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' ^Protestáns Dorottya. Nap kél 7 óra 
21 perckor, nyugszik 5 óra 08 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A mnzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig. 
délután sárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos, Római 
körút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. 
(Tel. 793.) Zakár S. örökősök, Valéria tér 1. (Tel. 
695. szám.) 

— A kormány még mindig nem hagyta jóvá a 
Moytsfcola építését- A közgyűlés még az elmúlt 
évben elhatározta, hogy a Társad alombiztositótól 
megvásárolt Mérey-uccai telken hajlékot épittet 
a belvárosi elemi leányiskolának. A közgyűlés ha-
tározatát jóváhagyás végett felterjesztették a bel-
ügyminisztériumba, ahol a polgármester nemrégen 
megsürgette az elintézést és azt az Ígéretet kapta, 
hogy rövidesen leküldik a jóváhagyást. Erre azért 
lenne sürgős szükség, mert a város a kora tavasz-
azal szeretné megkezdeni az építkezést. A polgár-
mester kedden ismét Budapesten járt és ismét 
érdeklődött az iskolaakták iránt. Kiderült, hogy 
azok még mindig a kultuszminisztériumban he-
vernek, ahová véleményezés végett kerültek hetek-
kel ezelőtt. Most ismét megígérték a polgármester-
nek hogy a lehető legsürgősebben elintézik a 
kérdést és a város rövidesen kiírhatja a verseny-
tárgyalást az iskolaépítésre. 

— Nagyobb folyószámlát nyittat • város >a 

pénzügyi biztonság okából«. Dr. S o m o g y i Szil-

veszter polgármester, aki kedden Budapesten volt, 

érdeklődött a pénzügyminisztériumban, hogy kap-

hatna-e engedélyt a város állandó fizetőképessé-

gének biztosítása érdekében nagyobb folyószámla-

hitel Igénybevételére. Erre azért van szükség, mert 

a költségvetésben előirányzott bevételek igen lassan 

folynak be, a városnak momentán körülbelül hat-

százezer pengő adókintlevősége és körülbelül 

ugyanannyi hátralékos főldbérkővetelése van. A 

minisztériumban L u k á c s Ödön, a városi osztály 

vezetője kijelentett«, hogy a folyószámlahitel en-

gedélyezésének nem lesz akadálya. A kérdés a 

közgyűlés elé kerül. 

— Az Alföldkutató Bizottság értekezlete. Szer. 
dán este tartotta az Alfőldkutató Bizottság baráti 
összejövetelét a Kassban. A bizottság tagjai szép 
számmal jöttek össze. A megjelentek elhatározták, 
hogy ezentúl minden hét keddjén megbeszélésre 
gyűlnek össze és minden hónap első keddjén 
generális összejövetelt rendeznek, amelyen lehe-
tőleg minden tagnak meg kell jelenni. 

— Előadás a Munkásotthonban. Csütörtökön este 
pontosan 7 órai kezdettel a Munkásotthonban 
S á v o l t János tart előadást »Szociálpolitika és 
szakszervezetek» cimmel. Az előadás látogatása 
díjtalan, vendégeket szívesen látnak. 

x Ha a Jó kávét szereti, tegyen kísérletet a 
Vincze-féle kávékülönlegességgel. Naponta friss 
pörkölés, villanyerőre berendezett uj kávépőrkö-
lőjén. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 190 

— Javitónevelésre Ítélték a fiat, aki lelőtte ba-
rátját. Budapestről jelentik: A mult év novembe-
rében a Mária Valéria-telepen — mint még emlé-
kezetes — egy 16 éves fiu lelőtte barátját, aki a 
helyszínen belehalt sérüléseibe. Az ügyet ma tár-
gyalta a gyermekbiróság és a vádlott, valamint 
a tanuk kihallgatása után javitónevelésre utalta a 
vádlott gyermeket, aki sirva ígérte meg, hogy 
meg fog javulni. 

x Estély« elpffk legelőnyösebben Del-Ea-nál! 
Gyönyörű formák, olcsó árak. 55 

* Szegedi bövezősegédek zártkörű táncrigaima 
február 8-án Újvári János vendéglőjében, Rómal-
körut 39. 

