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testáns Béla. Nap kél 4 óra 58 
perckor, nyugszik 7 óra — perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzenm nyitva délelőtt 10—i^l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme« 
let) nyitva d. e, 8—l-ig, d a. S—7-ig. 

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

— Nemesné M. Márta előadása a Dugonics-
Társaságban, A Dugonics-Társaság vasárnap dél-
után felolvasó ülést tartott, amelynek közönsége 
ismét zsúfolásig megtöltötte a közgyűlési termet 
A felolvasó ülést dr. S z a l a y József elnök nyi-
totta meg, majd felkérte N e m e s n é M ü l l e r 
Mártát nagy érdeklődéssel várt pedagógiai elő-
adásának megtartására. A vendégelőadó először az 
UJ Nevelés Ligájának megalakulását ismertette, 
majd a régi nevelési módszerekről beszélt, amelyek 
ma már elavultak. Majd foglalkozott az uj neve-
lési irányelvekkel, amelyeknek a külföldön már 
igen értékes eredményei észlelhetők. Az értékes, 
magasszinvonahi előadást a közönség mindvégig 
nagy érdeklődéssel hallgatta. Nemesné M. Márta 
egyébként vasárnap délelőtt látogatást tett a bel-
városi fiu elemi iskolában, ahol L a n t os Béla 
igazgató fogadta. V e s z e l o v s z k y József tanító 
ismertette az iskola rendszerét, amelyről Nemesné 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. 

— Meghalt Ady Endre édreapja. Debrecenből 
jelenük: Mint egy rövid távirat hirül adja, A d y 
Lőrinc, Ady Endre édesatyja ma reggel 78 éves 
korában a románok által megszállott Zilahon meg-
halt. Az elhunyt az utóbbi időben sokat beteges-
kedett. 

— Kisipari és Kiskereskedelmi hitelakció. Isme-
retes, hogy a kormány megbízásából a Pénzintézeti 
Központ és a Takarékpénztár és Bankok Egyesü-
lete hónapokon keresztül tárgyalásokat folytattak 
a kamarákkal és a különböző pénzintézetekkel a 
kisipari és kiskereskedelmi hitel megoldása ügyé-
ben. Ezek a tárgyalások az úgynevezett veszteség-
tartaléki megoldás jegyében folytak, melynek lé-
nyege az, bogy a kormány által rendelkezésre bo-
csátandó. összeg csupán az esetleges veszteségek 
fedezésére szolgáljon, maguk a pénzintézetek azon_ 
ban ennek az összegnek többszörösét folyósít-
hassák hitelnyújtás céljára. A megoldási tervek-
hez a pénzügyminisztérium is hozzájárult és igy 
valószínűleg az a megoldás jön létre, hogy Buda-
pesten ötszörös hitelkeret, a vidéken pedig ennél 
is nagyobb, állítólag tízszeres hitelkeret fog a 
hitelkeresők rendelkezésére állni. A szándék az, 
hogy a kincstár által rendelkezésre bocsátott ösz-
szegeket a Pénzintézeti Központ fogja az intéze-
teknek folyósítani 534°/o mellett, az intézetek vi-
szont ingatlan fedezet esetén 9°/o-ot, két jó kezes 
esetén 30%-ot, egyéb biztosíték mellett pedig 
llo/o-ot köthetnek ki a hitelt igénybevevőkkel 
szemben. 

x ön még nem látta az ujformáju giimmi-esö-
eípőt? Gyönyörű forma és legszebb divatszinek. A 
legmegbízhatóbb védelem átázás és besározás ellen. 
Kapható: Del-Ka szegedi fiókjánál, Kárász-ucca 14. 

— A tanács engedélyt adott az újszeged! ártézi 
utwt elkészítésére. Az ujszegedi érdekeltség enge-
délyt kért a várostól uj ártézi kut fúrására. A ta-
nács a hétfői ülésen az engedélyt megadta és 
igy az nj kut rövidesen elkészüL 

x Amint B meghűlés első tünetei mutatkoznak, 
szedjünk néhány A s p i r i n - t a b l e t t á t és is-
mételjük ezt minden 3—4 órában. Az eredmény 
igen rövidesen látható lesz. 

— Az ujszegedi cusrászda bériele. Az ujszegedi 
cukrászda bérletére nemrégen versenytárgyalást 
irt ki a város. Három szegedi cukrász tett aján-
latot, még pedig S u h a j d a József, aki évi 140, 
Ka 1 á n k a Kálmán 180 és a V i r á g h -cukrászda 
kétszáz pengő évi bért ajánlott fel érte. A tanács 
hétfőn ugy határozott, hogy a cukrászdát a Virágh-
cukrászdának adja ki, de azzal, hogy a bérlő köte-
les a pavillon karbantartásáról is gondoskodni. 

