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Szombat Róm. kath. MaHld. ProMMM/M'Mm
t e s táns Maüld. Nap kél 6 óra 17
perckor, nyugszik 6 óra 3 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt
49 órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A muzeam nyitva délelőtt 10-től délután (él 1 óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. amatat) nyitva délelőtt 8-1-lg, délután S—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel.
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. (Tel2268.) Gerle Jenő, Klauzál.tér 3. (Tel. 1359.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1816.) Nagy
Gy. örökösök, Boldogassaony-sugárut 31 (Tel 2125.)
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.)
— Két n j tlfíiszmegbeteg^dés. Tiz napig tartó
szünet után csütörtökön és pénteken egy-egy ujabb
tifuszmegbetegedést jelenteitek be a főorvost hivatalnak, amely azonnal elrendelte a szükséges
óvintézkedések megtételét. Az egyik beteg egy bejárónő, aki egészen megbetegedéséig dolgozott egy
családnál. A lakást és a család tagjait a főorvosi
hivatal rendeletére azonnal fertőtlenítették.
— Kitüntetés. A kormányzó wchrfesti A r m a nd o 1 a Wladimír csendőralezredest a csendőrség
újjáépítése és fejlesztése körül hosszabb időn át
teljesített eredményes szolgálatáért dicsérő elismeréssel tüntette ki.
— A Hzezer pengőn alóli közszáltltások óvadékmentessége. A belügyminiszter a kereskedelmi miniszterrel folytatott megbeszélések alapján leirt
a vános hatóságához a tízezer pengőt meg nem
haladó közszállitások óvadéka ügyében. A miniszter arra kéri a várost, hogy a tízezer pengőnél
alacsonyabb értékű Aőzszállitásoknál, ha azok nem
építkezésre vonatkoznak, vagy különösen szükség
nincsen rá. mentesítse a vállalkozókat az óvadék
lefizetésének kötelezettsége alól, mert éppen a
legrosszabb helyzetben lévő kisiparosok esnek el
az óvadékkényszer miatt a kőzszállitásoktól.
—• Csődkérvény — herceg Wlndischgratz ellen.
Budapestről jelentik: Hé om külföldi budapesti
vállalat csődnyitási kérelmi t adott be a budapesti törvényszéknél
W i n d i s c h g r s t z Lajos
herceg ellen. A kérelem felemlíti,
hogy Windischgrstz herceg birtokát fiának adta, tőle apanázst huz és ez fedezetet nyújt a csődkeresetre.
A biróság 19 napi haladékot adott az ügynek
bíróságon kivüli rendezésére.
— Halálozás Néhai F e k e t e Márton udvari
tanácsos, országgyűlési képviselő özvegye
szül.
J u r e n á k Mária 70 éves korában Szentesen elhalt. Az elhunytban Fekete László csongrádi főszolgabíró édes anyját, dr. Temesváry Géza ny,
főispán és F ü r Géza uradalmi jószágigazgató anyósukat, Bujanovics Gyula valóságos belső titkos
tanácsos nászasszonyát, dr. Cicatricis Lajos ny.
főispán, felsőházi tag, dr. Hómann Bálint egyetemi tanár, nemzeti muzeumi főigazgató és dr.
Spilka Antal főispán feleségeik nagynénjüket és
a nagykiterjedésű rokonság, kőztük a Jurenák,
Dáni, Windisch, Weruer. Endre és Roller családok
gyászolják.
_ Istentisztelet « zsinagógában március 15-én,
a szabadság emléknapján délelőtt 9 órakor kezdődik.

Előadás a Munkásotthonban
A szakszervezeti bizottság által rendezett előadássorozat során pénteken este a Munkásotthonban Kvupp» Rezső a vas- és fémmunkások szakszervezetének titkára tarlóit előadást »Gazdasági
problémák* címen. Az előadást Dánl János vezette be, majd Kruppa Rezső a dolgozó osztályok
gazdasági bomlásáról l>eszé!t. Valamennyi dolgozó
osztálynak csökkent a fogyasztóképessége — mondotta — , ami válságba sodorta a kisipart és a
középipart, tönkretette a kereskedelmet és súlyos válságba sodorta a mezőgazdaságot. A fo^yasztóképesség
csökkenését
három
példával
illusztrálta. A békebeli állapotokhoz viszonyítva,
ségét szivesen látja és felkéri tagjait, hogy a dél(íD,2 százalékkal, a bnrgonyafogyasilás pedig 33
százalékká' csökkent. Legszomorúbb ez az utóbbi
adat, mert a burgonya ma a legjobban fogyó
élelmiszer és fogyasztása mégis nagyarányú csökkenést mutat. A búzáról mondott még el Kruppa
Rezső érdekes adatokat,
a külföldi értékesítés
nagy nehézségeiről és arról, hogy hiába szabja
meg a kormány a buza árát 20 pengőben, ha
nincsen, aki megvegye.
A nagyszámú hallgatóság Kruppa Rezsőt előadása végén megtapsolta.

