a gyerekek kezében. Egri jelentés
szerint B a k o s József és K o v á c s - M e n e z e l
Lajos, fiatal gyerekek tegnap délután dinamitpatronnal játszottak, amik Bakos József apja, aki
bányamunkás, a bányából hozott haza. Játék köz»
ben a patron felrobbant, Bakos Józsefnek letépte
egyik kezét és arcát súlyosan megsebesítette, Ko*
vács-Menczel Lajos a lábán sérült meg súlyosan.
— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristolba vagy Royalba egész nap kapható a D é l m a g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáén a félnek nem kell irni, sürgönyözni, vagy telefonálni»
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondo&o*
dik egyéb kedvezményekről is— A Nyugat április 15-iki számának kimagasló
cikke Prof. Stcn Konow-nak, a kitűnő norvég krn
tikusnak a Nyugat számára irt emlékezései kor*
társáról és barátjáról, a nemrég elhalt Ilans E*
Kinek-ről. akit az uj norvég nemzedék hazája leg«
nagyobb Írójának valf. A szám főbb közleményeit
Tersánszky J.Jenő. Nagy Endre, Ignotus,Móricz Zsigk
mond és Bárdos Artúr irták. A szám ára 2 pcngőá
negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadóhivntal: Budapest, VII., Ilka-ncca 31., telefon J. 371—46.
x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalosmesterek Bútorcsarnoka, Szendrényí G. és Társad
Dugonics-tér 11.
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