— Kírnkatverseny. A szegedi kereskedelmi és 
iparkamara által rendezett nagyszabású kirakat-
versenyen való részvételnek bejelentési határideje 
f. hó 8-ika s mint értesülünk az iparkamaránál 
már eddig körülbelül 140-en jelentkeztek a ver-
senyen való részvételre. Az iparkamara vezetőségét 
a kirakatversenyre való jelentkezések nagy száma 
nagy őrömmel töltötte el, miután abból is látta, 
hogy kereskedőink, dacára a mostoha viszonyok-
nak, átérezték a kirakatverseny üzleti szempont-
ból való nagy fontosságát és ma már mondhatni, 
hogy a kirakatversenyen valamennyi kereskedő-
osztálv képviselve van. A kereskedők a lefüggö-
nyözött kirakatablakok mellett lázas sietséggel dol-
goznak csodásabbnál csodásabb elrendezéseiken, 
amelyekkel a közönség és a bírálóbizottság tet-
szését ki akarják érdemelni. A jelentkezők nagy-
része nemcsak a kirakat dekorációját igyekszenek 
Ízlésessé és széppé "tenni, hanem a kirakatvilágitást 
is olyanná alakítják át, amilyent a kirakat karak-
tere megkövetel. Mint értesülünk a gázgyár eddig 
is számos esetben adott már kereskedőinknek 
szaktanácsot világítási ügyekben és mintegy 20 
kirakatot szerelt fel modern armatúrákkal. 
A kirakatverseny rendező bizottsága egyébként 
szerdán délben a kamarában ülést tartott, melyen 
megalakította a kirakatokat felülbíráló zsüribizott-
ságokat és megállapodott a versenydijazás dol-
gában is. A rendező bizottság ülése a versenyen 
résztvevő kirakatokat három csoportba osztotta 
és pedig az első csoportba sorozta a textil, a 
másodikba a rövidáru, férfi és női divatáru, ba-
zár, stb., a harmadik csoportba pedig a füszer-
és élelmiszer üzletek kirakatait. Az egyes csopor-
tokra külön zsűri bizottságot alakított, amelyek a 
kirakatok megtekintését 11-én (kedden) délután 5 
órakor fogják eszközölni. Azokat az élelmiszer ki-
rakatokat, amelyekben romlandó árukat helyez-
nek el, 8-án (szombaton) délután 5 órakor fogják 
megtekinteni. 

* A Szegedi Zstdó Nőegylet hólabdaősszejővetelét 
ma csütörtök délután rendezi a Virágh-cukrászda 
különtermében; háziasszonyok: Schwarcz Manóné, 
Strausz Gyuláné és Lendvai Sándorné úrasszonyok. 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása, az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 62 

x Szakszerű órajavltás Pappnál, Csekonlcs-u. 1. 

x Szén, fa, koksz Bach cégnél legjobb. « 

A düsseldorfi rém . . . 
Letartóztattad egy bochurai kormány-

főtanácsost 

(Budapesti tudósilónk telcfonjelentése.') 
Berlinből jelentik: Az egyik düsseldorfi kom-
munista újság art közli, hogy a düsseldorfi 
rendőrség különös körülmények között tartóz-
tatott le egy bochumini kormányfőtanácsosi, 
akiben a düsseldorfi tömeggyilkost sejtik. 

A kormányfőtanácsos megismerkedett egy 
fiatal leánnyal, akit randevúra hivott egy 
düsseldorfi kávéházba. A leánynak feltűnt az 
idősebb férfi különös viselkedése és az a gya-
núja támadt, hogy a düsseldorfi rém hálójába 
került. A leány értesítette a rendőrséget, ahon-
nan tizennégy detektív figyelte a kávéházat. A 
kormányfőtanácsos a randevún meg is jelent 
és amikor a leány valamilyen okból eltávo-
zott az asztaltól, a férfi hirielen valamilyen 
fehér port kevert a leány italába. A detek-
tívek erre rajta ütöttek és letartóztatták. A 
közelebbi részleteket a nyomozás érdekében 
egyelőre titokban tartják. 

A düsseldorfi rendőrség kommünikét adott 
ki, amelyben helytelennek mondja a düssel-
dorfi rém kézrekeritéséről szóló hireket. Mi-
után azonban a rendőrségi kommüniké nem 
azt mondja, hogy a hir valótlan, arra követ-
keztetnek, hogy a kormányfőtanácsos letartóz-
tatásának alapja van. 

A v i l á g h í r ű 
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M. Klr. fill. Vas-, Acél- és Gépgyáralt 
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MERCEDES-BENZ AÜT9M0BE R.-T. 
Budapest, IV., Váci oeca S4. a J 

KtfrzetkSíJvIssíet: Fabrltzkv István automobil* 
kereskedő, Szeged, Kossuth laios sugárul 5. sr. 

Ma nagy premier t Mo nagy premier ! 

| E m i l J a i m i n g s X e w I s S t o n e 

Érdefees adatok 
a szegedi óriásharcsáról 

Gelel professzor előadása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Egyetem Barátok Egyesülete természettudo-
mányi szakosztályának ülésén, szerdán dél-
után érdekes előadásokat tartottak. Dr. Gelei 
József egyetemi tanár, a természettudományi 
intézet igazgatója tartott előadást arról az 
óriási harcsáról, amelyet nemrégiben fogtak 
ki a Tiszából. A természettudományi intézet 
megvette az óriásharcsa fejét és azt Gelei 
professzor a szakülésen bemutatta. 

Elmondotta a professzor, hogy « harcsa 
hossza 247 centiméter volt, derékbősége 118 

' centiméter. Nagy himharcsa volt a lomha 
állat, 25 kilogramot nyomott a fejct lehusolt 
állapotban is 19 kilót. 

Tudományos szempontból három érdekes-
séget emiitett a professzor az óriásharcsával 
kapcsolatban» A harcsa kopoltyúlemezeiből 
kiszámították, hogy a lélegző felület két négy-
zetmétert tesz ki, ezzel szemben egy 75 kilo-
gram sulyu ember tüdejében kdtszáz négyzet-
méter légző felület van. Ebből az következik, 
hogy az emberek elevenségi foka százszor 
nagyobb, mint a harcsáé. 

Alig másfél centiméter széles <x>lt a harcsa 
szeme, pedig más halaknak hatalmas, nagy 
szemük van. Ennek az a magyarázata, hogy az 
ilyen nagy harcsa fenéklakó, a homályban él, 
úgynevezett szürkületi állat, amelynek nincs 
nagy szüksége fényre. Annál jobban hasznát 
veszi hatalmas bajuszainak, amelyekkel tapo-
gatózik es oda csalogatja a táplálékot, mert 
ugy lógatja a vizben, mint valami gilisztát. 

A kifogott harcsa életkora különböző talál-
gatásokra adott alkalmat, Gelei professzor 
megállapította, hogy a harcsa életkora pon-
tosan 23 év. 

Az érdekes előadást a szakülés hallgató-
sága nagy tetszéssel fogadta és Gelei profesz-
szórt melegen tapsolta. 

A szakülésen ezután dr. Földi Zoltán és 
dr. Kolozsvári} Gábor tartottak előadást. 

Egyetemi könyvtár vasár, és ünnepnap zárra. 

Somogyi könyvtár zárva. Múzeum nyitva dél-

előtt It-től (él Mg. 

x A legjobb porosz szén métermázsánként 7 
pengőért kapható Szenesi Ferenc Damjanich-uccai 
fatelepén, nagyobb vételnél árkedvezmény. Tele-
fon 3-35. ~~ 474 
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Azonkívül: J A M E S H A L L főszereplésével: N & S Z h & f ó a Belvárosi Moziben. s 

Korzó Mari Február 6-4n, esOiörökön 
-'I' TON S ILtS ét Deroíhy Mackall! ti«ey attrakciói 

3önös-e H a b e ! H o r g á n ! 
Azonkívül Hurletzkrk. 

Elfiadáaok kezdete 5. 7. 9. vasür- £ i flnnepnan 3, 5, 7, 9 érakor 


