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P O M P Á S A N H A B Z H , 

R E M E K ILLATÚ AZ 

f f ) 1 Q Szerda. Róm kath Péter vértanú. 
pTOtestáns Albertina. Nap kél 4 óra 

48 perckor, nyugszik 7 óra 08 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyilva hétköznapon délelőtt 

)• órától I lg, délután 4 érától 7 óráig. A mu-
zeum nyilva délelőll 10-től délulán léi t óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9. 
(Tel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedres 
ucca 1. (Tel. 1846.) Nvilassy Ágoston, Római 
kőrút 22 (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. 
(Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. (Tel. 
1793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 
.1695.) 

— Indítvány a borkivitel megkönnyítése érdé. 
kében. W o l f Miksa törvényhatósági bizottsági tag 
indítványt jegyzett be a szerdai közgyűlés napi-
rendjére. Hivatkozva arra, hogy a cseh vámdele-
gáció rövidesen Budapestre utazik, ahol a ma-
gyar kormány képviselőivel megkezdi a keres-
kedelmi tárgyalásokat, azt javasolja, bogy a köz-
gyűlés felíratilag hivja fel a kormány figyelmét 
a bortermelők rendkivül súlyos helyzetére. A tul-
magas exportvámok miatt ugyanis lehetetlenné vált 
a magyar bor kivitele és igy a magyar bor nem 
juthat külföldi piachoz. A bortermelők válságos 
helyzetének ez a legfőbb oka. a kormány tehát, 
amikor kereskedelmi szerződéseket, vámegyezmé-
nyeket köt. igyekezzék megkönnyíteni a magyar 
bor kivitelét. 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesü 
Tetének természettudományi szakosztálya értesíti 
tagjait és az érdeklődőket, hogy legközelebbi szak 
osztályi előadóülését szerdán délután 5 órakor a 
IL számú vegytani intézet előadótermében tartja 
meg. Dr. G y ö r f f y István a >Magas-Tátra egyik 
árvízkatasztrófája haszna*, H a v a s s Géza: »Mi 
az oka a kender korai virágzásának ?« címmel tart 
előadást. 

— Méhészek tanulmányi kirándulása a szeg-
vári gyümölcstelepekre. A szegedi méhészek he-
tek óta tanulmányozást folytatnak Szeged környé-
kén. Legutóbb egy nagyobb csoport Szegvárra 
utazott, hogy ott meglátogassa K o m á r o m y Ede 
60 holdas mintagyümölcsősét. A méhészek részle-
tesen végigtanulmányozták a hatalmas mintatelep 
berendezését, munkáját és eredményeit 

— Orvosi hir. Dr. A n d o r Pál belgyógyász 
szakorvos dr. Böhm Sándor orvosi rendelőjét át-
véve. Szeged, Tisza Lajos-kőrut 10. szám alatt 
(Vajda féle házban) folyó bó Z7-én rendelését meg-
kezdte. 

— A Szegedi Gazdaság Fgyesül"! május 2-áa 
délelőtt 10 órakor hivatalos helyiségében szak-
ülést tart a következő tárgysorozattal: A dohány-
termelésről előad K o z m a Péter kisérletügyi fő-
adjunktus. 

X A meleg végre beköszöntött. Tavaszi dpő-
ujdonságaink szemkápráztató tömege már várja 
önt! Ár, minőség, kivitel versenyen kívül! DEL-KA. 

— Meghalt • 6C éves öngyilkos. Néhány nap-
pal ezelőtt alsótiszaparti lakásán hasba lőtte ma-
gát a 66 éves W e b l Mátyás. Webl anyagi gondjai 
miatt követte el az öngyilkosságot. Beszállították a 
sebészeti klinikára, ahol kedden délután heves 
fájdalmak között kiszenvedett. 

Szomorú szívvel tudattuk, hogy 
Papdl Balázs 

voll veodégWe 
68 éves korában elhunyt. Temetése L bó 
29-én d. a. 4 órakor a közkórházból. 
487 A gyászoló család. 

Végtelen bánattal tndatom, hogy drága )ó 
iérjem 

E n g e l G é z a 
ny. Máv. lOtaieza 

hosszas, emberfeletti szenvedés alán f. hó 
27-én elköltözött az élők sorábóL 

Temetése szerdán d. a. 3 órakor lesz a 
zsidó temető einterméből. 

