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26-án nagy népgyűlést fart
a szociáldemokrata párt
Á szegcdi szociáldemokrata párt 26-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Korzó Mozi
nyári helyiségében, ha rossz idő lesz, a Belvárosi Moziban nyilvános népgyűlést tart, melyen
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az általános politikai és gazdasági helyaetet ismertetni. Minden munkás, munkásnő
és haladó polgár legyen ott!
— A Pusztaszert Árpád Kgveaftlet Tftmörtény
KrJónál. A Pusztaszeri Árpád Egyesület az kién w
lerója kegyeletét Tömörkény István sírjánál Halála
évfordulóján, 20 án, vasárnap délelőtt 11 órakor
megkoszorúzza a nagynevű iró sírját. Az emlékbeszédet a sirnál vitéz dr. Szabó Géza kulturtanácsnok mondja.
— Előadás a liszt essóglelen versenyről, Lovag
ár. ü 1 1 m a n n Antal budapesti ügyvéd vasár
nap délelőtt 11 órakor a kereskedelmi és iparkamarában előadást tart a tisztességtelen versenyről és a vele kapcsolatos jogi kérdésekről. Ullmann
Antal előadásával kapcsolatosan számos eredeti
és utánzási mintát fog bemutatni, amelyekre vonatkozólag a különböző bíróságok a tisztességtelen
verseny esetének fennforgását állapították meg.
z A Munkások Gyermekbarát Fgyesfllete felkéri
a matiné vendégeit, hogy a Belvárosi Moziban
pontosan 10 órakor jelenjenek meg, neliogy a
későn érkezők zavarják az előadás rendjét. Jegyek
még válthatók a matiné előtt a mozi pénztáránál.
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—. Julhis elsején megnyílik a püspöki lanone.
e'th.an. A szegedi ifjúsággal foglalkozó intézmények száma egy nagyszabású modern tanoncotthonnal gyarapodik. Az elhunyt Vass József népjóléti miniszter és dr. Glattfelder Gyula csanádi
megyéspüspök áldozatkészségének köszönhető
a
modern tanoncintemátus, amely julius elsején nyilik meg. Az intézet az árvaház mellett nyolcvan
tanonc számára épült, berendezésében egyike lesz
a legelsőknek. Öt hálóterem, hatalmas nappali
szsórakozósznba. olvasószoba, egy nagyobb és három kisebb helyiség a eserkészmunka számára,
ebédlő, nagy előadóterem, kétmedencés fürdő, legmodernebb felszerelésű konyha és több kisebb
helyiség alkotják az intézetet. Az intézet igazgatósága ezu'on értesíti az érdekelt szülőket, hogy az
intézetben a tartásdíj mosás nélkül havi 30 pengő,
mosással 34 pengő lesz. A felvételi kérvényeket a
Püspöki Tanonootthon igazgatóságának címezve,
a belvárosi plébánia irodájába kell beadni Az
igazgatóság csak iparos- és kere6kedőtanonookat
vesz fel, segédeket vagy középiskolás tanulókat
kivételesen sem.