— HázKiezelésben marad n városi légfagyár a 
belügyminiszter döntéséig. Mint ismeretes, a köz-
gyűlés elhatározta, hogy a városi téglagyárat el-
adja K e r t é s z testvéreknek, akik ajánlatukkal 
egyedül vettek részt a téglagyárra hirdetett ver-
senytárgyaláson. A közgyűlés döntése után Gra-
b e r András városi számvevő, a téglagyár üzem-
vezetője pótajánlatot adott be a tanácshoz és 
valamivel többet ajánlott fel a gyárért, mint Ker-
tészék. A tanács akkor ugy határozott, hogy a 
téglagyár eladásának ügyét döntés végett felter-
jeszti a belügyminiszterhez és addig is, amig a 
miniszteri döntés megérkezik, a gyárat házikeze-
lésben tovább működteti, vezetésével pedig Gruber 
Andrást bizza meg. Ezzel szemben Kertészék azt 
kérték a tanácstól, hogy a döntésig is adja át 
nekik kezelésre a gyárat. Ebben az ügyben a 
tanács hétfőn ugy határozott, hogy a Kertész-
féle ajánlatot nem fogadja el, hanem a gyárat 
továbbra is házikezelésben tartja mindaddig, amig 
a miniszter döntése meg nem érkezik. 

Autótaxi 20%.kal olcsóbb a 300-as telefonon. 
— Spanyol paprika — a budapesti piacon. 

Egyik budapesti újság tegnapi számában hosszú 
cikket közöl arról a veszedelemről, melyet a spa-
nyol paprika behozatala a magyar paprikára je-
lent és felhívja a kormányt, hogy ezzel a vesze-
delemmel szemben tegye meg a szükséges védelmi 
intézkedéseket. Ennek az ujságközleménynek az 
alapján egyes szegedi érdekeltek felvilágosításért 
fordultak Budapestre, ahonnan azt a választ nyer-
ték, hogy a háború kitörése óta most fordult elő 
első esetben, hogy — egyelőre kisebb mennyiség-
ben — spanyol paprikát hoztak be Magyarország-
ba. A háború után egy ideig az idegen paprika 
behozatala általánosságban tiltva volt, utóbb azon-
ban, a kereskedelmi szerződések életbeléptetése 
után, a kilogramonként két aranykoronás vám 
lépett életbe, amely elég magasnak látszott arra, 
hogy a magyar paprikát a spanyol áru versenyé-
vel szemben a belföldön megvédelmezze. Az utolsó 
két hét alatt azonban a belföldi áruban olyan 
nagy áremelkedés történt, hogy a spanyol áru 
behozatala még e tiltó jellegű vámok mellett is 
rentábilisnak mutatkozik, amit a már megtörtént 
kisebb behozatal bizonyit. A kiviteli érdekeltség 
aggódással látja ezt a helyzetet, mert attól kell 
tartani, hogy a mai állapot mellett nemcsak a 
további export válik lehetetlenné, hanem esetleg 
még nagyobb spanyol behozatalra is kell szá-
mítani. 

x Mfinl-po villon az áruminta vásáron. A május 
4-én kezdődő árumintavásáron a Meinl-cég meg-
nagyobbított, gyönyörű pavillonnal lesz képviselve. 
A cég ezúton is kéri tisztelt vevőit és jóbarátait, 
valamint e lap olvasóit, hogy pavillonját látogassa 
meg. Kitűnő fekete- és tejeskávé, mint tavaly. A 
Meinl-pavillon a 87. számú helyen van. 

— Erzsébet királyné szobrának elhelyezése. 
L a n t o s Béla törvényhatósági bizottsági tag az 
áprilisi közgyűlés elé a következő indítványt ter-
jesztette be: »Boldogult Erzsébet királyné — lel-
kében tele világfájdalommal, vigasztalhatatlan szo-
morúsággal — utolsó éveiben járta a világot, de 
enyhülést, megnyugvást mélységes sebére seholsem 
(talált. Csak némiképpen akkor nyugodott meg, 
amikor távol és messze a világ zajától, madár-
dalos, virágillatos, csendes, zajtalan helyre ju-
tott Amikor mindezekre visszagondolunk, fájó lé. 
lekkel látjuk, hogy városunkban elhelyezett Erzsé-
bet királyné szobra nem ilyen — életében nagyon 
szeretett — helyen van felállítva, hanem ott, ahol 
lárma, zaj folyik állandóan körülötte. A Stefánia-
sétány nem alkalmas hely az ő szobrának. Ott 
van Újszeged, a róla elnevezett városrész, Erzsé-
bet-ligetével, fáival. Keresve-kutatva sem lehetne 
Hozzá méltóbb, alkalmasabb belyet találni. Madár-
dalN virágillat... Lelket elringató csend, nyuga-
lom. . . A városból Újszegedre átmenve, a főfasor-
ban balra elterülő részen — körülbelül a Vigadóval 
szemben —, ahol a rózsák ezrei fognak állan-
dóan nyitni, virágozni, oda kell Erzsébet szobrát 
helyezni. Hátterét képezné a sok-sok fa, százféle 
színezetű, pompás lombsátora. Mindenkinek, aki 
csak megfordulna ezen a helyen, szivét-Ielkét meg-
fogná e poétikus, fenséges, gyönyörű szép kép. 
Miért is mély tisztelettel kérem a tek. Törvény-
hatósági Bizottságot, határozza el, hogy Erzsébet 
királyné szobrát Újszegedre, az általam ajánlott 
helyre helyezi át* 