— A gyümőlcsfafertfftlenttés egységárai. Az újszeged! gyümölcsfafertőtlenitő intézet egységárait
most állapították meg. Ezren felüli mennyiség
fertőtlenítése esetén a dij facsemeténként 3 fillér.
x A mai gazdasági helyzethez igazodnak az u)
Del Ka cipőárak. Kirakataink ezt meggyőzően igazolják.
26
— Kétszáz pengő
pénzbüntetést kapott egy
solfőr. V ö r ö s Pál vásárhelyi soffőr a mult évben erősen megrakott teherautón igyekezett Vásárhely felé. Az uton szembe jött vele H u n n
H i l l w i g Oswald csorvási lakos fogata. A kocsis, mivel lovai ijedeztek, messziről intett Vörösnek, hogy állítsa le a motort és az autót
Vörös azonban elrobogott a fogat mellett. A megvadult lovak a kocsit felborították. H u n n Hillwig
Oswald súlyos töréseket szenvedett. A gyulai törvényszék a gondatlan soffőrt 50 pengőre, mig
a szegedi tábla Kovács-tanácsa a pénteken megtartott tárgyaláson 200 pengőre ítélte.
x Az Ipartestületi Ifjúsági egyletek hazafias műsoros ünnepélye 15-én délután 5 órakor a márványteremben.
280
— Aszta Iterltésl verseny. A Magyar Nők Szent
Korona Szövetsége a magyar ipar pártolására március 29-től kezdödő'.eg asztal terítési versenyt ren.
dez a Kassban. A versenyen csakis magyar gyártmányú asztalnem üekkel, ezüst, üveg, porcellán
tárgyakkal lehet indulni. A verseny 4—5 napig
tart Nevezni lehet 2 pengő nevezési dij ellenében N a g e l Manónénál (Tisza Lajos körút 1.).
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A szegedi egyetem földrajzi Intézetének meteorológiai obszervatóriuma
Jelenti, hogy pénteken Szegetlen a
hőmérő legmagasabb állása 4.2.5 fok
Celsius, legalacsonyabb — 2.6 fok Celsius. A barometer adata 0 fokra és
tengers.inre redukálva reggel 758.4
mm., este 7537 mm. A levegő rcla
tiv páratarialma reggel 79 százalék,
délben 73 százalék. A szél iránya keleti, erőssége 2—4, a lehullott csapadék nyomokban volt.

BUDAPEST:

A Meteorológiai Intézet jelenti
este 10 órakor; Hazánkban csak a
déli vidéken volt
némi csapadék,
számottevő hóréteget csak Sopron,
ból és Szombathelyről Jelentettek. A
hőmérséklet a nap folyamán 4 2 —
-)- 3 Celsius fokig emelkedett.
Prognózis:
Éjjel gyenge, legfeljebb mérsékelt fagy, nappal fokoza
tosnn enyhülő Idő várható, legfeljebb
a déli részeken némi csapadékkal.

Majd

össze/!

Majd az ősszel minden helyre
Zökken:
A búzaár a magasba
Szökken,
Minden termény ő utána
Lendül
És őrömmel lessük ml ezt
Lentrüll
Mert kereset lészen épen
tDosztal<
A tarifát mérsékli a
Posta.
A vasút is leszáll majd a
Lóról
S legalább az emelésnA
Spórolt
Iparcikkek — mind féláron
Lesznek.
Az emberek jóllakásig
Esznek.
A fazékban mindenütt hus
Rotyog
S mindenkin egy uf pár csizma
Kopog1
Munlcahiány őszre el fog
Tűnni,
Minden nyomor ősszel meg fog
Szűnni.
Mikor annyi pénzt ér minden
Termék:
Árverésekftt — Történelmi
EmlékI
Higyj, ó higyj a miniszteri
Szónak,
Nem a világ az a néfuín y
Hónap!
Nincs már okod félni a zorí
Ősziül:
Akkor hull majd a várt áldás
Csőstül!
Minden jó majd vigan, bőven
Csordul
S ha igaz lesz, mind megért,
Aki fel nem fordul!!
Szlntey Gerő.