— Hirtelen halál * pályaudvarén. Szombaton
reggel a Szeged-pályaudvarra befutó félegyházai
személyvonat egyik kocsijáról egy utas szállt le.
Alig tett néhány lépést a kijárat felé, összeesett.
Mire segítségére siettek, kiszenvedett. Megállapították, hogy a hirtelen elhunyt utas ifjú T ú r i
Károly 37 éves kisteleki nyugdíjas Máv. altiszt,
aki már hosszabb ideje betegeskedett. Szombaton orvosi kezelésre jött be Szegedre, közben érte
utol a halál.
— Anyák iskolája. A szegedi Stefánia Szövetség
Párisi-köruti védőintézete 19-én délután 4 órai
kezdettel
Somogyi-telepen, az elemi iskolában
»Anyák iskolája< címen sorozatos egészségügyi előadást tart. Előadók dr. Magyar Károly gyermekorvos és dr. Beretzk Péter nöorvos.
x Tőrt arany beváltás és becserélés legmagasabb
áron Mülhoffernéél, Széchenyi-tér 9.
354
— Az Ipartestület előadásai. A szegedi ipartestület tagjainak továbbképzése céljából kulturbizottságot alakított, melynek feladata előadások rendezése és ennek keretében az iparosság oktatása
és felvilágosítása. A kulturbizottság az előadássorozat első előadójául dr. L a n d e s b e r g Jenő
kamarai ügyvezető titkárt kérte fel, aki legutóbbi
bécsi tanulmányutjának eredményéről több előadás keretében számol be. Előadásának első része Bécs városával és nevezetességeivel foglalkozik. Előadását vetített képekkel Idséri. Dr. L a n d e s b e r g Jenő első előadását á p r i l i s 26^án
d é l u t á n 5 ó r a k o r az i p a r t e s t ü l e t márv á n y t e r m é b e n tartja meg.
Az ipartestület
kulturbizottságának elnöksége szívesen látja az előadáson mindazokat, akik az előadás iránt érdeklődnek. A belépés díjtalan.
— Felszabadult a régi városi menhely épülete.
Dr. K o v á t s Ferenc professzor, az egyetem rektora értesítette a polgármestert, hogy az egyetem
kiürítette a Rígő-ucca 24. számú városi épületet,
amelyben azelőtt a városi menhely volt A felszabadult épületet a város már régebben felajánlotta
a kereskedelmi miniszternek felsőipariskolai internátus céljaira. A polgármester most értesíti a
minisztert, hogy az épület felszabadult ét ha a
miniszter berendezi benne az internátust, akkor
minden pillanatban rendelkezésére áll.
x Precíziós zsebórák és mindennemi ékszerek
szakszerű javítása igen jutányos árban Mülhoffer
nél, Széchenvi-tér 9.
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— Elkobozták Radnóti Miklós verseskötetét A
szegedi rendőrség a budapesti vizsgálóbíró rádió
intézkedésére szombaton délelőtt elkobozta R a dnóti
Miklós szegedi iró
»Ujmódi
Pásztorok
Éneke* cimü verseskötetének Szegeden található
példányait. A budapesti vizsgálóbíró a verseskötetet >pornografikus izü költeményeiért* rendelte e!
elkobozni. Detektívek jelentek meg Radnóti Széchenyi-téri lakásán és az írónál 54 példányt foglaltak le a verseskötetből.
x Legjobb kávé Schiffemél, Valéria-tér,

x Bútorok leszállított árban árusittatnak az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi és
Társai, Dugonics.tér 11.
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A Szegedi Kenderfonógyér rt. igazgatósága
és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti,
hogy 25 éven át volt tisztviselője, illetve kollégájuk

Berger Ferenc
hosszú szenvedés után f. hó 17.-én meghalt.
Az elhunyt a vállalatnak egyik
legszorgalmasabb
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leghűségesebb,

tisztviselője, kollegáinak

odaadó,

őszinte barátja volt és igy méltán kiérdemelte, hogy
emlékét mindnyájan kegyelettel megőrizzük.

A serdülő ifjúságnak reggel felkelétkor
egy- egy kis pohórnyl természetes „Ferenc J ó z s e f

keserüvlzef kell adni, meri gyomor-, bél- és
vérliszlitó h^'á^ának 'iuknál és leányoknál igen
fontos eredmények*! köszönhetünk A gyermekklinikákon a Ferenc József vizei már a
kicsinyek makacs szorulásakor kitűnő sikerrel
alkalmazzák. A Ferenc József keserűvíz gyógy*
szertárakban, drogériókban és fflszerflzlelekben
kapható.
<u