Makacs székrekedés, vastagbél katari®, 

gyomorba], puffadás, vértorlódás, sárgaság, 

aranyeres csomók, csípőfájás eseteiben a ter-

mészetes »Ferenc József" keserűvíz, reggel és 

este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül 

becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanú* 

sága szerint a fereilC lÓZSCf viz még inger* 

lékeny belli betegeknél is fájdalom nélkül hat. 

Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és 

fBszerüzIefekben. B.4 

Á Szakszervezeti Bizottság 
felhívása a munkásokhoz 

] 
Munkások figyelmébe! Akik szavazóigazolvfnyti-

kat munkaadójuktól máig sem kapták meg, kérjék 
azt legkésőbb e hét péntekjéig közvetlenül a ke-
rületi pénztártól a hivatalos órák alatt délután 
2 óráig. 

Szavazóigazolványra foga van mindenkinek, aki 
20-№ életévét betöltötte, vagy ebben az évben tölti 
be; ezév március 23-án, még ha nem is volt 
bejelentve, de dolgozott; idénymunkásnak, ha ezan 
a napon még nem dolgozott, de az ezen napot m«c-
előző egy év alatt 6 hónapon át biztosítva volt; végül 
annak is, aki március 23-án, mint táppénzes, be-
tegállományban volt. 

A társadalombiztosítási választások ügyében 
készséggel nyújt kimerítő felvilágosítást bárkinek 
a szegedi Szakszervezeti Bizottság titkársága (Mun-
kásotthon, Hétvezénucca 9., II. emelet.). 

A Szakszervezeti Bizottság, , 
t. 

\ 

Kis Géza ünneplése 
A szegedi husiparosság impozáns keretei: 

között, 200 teritékes társasvacsorán ünne-
pelte a szakma önzetlen vezérét, érdemekben 
gazdag elnökét, Kiss Gézát, a szegedi mészá-
ros és hentes ipartársulat, valamint a Dél-
vidéki Husipari Szövetség megteremtőjét. A z 
ujszegedi Vigadó hatalmas termét zsúfolásig! 
megtöltötték a megjelentek. A vendégeket dfc. 
Cserzg Mihály kamarai titkár üdvözölte, rá-
mutatva arra a harmóniára, amely szoros 
családdá forrasztotta a szakmát. Kiss Lajos, a 
szegedi husiparosok nevében köszöntötte Kiss 
Gézát, méltatva működését, amelyet 25 év 
óta folytat a szakma érdekében. Kiss Lajos 
az érdemes vezér iránti hála és ragaszkodás 
jeléül hatalmas ezüstserleget nyújtott át az 
érdemes elnöknek. 

A meleg és őszinte hangú ünnepeTtetést Kisst 
Géza igaz őszinteséggel köszönte meg. Meg-
köszönte kai-társainak a szeretetét és azt a 
szép serleget, amely a szakma összetartásának 
szimbóluma. Eddigi működését még nem tart-
ja befejezettnek, a husiparosoknak még sok 
sérelmük van. Poharát összetartásra ürítette. 

Dr. Pál fa József Szeged hatósága nevébetí 
« üdvözölte az érdemes elnököt. Fá jó szívvel 
t mutatott r á azokra a csalódásokra, amelyeket 
s mint a szegedi ipartestület titkára tapasz-

talt működése alatt, az évtizedes iparossérel-
' mek nem nyertek orvoslást. Kiss Gézának 

érdeme főként az, hogy megteremtette szak-1 

májában az összetartást. 

Dr. Szekerke Lajos, a Husipari Szövetség 
ügyésze Kiss Gézát a modern céhek nagy-
mesterének mondotta. 

Balázs Károly felköszöntője után az egybe* 
gyűltek a késői reggeli órákig a legjobb 
hangulatban maradtak együtt. 

készen és rendelésre is ágy és asztainemüek. 
paplanok, baby, női, férfi és gyermek fehérnemüek 

Pol lák Testvéreknél ™ 
C í rkon l c s u. és Feketesas u. t a r ok . 

Frankó A n d o r d Ä ^ e ^ r * ^ 
Dugonics-tér (Szegedi Nap ló h6z ) 

kaphat* a felülmúlhatatlan batásu 

„tflrágkrém". 

Májusban megjelenik Dr. Szabó L á s z l ó könyvet 
Szeged halála és feltámadása. 
Megrendelbetfi a D é i m a g y a r o r s z 6 g fcladAhlvalaMban. (Teleion 39&.) 