özv. Enoel OézAné 
ez. Sárkány Kornélia. 

Külön villamos V*3 órakor indul a Dugonics 
térrőL 483 

— A Nagyszeged -párt ülése. A Nagyszeged pár; 
kedden este Kószó István elnöklete alatt párt 
ülést tartott. A szerdán kezdődő közgyűlés tárpy 
sorozalát tárgyalták. A zárszámadás letárgyaUiv 
és az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet meg 
vitatása végett a párt egy kilenctagú bizottságot 
küldött ki, hogv a gazdasági helyzet áktanulmányo 
zása után a város egyetemes gazdasági érdekeli 
szem előtt tartó javaslatot készítsen. 

— Halálozás. E n g e l Géza nyugalmazott Máv. 
főintéző, a régi leszámolóhivatal volt tisztvise 
lője, hosszú szenvedés után kedden elhunyt Azok 
közé a tisztviselők közé tartozott, akiknek intelli-
genciáját és szakképzettségét mindenkor elisme-
résben részesítették. Szerdán déli. ián temették 

x Legjobb minőségű préselt széna és tűzifa min-
den mennyiségben kapható Szenes! Ferenc Datnja-
nich-uccai telepén, a gázgyár mellett 1 

Május 1. 
Munkások! Munkásnőkt 

Májas í: — munkásünnep! 

Szeged munkássága az idén is a Kállay-
ligethen fogja megünnepelni, ahol délelőtt 10 
órakor méltatni fogjuk a nap jelentőségét. 
Az ünnepélyen közreműködnek az összes mun-
káskulturszervek. Legyetek ott valamennyien! 

Testvéri üdvözlettel: 
'A szegedi szociáldemokrata párt. 

W márkás 
kötöttáru különlegességek 
L A M P E L és H E Q Y Í cégnél " 

Ü Z L E T : T i s z a L a j o s körút . 
G Y Á R : V a l ó r i a té r t. s t. 

Komplék > Kötött ruháké Jumperek 

Megüresedett egy pozíció 
Ismert, megszokott alakja tűnt el megint Szeged-

nek. Nem közéleti nagysáí. akin"- érdemeiről ho-
zsannákat kellene zengeni, ráhintve minden mü-
rózsát papirmasés frázist. Egyszerű öregasszony 
volt élő és mozgó lény a százezren felüli vá-
ros sok mozgó lénye sorában, akinek élete azért 
épugy tele volt örömök és bánatok láncolatával, 
bogy végül már csak a töviskoszoru maradt meg 
az egészből. Esténkint a Tisza-szálló sarkán 
árulta az újságot gyenge, elhaló hangja alig ért 
fiz-husz lépésnyire. Mikor még üzemben volt a 
fél tízes gyors is, amelyik ujabb pesti lapokat 
hozott, a néni azt is megvárta s jó időben tizen-
egy óra felé is elsuttogta, hogy; 

—- Magyarország... 
Maradt a hangjában még valami csepp dalla-

mosság a múltból és ugy szállt *z ajakáról ez a 
sorsverte szó, mintha elsírná a régi Nagy-Ma-
gyarország ködbe tünő sok dallamát, fényét. 

Ott volt a szegény néni zivatarban, zimankóban 
is s az élet sok letörőttje az újságok kiosztásánál 
előzékenyen őt engedte előre, hogy előbb kezd-
hesse meg az árusítást az újságra várakozók kö-
zött Tisztelték, liecsülték, senki se sajnálta tőle 
azt a néhány fillémyi hasznot, amit ez az e\'re 
bocsátás jelentett. Ha kellemetlen volt az idő, 
a kávéház ablakfülkéibe huzodott be, nagy fa-
gyok idején a söntésbe. De kitartott, mert a sze-
gény ember nem engedheti meg magának a be-
tegség luxusát. A napokban aztán, ép amikor 
készült volna, hogy megkezdje a napi munkáját, 
rosszul lett és néhány órai pihegés után befejezte 
az életét 

— Menjen valaki az újságokért..., ez volt az 
utolsó szava, mint ahogy soha nem érdekelte 
semmi azon kivül, hogy hány lapot lehel eladni. 
Mi van bennük? — azzal már nem törődött. 