Magyar asszony
magyar árut vegyen
Néhány év előtt még minden selyemruhánk külföldi áru volt; kinai, japán vagy francia selyem.
Szekszárd aránylag keveset hozott forgalomba, azt
alig ismertük. Ma olyan nagy mennyiségben és
olyan kiváló minőségben kerül a piacra a magyar selyem, hogy teljesen pótolja a külföldi árut.
Ugyanezt mondhatjuk a gyapjúszövetre és pamutvászonra, de a textilen kivül számos más iparcikkre is.
A MANSz irodája nagy mintagyüjteményt tart,
amelyet tagjai kedvük szerint tanulmányozhatnak.
Selymek, szövetek, siffonok^ zefirek, anginok, kézimunkavásznak, tveedek, gyapjukreppek, flamangák,
georgeUek százféle változata láthatók itt. Oly szép
ez a gyűjtemény, hogy a legkényesebb izlésii is
megelégedéssel választhat belőle. A magyar aszszony mindig szivesen öltözött választékosan Bizonyára nem jön zavarba, amikor ezentúl nemcsak
ízlésesen kell megjelennie, hanem honi anyagból
készült öltözetben. Tisztában van azzal is, hogy
nemcsak a textilanyagra vonatkozik ez a hazafias
mozgalom, hanem minden fogyasztócikkre, élelmiszerre és piperetárgyra egyaránt.
Dr. Somogyi Szilvesz'erné őméltósága felhívása
a magyar termékek pártolására eljutott a MANSz
vezetőségéhez és tagjaihoz is és kész örömmel
csatlakoztak hozzá. Ezentúl is megragadnak minden alkalmat, hogy j ó példaadással
buzdítsák
mindazokat, akik még nem értették meg, hogy
'é'kérdése az országnak a gazdasági megerősödés,
özv. Algner Nándorné,
"agyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége
elnöke.
Sírvers litfco* tanácsos előadása Szegeden.
A magyar városok lculturszővetségének meghívására a jövő héten Magyarországra jón S i e v e r *
János német titkos tanácsos, akit a szegedi egyetem is meghívott előadás tartására. Sievers 26 án
reggel érkezik Szegedre, délben az egyetem ebédet ad tiszteletére, előadását pedig Nagy Frigyes
korának művészetéről délután hat órakor tartja
meg a városháza közgyűlési termében. A titkos
tanácsost Szegedre valószínűleg Klebelsberg kultuszminiszter is elkíséri.
— Cserkészünnepély. A 77- számú Thurzóné
Zrínyi Kata egyetemi és főiskolai cserkészi eánvcsapat 26-án délután fél 6 órakor a leánygimnázium tornatermében avatási ünnepélyt rendez.
z Az Ipartestületi Ifjúság műsoros délutánja
vasárnap 6 órakor a márványteremben.
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_ NemzeikőzI ebklállitás Budapesten. A Magyar Ebtenyésztők Egyesülete május 17-én nemzetközi champion ebkiállitást rendez Budapesten
a Tattersalban.
z Felhívás. Felkérjük t fogyasztóinkat, hogy
május 1-ei átköltözéseiket Kölcsey-ueca 11. sz.
alatti irodánkban lehetőség szerint 4—5 nappal
előbb bejelenteni szíveskedjenek, hogy a villamés gázmérők átszerelését késedelem nélkül foganatosíthassuk. Szegedi Légszeszgyár és Villám telep
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— Nemesség! Könyv A nemesség eredetéről,
régi és mai jelentőségéről, főként pedig a nemesi származás felkutatásának és elősmertetésé
nek módozatairól tájékoztató könyvet irt Olyvedi
V a d Imre »Nemességi Könyv« cim alatt Ezt
a könyvet ngy tartalombőségénél, mint tndomonyos értékénél fogva, a szakbirálat kedvezően fogadta s megjegyezte róla, hogy e könyv azoknak
sem egészen felesleges, akiket a nemesi ügyek
gyakorlati szempontból kevésbé érintenek, mert
iejezeteinek nagyobb'ele valósággal élvezetes olvasmány. M*ár harmadik kiadásban jelent meg ez
a könyv, bővítve egészen uj fejezetekkel, a nemességet érintő rendeletek, nemességigazoló adatforrások és családtörténeti müvek felsorolásával
— Előadás a faipari szakiskolában. A faipari
szakiskola április 23-án, csütörtökön este 6 órake*' folytatja előadásciklusát. F e k e t e Dezső mühel főnők tanár vetített képekkel ad elő a butorstjlusokról. Belépődíj ninc6, szakmabeli érdeklődőket szivesen látnak.

