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f ü r e f t 
W) l l ' J Szombat. Róm. kath. Paskál hv. Pro-

1 testáns Emese. Nap kel 4 óra 22 
perckor, nyugszik 7 óra 31 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—í/jl-fg, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 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.) Temesváry József, Kelemen ucca 11. (Tel. 
391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. 
(Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 
5.) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel. 364.) 

— Jégverés Alsőlanyán. Pénteken reggel ismét 
jégeső verte végig az alsó tanyákat A jégeső 
tiz percig tartott Alsótanya déli részét érte leg-
erősebben, onnan átvonult az alsóvárosi fekete-
földekre, majd átcsapva a trianoni határon, To-
rontálmegye területét verte végig. A jég igen sok 
kárt okozott különösen a gyümölcstermésben. 

— Dr. Kováts Ferenc egyetem Jövö évi 
rektora. Tegnap ültek össze a Ferenc József Tudo-
mányegyetem rektorválasztó elektorai és az 1930— 
31. tanévre egyhangúlag dr. K o v á t s Ferenc pro-
fesszort, a jog- és államtudományi kar ezidei 
dékánját választották meg rektornak. Dr. Kováts 
Ferenc tanulmányait Pozsonyban végezte, itt lett 
a jogakadémia könyvtárnoka. 1903-ban a kolozs-
vári egyetemen magántanárrá habilitálták, később 
a pozsonyi egyetemre nyilvános rendes tanárrá 
nevezték ki. 1922-ben nevezték ki a Ferenc József 
Tudományegyetem közgazdaságtan és pénzügytan 
nyilvános rendes tanárává. 

— Szociáldemokrata népgyűlés Rókuson. A szo-
ciáldemokrata párt rókusi szervezete vasárnap dél-
után fél 5 órakor a Damjanich-uccában lévő 
Sümegi-vendéglőben nyilvános népgyűlést tart 
Napirenden az általános politikai és gazdasági 
helyzet és a községi politika szerepel. Előadók 
O l e j n y i k József és H o r v á t h József törvény-
hatósági bizottsági tagok. 

— A TESz mai nagygyűlése. A Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége mai szegedi országos nagy-
gyűlésének programja a következő: József Fe-
renc főherceg és kisérete délelőtt fél 11 órakor 
érkezik Szegedre. A vendégeket a TESz szegedi 
kerületének vezetősége ünnepélyesen fogadja a pá-
lyaudvaron. A Gizella-téri emlékoszlopnál dr. 
G y ő r f f y István egyetemi rektor fogadja a ven-
dégeket és bemutatja az egyetemi építkezéseket. 
Délben 1 órakor ebéd a Kass-szállóban. Délután 
5 órakor a TESz országos nagygyűlése a város-
házán, megnyitó beszédet mond József Ferenc 
főherceg, ünnepi beszédet tart dr. E ckha ' r d t 
Tibor. Este 8 órakor vacsora lesz az ujszegedi 
Vigadó nagytermében. 

Teiko Kiwa V. 23. Tisza, 8. 
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— El'emeUék dr. Cziáfiir Károlyt. Pénteken dél-
után temették el nagy részvét mellett dr. Czi-
mer Károly nyugalmazott leányiskolái igazgatót. 
A temetésen az elhunyt hozzátartozóin kivül 
nagyszámban jelentek meg Czimer kollégái, jó-
barátai és tisztelői, képviseltette magát a Du-
gonics-Társaság. 

— Razzia a pékiparban. Az elöljáróság! hiva-
tal a napokban éjszakai razziát tartott a sze-
gedi pékmühelyekben, hogy az éjszakai munka 
korlátozására kiadott miniszteri rendelet betartá-
sát ellenőrizze. A rendelet szerint este 9 órától 
hajnali három óráig a pékmühelyekben senki sem 
dolgozhat^ reggel háromkor kezdhetik a munkát, 
de akkor is csak legfeljebb két segéd, aki a ková-
szolást elvégzi. A razzia eredményeképen huszon-
egy szegedi pékmester ellen indítottak kihágási 
eljárást Az egyik nagyobb pékmühelyben a ha-
tósági közegek éjjel tizenegy órakor már tizen-
három dolgozó segédet találtak. 

— Uubacsek Pál nyugalmazott táblai tanács-
elnök halála. H u b a c s e k Pál, a régi szegedi 
birói gárda egyik kiváló és ismert tagja, 77 éves 
korában elhunyt. Hubacsek Pál 1894-ben került 
Szegedre, itt nevezték ki táblai tanácselnökké. Ha-
lála mély részvétet keltett nagyszámú rokonai és 
barátai körében. 

Karinthy-est ma Tisza, 8. 
x Gyermekrlpöoszlályunkal átszerveztük. Uj ké-

nyelmes és egészséges formák. Nyári idénycikkek 
már kaphatók. Del-Ka, Kárász-ucca 14. 218 

— Hetényi plemér Jubileuma. Érdekes jubi-
leumra készül Nagyvárad közönsége és Janovits 
Jenő színigazgató társulata. Hetényi Elemért, a 
szegedi származású színész és rendező negyvenéves 
színészi jubileumát ünneplik meg május 18-án. 
Hetényit rokoni kötelékek kapcsolják Szegedhez. 
Felesége Ferenczy lány, Ferenczy volt árvaszSki 
elnöknek és Ferenczy Mátyás kapitánynak a nő-
vére. 

x Gumitalpu cipő (41. számig) P 3.50 Tisza-
Aruházban, Püspökbazár. 139 

— Halálozás. Pénteken reggel váratlanul meg-
halt G r o s z m a n n Adolf, a szegedi kereskedő-
világ egyik jól ismert tagja. G r o s z m a n n Adolf 
szorgalmas kereskedő volt, aki minden idejét az 
üzlet fejlesztésének szentelte és munkásságában a 
harctéren szerzett súlyos idegbaja sem akadá-
lyozta. Halála városszerte mély részvétet kelteit. 
Vasárnap délelőtt 11 órakor temetik a zsidó te-
mető cinterméből. 

x Krammer és egyéb Jégszekrények legolcsób-
bak Bruckner Vasáruházában. 464 

— Statisztika a szegedi közlcgelökrgi. Mosi fe-
jezték be a városi közlegelőkre kihajtott állatok 
összeírását. Az összeírás szerint kihajtottak 3000 
állatotv ezek között 725 tehenet, 235 ökröt. 277 
üszőt, 111 bor jut, 58 lovat, 32 sertést, 26 csikót, 
1476 libát A kihajtott állatok után félesztendőre 
28.892 pengő fübérdijat fizettek be a város pénz-
tárába. 

x Olcsó patent oüoinánok Winternél, Korona-u. 3. 
— Leesett a háztetőről. Pénteken délelőtt a 

Szilléri-sugárut 56. számú ház tetőjének javítása 
közben S z ő r e g i Sándor 14 éves napszámos le-
esett az uccára. Kulcscsonltöréssel szállították a 
mentők a sebészeti klinikára. 

— A »Magyar Magazin« uj száma most is tele 
van szenzációs cikkekkel, novellákkal, riportokkal, 
remek rajzokkal, fotókkal és 1 pengőért minden 
ujságpavillonban és pályaudvaron kapható. 

x M® este bográcsos gulyás lesz a Raffayndl, 
1 adag á 80 fillér. " 904 

— Holttestet foglak ki a Dunából. Tegnap Tass 
község határában a Dunából egy ismeretlen 38—40 
évesnek látszó férfi hullát fogtak ki. Személy-
leirása: termete 175 cm. magas, arca eltorzult, 
haja vörös, bajusza vörös, nyírott. Ruházata sötét-
kék pantalló, sötétkék mellény, sárga kötött szvet-
ter, kék ing, fehér vászon foltos lábravaló és barna 
félcipő. Különös ismertető jele: jobb kézfőn 1898. 
x K. Gy. betűk tetoválva. A holttesten semmiféle 
külerőszak nyoma nincsen, amelyek bűncselekmény 
fennforgására mutatnának. Tass községi orvosa 
véleménye szerint 3—4 héttel előbb került a Duna 
vizébe és a halál oka vizbefullás, valószínű ön-
gyilkosság folytán került a Dunába. Ha valaki 
valaminő felvilágosítást tud nyújtani a hoíttest 
kilétét illetőleg, ugy jelentse azt a legközelebbi 
csendőrőrsén vagy rendőrkapitányságon. 

S S C J F svéd golyóscsapágyak kaphatók Ku-

cses és Magay, Szeged, Kölcsey a. L 718 

7 

Akiknek a szívműködése rendetlen, 
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű széke-
lési, ha naponta reggel éhgyomorra megisz-
nak egy kis pohár természetes „ Ferenc József * 
keseriivizet. Szivszakorvosok megállapították 
hogy a Ferenc József viz súlyos billentyű-
hibáknál is enyhén, biztosan és mindig kelle-
mesen hat. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és íü-zerüzletek-
ben kapható. B » 

Lengyel egyetemi fanárok Szegeden 
Május 20-án az egyetem és város megtekintésére 

a lengyel tudományos élet több kiválósága érke-
zik Szegedre. Köztük lesz dr. Boasowski Fcrenc, 
a kiváló római jogász, vilnai egyetemi tanár, gróf 
Glaser István vilnai büntetőjog professzor, Ru-
szozyc Ferdinánd, a vilnai egyelem művészeti fa-
kultásának dékánja, Szymanski Gyula vilnai sze-
mészprofesszor, a lengyel szenátus marsallja, Pil-
sudszki tábornok belső bizalmasa, továbbá dr. 
Zdziechowski Marian, összehasonlító irodalomtör-
téneti professzor ugyancsak a vilnai egyetemen, 
valamint gróf Broel-Platen Marian, a vilnai ma-
gyarbarát egyesület ügyvezető alelnöke. 

— A Nyugat május 16-i számában Schöpflin 
Aladár »Hajsza Babits Mihály ellen« cimen foglal-
kozik a Babitsot legutóbb ért sajtótámadásokkal. 
Móricz Zsigmond cikke Kossuth Lajosról a szám 
másik érdekes közleménye. A szépirodalmi rész-
ben Kodolányi János és Sebesi Ernő elbeszéléseit, 
Babits Mihály, Déry Tibor, Gellért Oszkár és 
Szép Ernő verseit találjuk, stb. 

Teiko Kiwa V. 23, Harmónia. 
x »Dóczv tolelágvc, ottomán, matrac. Hid-u. 315 

x Autótaxi telefonszáma 3tHI '87 

PANNÓNIA SZÁLLÓ 
BUDAPEST, Vm., RAKOCZ1-UT 5. 

Elsőrangú szálló. Az előkelő családok régi, jé-
hirnevii találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és minden kénye-
lem. Fürdők. Hideg1 és meleg folyóvíz minden 

szobában. 937 
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Fein Lajos 
Klauzál tér 3. 

Nézze meg kirakataimat! 

Délmagyarország jegyiroda Telefon 3—06. 

K A R INTHY-EST 
május 17-én. Tisza. 8 óra. 

KSiremflködnek: Ascher Oszkár, Hont Emé-
bcl, Karinthy Frigyes, Schwnrte IstvAn, 

Jegy 1—4 pengőért. 