özvegy Kiss Mihálynénak hívták, 81 éves volt. 
Valamikor jobb napokat látott, az első ura kere 
sett cukrász volt Kolozsvárott a második főpin-
cér. Ezzel jött az összeomlás után Szegedre, de 
Kiss Mihály akkor már betegeskedett és csak-
hamar özvegyen hagyta a feleségét aki öreg ko-
rára az esti lapok árusításával kereste meg igény-
telen kenyerét. Temetése olyan volt mint egv 
jéghegybe ütközött óceánjáró: az élet sok hajó-
töröttje könnyezett a sírjánál. A Tisza-6zálló sar-
kán pedig megüresedett egy pozíció. 

E L I D A 

SZAPPAN 

Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor-
és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hát- és de* 
rékfájás ellen a természetadta . Fe renc József" 
keserűvíz, naponként többször bevéve, hat-
hatós segítséget nyuft. Tudományos meg-
figyelések beigazolták, hogy a Ferenc József 
viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan 
és mindig enyhén hat. A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszeröz!etekben kapható. Bt 

— Somogyi-telepi fiók VI. ucca 284. szám. Köl-
csönkönyvtár, fiókkiadóhivatal, papíráruk. Délma-
gyarország. 

— Irodai gyors, és gépiróvizsga Szegidpn. Ked-
den tartotta az Inodai Gyorsírókat Vizsgáló Orszá-
gos Bizottság szegedi szakvizsgáját B á l i n t Antal 
pszichotechnikus vezetésével. A bizottság tagjai 
E c k e r d t Elek szegedi és dr. G a l a m b ödön 
makói tanárok voltak. Elsőrendű, percenkint 120 
szótagos irodai gépírói képesítést nyertek: F u c h s 
Borbála, K o i s Anna, G u b i c z a Gabriella rs 
S e i l e r Klára. Egyszerű irodai gépírói képe-i-
iést szereztek: Barios Lili, Csonka Julianna, Iles er 
Terézia, Otruba Margit, irodai gyorsírói vizsgát 
teltek sikerrel: Ocskay László, dr. Csapó Ferenc, 
Szilágyi Sándorné, Hesser Terézia, Benedek Pál, 
Kárpáti Imre, Koreck Etelka, Prunkl Mária, Bartha 
Mária, Temesváry András, Szögi Zoltán, Knappé 
Berta, Nemes Margit, Baráth Irén, Vecsey Vilma, 
dr. Réti Iajos, Klekner Magdolna. A vasárnap 
Budapesten megtartott országos gyorsíró versenyen 
a vidéki szakiskolák növendékei közül a legszebb 
sikerrel B o r n s t e i n Margit a Szegedi Gyors-
írók Egyesülete szakiskolájának növendéke sze-
repelt, aki a 200 szótagos fokon adott be kitűnő 
dolgozatot. 

— Lrajyel Menyhért: A boldog város, Tbury 
Ls jns: A veszedelmes szerelem — Délmagyarország 
kölesi n .önyvtár. 

A Kolozsvári Magyar Dalárda 
Szegeden 

A Kolozsvári Magyar Dalárda vezetősége kö-
zölte a Dalosszövetség szegedi vezetőségével, hogy 
a dalárda a május folyamán Magyarországon teendő 
körútja során Szegedre is ellátogat. Az utlevélkérdé-
sek rendezése után most jött meg a híradás, 
hogy a kolozsvári magyar dalosok május 5 én 
érkeznek és 6-án hangversenyeznek Szegeden 

Mindenki tudja, hogy mit jelent a magyar dal 
ápolása, mit jelent különösen olyan viszonyok kö-
zött, mint amilyen kisebbségi sorsra jutott ko-
lozsváriaké. A szegedi vezetőség számit mindéi:ki-
nek a támogatására. A hangverseny a fogadalmi 
templomban lesz szerdán este 8 órakor 2®, 59 
filléres és 1 pengős helyárak mellett. A kolozs-
váriak vezetője Rezlk Károly, a romániai Magyar 
Dalosszövetség országos karnagya. 

légszekrények háztartási és 
mészáros, ked-
vező fizetési 

, feltétetek mellett legolcsóbban beszerezhetők 
Fekete Nándor, Kossuth L. sngftrut 18. Tel. 20—27. 

Közjegyzői iroda áthelyezés. 

Dr. Kószó István 
kir. közjegyző irodáját 

• Széchenyi lér S. szám alá 
a Szeged- Csongrádi Takarékpénztár 

Jerney-féle bérházába 
helyezte ál. «?s 


