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Hírek 
WW 2 1 Péntek. Rém. kath. Eleonóra. Protes-

"táns Eleonóra. Nap bél 6 óra 57 perc-
kor, nyugszik 6 óra 82 perckor. 

A Somogtl kflnwtár nyitva délelőtt 10—t-ig, dél 
után 4— 7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i'sl-ig 
délután zárva. 

Egye>eml köny vtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt g-Mg, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárai; közül szolgálatot tar 
tanak: Grümvald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárnt 41. (Tel 
777.) Temesváry József, Kelemen ucca 11. (Tel 
391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. 
(Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel 
&.) Törők Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel. 364.) 

Száraz, hideg idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Déleurópában a légnyomás erősen sü-
lyed, ami a kontinens hűvös levegőjének oda 
áramlását elősegiti s nálunk is a keleti szelek 
megerősödésére fog vezetni. Hazánkban az idő 
derült és hűvös, nappal a hőmérséklet 2—5 
fokig emelkedett. Prognózis: Keleti szelekkel 
száraz, hideg idő. 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 4.6 fok Celsius, legalacsonyabb 
— 1.2 fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és 
tengerszlnre redukálva reggel 767.4 mm., este 764.8 
mm., a levegő relatív páratartalma reggel 80 szá-
zalék, délben 60 százalék volt. A szél iránya 
északnyugati, erőssége 1—1. 

—. Baltazár püspök Parisba és Londonba utazik. 
Debrecenből jelentik: Dr B a l t a z á r Dezső ti-
szántúli református püspök szombaton reggel Pa-
risba utazik, ahol vasárnap délelőtt magyar nyel-
vű prédikációt tart az egyik párisi protestáns 
templomban. A püspök ezután Londonba megy, 
ahol R o t h e r m e r e lordot és több nagybe-
folyásu angol politikust keres fel. Március 7-én 
tér vissza Debrecenbe. 

— Temetés. Ma fél 3 órakor temetik Kaufmann 
Hermann kereskedőt a cinteremből. Külön vil-
lamoskocsi 2 órakor indul a Dugonics-térről. A mé-
lyen sújtott család részvétlátogatások mellőzését 
kéri. 

— Iparos nagygyűlés len vasárnap. A szegedi 
Iparosság vasárnap délelőtt 10 órakor az ipartes-
tület nagytermében nagygyűlést tart A gyűlésen 
naptrendre kerülnek a szociáldemokrata kisipa-
rosok legutóbbi javaslatai a forgalmiadó eltörlé-
séről és a létminimum felemeléséről. 

— Két halálos vonatelgázolás Debrecen mellett. 
Debrecenből jelentik: A Debrecenhez tartozó Tég-
láskert közelében a Budapest felé haladó sze-
mélyvonat halálra gázolta Fehér István 35 éves 
géplakatost A Debrecen—Nyirábrány közti vona-
lon pedig a Debrecenbe haladó vonat Szilvási Jó-
zsef 19 éves nagylétai kéményseprőinast gázolta 
halálra. 

— A szegedi zsidó nőegylet 20-án délután élénk 
érdeklődés mellett tartotta meg szokásos hólabda-
ósszejövetelét a Vlrágh-cukrászdában. Háziasszo-
nyok Vértes Miksáné, dr. Landesberg Jenőné és 
dr. Balla Izidorné úrhölgyek voltak. 

x 126-os telefon, csak príma fa, szén, koksz. 124 
— Tettenériek egy tyuktnlvajt. A Nemestakács-

ucca egyik házában csütörtökön este tyuktolvajt 
fogtak. A késő esti órákban az egyik lakó arra 
lett figyelmes, hogy valaki járkál a tyúkólak körül 
MegálTapilotta, hogy az illető tolvaj, akit aztán a 
többi lakó segítségével el is fogtak. A tolvaj már 
két tyúkot összekötött és épp azon igyekezett, 
hogy a többieket is megfogja. Az előhívott rendőr 
leigazoltatta a tolvajt, ekkor kiderült, hogy azonos 
B á n f i Károly nevü rovottmultu egyénnel. A rend-
őrségen őrizetbe vették Bánfit és tovább nyomoz-
nak, hogy nem terheli-« más bűncselekmény is. 

x Tudja ön irár, hogy az Aspirin-tabletta immár 33 
év óta támogatják az emberiséget a »meghűlések« 
elleni védekezésnél? Hülések minden tüneteinél 
az egész világon az eredeti csomagolásban, a 
»Bayerkereszttel« szedik. 

x Zrmyl Bemberg-Karncvál március 1-én, Kass-
ban, báliroria Horthy Miklós-ucca 16.. telefon 10.60. 
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Sanűberü Rearifritói. 

— Két katonaszőkevény kifosztott egy busTüstöIü! 
Csütörtök hajnalban vakmerő betörést követett 
el a Kisfaludi-ucca 38. számú házban- A betörők 
a kerítésen keresztül jutottak be az udvarba, 
ahol feltörték K o v á c s István hnsfüstölő bódéját 
A betörők a feltőrt bódéból több sonkát és kol-
bászt vittek magukkal. A tulajdonos feljelentési-
után a rendőrség megindította a nyomozást és 
csütörtök délelőtt elfogták a tetteseket Hé z s Fe 
renc és T o m a s i c s Miklós román katonaszöke 
vények személyében. A két katonaszőkevény ki-
hallgatásakor azzal védekezett, hogy éhesek vol-
tak és igy akartak maguknak ennivalót szerezni. 
Mindkettőt átszállították az ügyészségre. 

x Tavaszi Del-Ka-dpők uj egységárainak- ered 
ménye: Tömeges vásárlás és általános megelégt 
dettség. Díjazó'i '-í-nirntninV beszelnek- 55 
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aki m á r c w s r a előfizet 

A gyögyszerészhallgatók esíélye 
Csütörtök este tartották meg a szegedi egyetem 

gyógyszerész hallgatói teljesen zártkörű műsoros 
teaestjüket a Tisza-szálló nagytermében. A szé-
pen sikerült estét nivós műsor vezette be. mely-
nek keretében Ve s z e l y Pál és S z i l a s s y Gyu-
la, a városi színház művészei két bohózatot ad-
tak elő igen szép sikerrel. O p a v s z k y Iván, a 
Széchenyi bajtársi egyesület regőse nagy tetszést 
aratott saját szerzeményű dalai eléneklésével. Ke-
ke z o v i c h Miklós és N y u 1 i Pál énekszámai-
val ért véget a műsor. A szépszámú közönség 
kőzött megjelent az egyetem több professzora, 
igy: dr. G y ő r f f y István rektor, dr. S z éky 
Tibor, dr. S z e n t p é t e r y Zsigmond, dr. Da-
r á n y i Gyula, dr. Ge ley József, dr. Koguto-
w i t z Károly. A műsort reggelig tartó tánc követte. 

A rendezőség a bálon megjelent hölgyekről a 
következő névsort készítette; 

Pabienszky Icus, Barcsai Bőzsike, Vallner Lili, 
Hauslohner Ica, Gaal Irén, Felsmanu Alfrédné, 
Felsmann Irma, dr. Szerelemhegyi Béláné, Betlen 
Sva (Kolozsvár), Kekezovicn istvánné, Venczel Ka-
tica, Salgó Győrgyné, dr. Szentpétery Zsigmondné, 
Salgó Éva, Szentpétery Lili, Alpáryné, Vásárhelyi 
Babus, Vadász Istvánné, Vadász Ica, Folti Baba 
(Rákosliget), dr. Csikós Nagy Józsefné, dr. Kogu-
towitz Károlyné, Horváth Istvánné, Máté Mihályné, 
Máté Baba, Bohms Béláné, Bohms Rózsi, őzv. 
Széchy Istvánné, Széchy Ica, Ringbauer Győzőné» 
Aigner Gézáné, Aigner Lili, Gyulai Anna, Inokai 
Tóth Tahi, dr Vértes Gerőné, Dr. Geley Jó-
zsefné, dr. Sőreghy Mátyásné. Egert Istvánné (Sző-
reg), dr. Fröhlich Jenőné, Fröhüch Anna, Bruck-
ner Edéné, dr. Thoma Lászlóné (Makó), Thoma 
Sári, dr. Szécsényi Istvánné. László Gabi, Ko-
csondy Piri, Klug Józsefné, KÍug Margit, Ábrahám 
Maca, Nagy Nelly, Nagy Pálné, Thoma Eva, Soly-
mossy Mackó, Schlachta Irén, Müotay Nelly, 
Prokecz Bimbi, Csepy Mari, Molnár Mária, Reilich 
Gitta, Németh Magda. Balogh Baba, Németh Ilo-
na, dr. Bossányi Irén, Bossányi Istvánné, Ra-
vasz Gizella, Hegedűs Margit, Hegedűs Baba, 
Rőhling Baba, Róhling Miklósné, Barabás Gézáné, 
Barabás Kata, Balogh Mártonné. Hle Franciska, 
Viglássy Aranka (Makó), Göstncr Manci, Kremper 
Irén, Kremper Sándorné, Baloeh Anna. 

Klebelsberg Kianó Bécsben 
Bécs, február 20. Klebelsberg Kunó kultusz-

miniszter ma folytatta a bccsi kultúrintéz-
mények megtekintését. Először a Seccssio mü-
vészszövetkezel által rendezett flamand kiállí-
tást látogatta meg, azután az osztrák kultusz-
miniszter kíséretében a Belvedere megtekin-
tése következett, ahol Ferenc Ferdinánd egy-
kori rezidenciájában elsősorban a modern ga-
léria nyert elhelyezést. Innen a klosterneu-
burgi apátságba látogatott el a kultuszminisz-
ter, ahol Kluger apát üdvözölte a minisztert 
és megmutatta a vendégeknek a kolostor mű-
kincseit. A déli program befejezéséül az aísó-
ausztriai kormányzat nevében Buresch tarto-
mányfőnök és Cermak volt közoktatásügyi mi-
niszter Klebelsberg tiszteletére dezsőnét adtak. 

Bécs, február 20. Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter ma délután látogatási tett a There-
sianumban, ahol az intézet magyar növendékei 
fogadták. A miniszter koszorút helyezett a hősj 
halottak emléktáblája elé, majd megtekintette 
az intézetet. 

Délután a miniszter a Collegium Hungari-
cumot és a Történelmi Intézetet látogatta meg. 
A Collegium Hungaricumban a miniszter meg-
hívására nagyszámban jelentek meg a bécsi 
tudományos élet képviselői. 

Gróf Klebelsberg Kunó üdvözölte a megje-
lenteket, majd Angyal egyetemi tanár, a Tör-
ténelmi Intézet igazgatója ismertette a vezetése 
alatt álló intézmény céljait. Lábán Antal egye-
temi magántanár, a Collegium Hungár i á im 
igazgatója pedig a kollégium munkásságát vi-
lágította meg. 

A magyar követ díszebédet adott gróf Kle-

belsberg Kunó kultuszminiszter tiszteletére. 

A kultuszminiszter holnap délelőtt fogadja • 

sajtó képviselőit, azután visszautazik Buda-

pestre. 

— Elloptak egy ezüst tárcát. Dr. H e d r y Mik-
lós, a kórház sebészfőorvosa csütörtök délelőtt 
feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes 
ellen, aki vagy a fürdőben, vagy az uccán el-
lopta 200 pengő értékű ezüst tárcáját. A főorvos 
azonban nem tartja kizártnak azt sem, hogy az 
értékes tárcát elveszítette. A rendőrség megin-
dította a nyomozást. 

_ Pénztárca a piacon. D e á k Géza királyhalmi 
gazdálkodó csütörtök délelőtt bejött a szegedi 
piacra. Amikor vásárolni akart, észrevette, hogy 
hiányzik zsebéből a 65 pengőt tartalmazó pénz-
tárcája. A rendőrségre sietett és feljelentést tett 
az ismeretlen zsebtolvaj ellen. A feljelentés után 
egy negyedórával jelentkezett a rendőrségen a 
klárafalval biró, aki az uccán megtalálta Deák 
Géza tárcáját a pénzzel együtt. 

x Rádió, villany. Deutsch, Kárász u. Tel. 8-71. 
— A Rádió Újság legújabb, 9. számának érté-

kes cikkei vannak, amelyeket mélynyomásu képek 
és illusztrációk egészítenek ki. Kiadóhivatal: VI., 
Vilmos császár-ut 15/b. Egyes szám ára 30 fillér. 

iesiyottszky István 
gyűjteményes kiállítása 

a Kultúrpalotában 
megtekinthető d. e. 10 1-ig, c!. u. 4—7-fg, 