x A kerületi tornász csapatverseny vasárnap
délután 5 órakor kezdődik a rókusi tornacsarnokban, ülőhely 50 fillér.
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Márciusi Ünnepségek
A március 15-1 hivatalos ünnepség programja
a kővetkező: Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise
a fogadalmi templomban. A mise után felvonulás
a Kossuth-szobor elé. Itt a Himnuszt éneklik a
szegedi dalárdák, a Nemzeti dalt szavalja A c s a y
Rezső, beszél Soóky András jogszigorló. A Hiszekegyet éneklik a szegedi dalárdák, szaval L á z á r
László egyetemi hallgató, beszél vitéz dr. G á r g y á n Imre.
Az Iparosság testületileg vesz részt a március
15-i ünnepségen. Az elnökség kéri az ipartestület
tagjait, hogy az ipartestület székházában vasárnap
délelőtt 9 órakor gyülekezzenek.
Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete
március 14-én este fél 9 órakor a klub Csekonics-uccal helyiségében vezetőségi vacsorát rendez, amelyen megűnnepli március idusát. Az ünnepi beszédet dr. F e k e t e László mondja.
A » Délvidéki Otthon* szegedi főosztálya a március 15-iki ünnepélyes szentmisén háromtagú küldöttséggel vesz részt, az emlékünnepélyre testületileg vonul ki. Gyülekezés a Kírász-uccában fél
11 órakor.
A Szegedi Központi Társadalmi Kör március
15-nek emlékezetét Nyáry György Boldogasszony,
sugáruti vendéglőjében 15-én este 8 órakor vacsora keretében ünnepli meg.
A Hunyadi levente egyesület 15-én délután fél
6 órai kezdettel a Madách-uccai polgári Iskola
tornatermében műsoros márciusi ünnepélyt rendez,
az ünnepi beszédet dr. K ó s z ó István mondja.
Az állami Baross Gábor főreáliskola Eötvös
önkézőköre március 15-én délelőtt fél 10 órakor az intézet tornatermében ünnepélyt rendez.
Szerepelnek: Weller Károly, Pleplár Lajos, Klekner Péter Auer L., Tóbiás L., Schláth Antal,
Bak László, Bacsó Béla és a Takács, Bója, Tarraszovits, Vargvas kvartett.
A M I E F H Ó E szegedi csoportja vasárnap délelőtt
fél 10 órai kezdettel a zsidó hitközség dísztermében rendezi meg március 15-i ünnepélyét. Az
egyesület vezetősége az ünnepélyen Szeged közönelőtti 9 órai templomi istentiszteleten és az ünnepélyen teljes számban jelenjenek meg.
a kenyérfogyasztás 61 százalékkal, a húsfogyasztás
A m óra városrészi községi népiskola 15-én délulán félőt órakor rendezi meg ünnepélyét. Szerepelnek: Bélteki Erzsébet, Csabai Júlia. Csikós Mária, Katona Mária, Korom Mária, Szögi Anna,
ifj. Tóth Mária, id. Tóth Mária, Werling Vilma,
Csala Ferenc, Kalapos Károly, Kállay András, Kálmán Gyula, Kovács László, Mihalovits Péter, Salánky Sándor, Bujtó Janka, Csonka Gizella, Győ fiy
Ibolya, Hódi Ilona. Illés Mária, Juhász Anna,
Ivaczur Etelka, Ziffermajer Ella, Farkas Lajos,
Fiedler Imre, Hugyecz István, Kiss Kálmán, Láng
István, Nóvák Jenő. Pósa János, Vetró Sándor,
Kiss László, Gárdián Ilona, Hódászi László, Kutassi Mária, Miskolczi Etel, Dobó Erzsébet, Szolda
Etel és Sch affér György.
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— A hódmezővásárhelyi vásár. Hódmezővásárhely város polgármesteri hivatala átiratban értesítette a szegedi hatóságokat, hogy a József-napi
országos vásárt, amely az idén március 15. napjára esett volna, március 21., 22. és 23. napjára
halasztották.
x Gyorshajtásért büntetés! Meddig tűrjük még,
hogy a Mira keserüvizet nem büntetik meg gyorshajtásért, sőt minden fogyasztója dicséri? A Mira
vizek Szegeden mindenütt kaphatók.
*
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— Nem azonos. C z e g l é d i Lajos Alföld ucca
1. szám alatt lakó asztalosmester annak a közlését kéri, hogy nem azonos azzal a C z e g l é d i
József Mikszáth Kálmán-ucca 2. szám alatt lakó
asztalossegéddel, akit a napokban lopás miatt elitéltek.
x Sodronyágy betét Vörösnél, Attila ucca 6.
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Bohvtban ma 4 órai záróra. I
Bableves és kor^lyleves.

