
Hirek 
X I I f i Péntek. Róm. kath. Gál apát. Pro-

/ < * * * • testáns Gál. Nap kél 6 óra 19 peres-
kor, nyugszik 5 óra 12 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt ll-lől 
12-ig van nyitva vasárnap, Qnnepnap kivételével 
A muzeum nyitva délelőtt Jl-töl délután tél 1 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
Irt) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkölcsőnzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar-
tanak*. Leinzinger Gyula, Horvilh Mihálv-ucca 9. 
(Tel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedres 
ncca L (Tel. 1846.) Nyilassy Ágoston, Római 
körút 22 (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. 
(Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér L (Tel. 
179a) Zakár S. ő r ö k ö n , Valéria tér 1. (TeL 
1695.) 

— Egyházi ünnepség a fogadalmi templom fel-
Mentelésének évfordulóján. Szeged társadalma na-
gyobbszabásu egyházi ünnepéllyel kívánja megülni a 
fogadalmi templom felszentelésének első évfor-
dulóját. Az ünnepély október 25-én lesz és már 
nagyban folynak rá az előkészületek. Délelőtt 10 
órakor a székesegyházban Glattfelder Gyula me-
gyéspüspök misét pontifikál és szentbeszédet mond. 
A Szegedi Dalárda és a templomi kórus előadja 
a Dohnányi-misét, amelynek bemutató előadása 
a templom mult évi felszentelési ünnepélyén volt. 
A próbák már folynak és a misét a rádió az 
idén is közvetíteni fogja. A templomi ünnepély 
iránt nemcsak Szegeden, de a vidéken is nagy az 
érdeklődés. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a templomban hatezernél több férőhelyet biztosi-
tanak, tehát kétezerrel többet, mint amennyi a 
felszentelési ünnepélyen vo l t 

— A jégkárosult gazdák segítése. A jégkárosnlt 
szegedi gazdák megsegítésére alakított bizottság 
csütörtökön délelőtt dr. Aigner Károly főispán 
elnökletével ülést tartott, amelyen Zilahi-Kiss Tibor 
gazdasági főfelügyelő beszámolt a vetőmagsegély, 
akció lebonyolításáról. Elmondotta, hogy erre a 
célra 44.000 pengőt utaltak ki. Ebből 12 vagon 
kedvezményes búzavetőmagot vásároltak és 815 
és félmázsa rozsvetőmagot. A búzáért 18 300, a 
rozsért 12.530 pengőt fizettek ki és igy az állam-
segélyből 13.170 pengő megmaradt. Korom Mi-
hály azt javasolta, hogy a megmaradt összeget 
ne küldje vissza a bizottság a földmivelésügyi 
miniszternek, hanem kérjen engedélyt arra, hogy 
belőle a 20 holdas jégkárosult gazdák számára is 
vásárolhassanak vetőmagot. A bizottság elfogadta 
a javaslatot és a főispán bejelentette, hogy ehben 
az ügyben sürgős felterjesztést intéz a miniszterhez. 
Elhatározta a bizottság azt is, hogy átír a város 
hatóságához és a gazdasági egyesülethez és bur-
gonyavetőmag-akció indítását kéri, tavaszra pedig a 
minisztertől árpa, zab és egyéb vetőmagot kér a 
károsult szegedi gazdák számára. 

— Kíméletet a szegény szülők szamára. Buda-
pestről jelentik: A kultuszminiszter rendelet in-
tézett a tanfelügyelőkhöz, hogy a szegény iskoláz-
tató szülőkkel szemben a legnagyobb kímélettel 
járjanak el. Meghagyja a miniszter a tanítóknak, 
hogy az olvasókönyveken kivül semmiféle más 
könyv megvásárlására ne kényszerítsék a tanulókat. 

— Különvonatok Mindenszentek és Hatottak nap. 
}án a temetőbe. Mindenszentek és Halottak napján 
Szeged állomásról tíz vonattal lehet a belvárosi 
temetőig utazni. Az első vonat délután 13.57 óra-
kor indul a főpályaudvarról, átlag félóránként 
ujabb vonat indul. Az utolsó vonat a temetőből 
este 6 óra 8 perckor indul vissza a városba. A 
menettérti jegy ára I I . osztályon 66, I I I . osztályon 
44 fillér. A motorvonatokon a temetőtől a fő-
pályaudvarig menettérti jegy nélkül is lehet utazni. 

— A Tömörkény asztaltársaság pénteken este 
Németh István vendéglőjében (Kölcsey-ucca) ösz-
szejövetelt tart. 

— Államellenes vétségért és kormányzősértésért 
14 napra ítéltek egy öreg kubikost. Egy öreg ku-
bikos: Sulik József állott csütörtökön vádlottként 
a szegedi tőrvényszék Gömőry.tanácsa előtt. A 
vád az volt ellene, hogy a mult év novemberében 
az egyik szegedi kocsmában szidta a hivatalnoki 
kart és súlyosan megsértette a kormányzót is. 
Az őreg kubikos azzal védekezett, hogy ittas volt 
ék nem emlékszik arra, amiket elmondott. A biró-
ság állam és társadalmi rend elleni izgatás és kor-
mányzósértés vétsége miatt az enyhitő körül-
mények figyelembevételével, 14 napi fogházra ítélte. 
Sulik József az itélet ellen fellebbezést jelentett be. 

x Ha Budapestre uiazlk, első utja legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungáría-fürdőbe 
(Budapest, VII., Dohány-ucca 44.) inenni. Ott m á r 
r e g g e l 5 ó r a k p r n y i t n a k és 1.40 pen-
g ő é r t n e m c s a k m e g f ü r ö d h e t , h a n e m 
j ó l m e g i s r e g g e l i z h e t 17 

— MegUúkuil az egyetemi ^yu-si o egy-suut. A 
szegedi Ferenc József Tudományegyetem kebelében 
alakult Egyetemi Gyorsíró Egyesület csütörtökön 
este 6 órakor tartotta alakuló és választó közgyű-
lését. Az alakuló gyűlésen megjelent dr. Veress 
Elemér rektor is. Az újonnan megalakult egyesület 
a főbb tisztségekre a következő gyakorló gyorsíró-
kat választotta meg: Ifjúsági elnök: Bálint Lajos, 
alelnök: Tézsla József, titkár: Lux Alfréd jog-
hallgatók. Az egyesület valószínűleg a Kálvária-
téri egyetemi épületekben kap megfelelő elhelye-
zést. 

x Kérjen mindenütt Gergely kakiikfiieukorkat. 
— A földmives kivágta veszekedő felesége nyeltét. 

Belgrádból jelentik: Az egyik délszerbiai faluban 
Milosevits Zdravko földmives felesége kötekedő, 
összeférhetetlen természetű asszony volt. Tegnap 
gyalog ment a házaspár a szántóföldről haza, út-
közben az asszony állandóan veszekedett férjével. 
Az ember rákiáltott az asszonyra: »Kivágoni a 
nyelvedet, ha el nem hallgatsz*. Az asszony otthon 
újra kezdte a veszekedést. Férje erre berohant az 
istállóba, kőtelet kerített, azután leleségét egy fá-
hoz kötötte és egy rozsdás ollóval kivágta a nyelvét. 
A főldmivest letartóztatták. 

x Bútorokat csak Kertésznél! Feketesas'ncca. 

Ax idő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi Intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogg csü. 
törlőkön Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
12.1 fok Celsius, legalacsonyabb 6.2 fok Celsius. A 
barométer adata nullfokra és tengerszinre redu. 
kálva reggel 752.4 mm., este 762.5 mm• A levegő 
relatív páratartalma reggel 97 százalék, délben 75 
százaléle. A szél iránya reggel északnyugati, este 
északkeleti, erőssége 4—6. Szerda este óta a te. 
hullott csapadék 2.1 oolt. 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor: Hazánkban a mai nap folyamán erősen 
szeles volt az idő. A hőmérséklet általában kevés, 
sel meghaladta a 10 fokot. Délután a déli részeken 
esőzés kezdődött, de egyebütt is voltak itt-ott 
apró záporok. Prognózis: Változékony, még szeles 
idő, legfeljebb kisebb futó esők, azok is inkább 
csak a délkeleti széleken. 

Sport 
Európa nem vesz részt 

a los-angelesi olimpiászon ? 
A gazdasági válság miatt nem mehetnek 

Amerikába az Európa! sportolók 
Páris, október 15. Jövőre Los-Angeles kapta meg 

az olimpiász rendezési jogát Akik Los-Angeles 
mellett szavaztak, avval érveltek, hogy az ameri-
kaiak mindig a legnagyobb gárdával jöttek Euró-
pába az olimpiai játékokra, most Európa men-
jen át Amerikába. Az egész vi'ág nagyban készü-
lődött a Los-Angelesben mertartandó olimpiász-
ra. Az utóbbi idők gazdasági viszonyai azonban 
veszélyeztetik a fos angelesi olimpiász értébét. A 
franciák ugyanis erősen Ingadoznak, hogy cson-
ka csapatukat kiküldjék-e az olimpiászra? A hol-
landok már lemondottak a részvételről és ezt a 
napokban a hágai kormány hivatalosan is beje-
lentette. Az olaszok egyelőre készülődnek, de mind-
inkább szaporodnak azok, akik a részvételt ellen-
zik. Németországban is hasonló a helyzet 

Evvel kapcsolatban érdekes cikk jelent meg a 
legnagyobb párisi sportújságban, a t'A'u'O-ban. A 
lap arról elmélkedik, hogy a világkrizis m:att a 
los-engelesi olimpiász az amerikaiak versenyévé 
zsugorodik összj. Közli azután az egyik angol sport-
vezér nyilatkozatát arról, hogy Anglia sem megy 
el Los-Angelesbe. Már pedig Anglia ezen elhatáro-
zása magával ránthatja a többi európai államokat 
is. Enyhítene t helyzeten, ha az amerikaiak az 
eredeti terv szerint hadihajókai kü ldőének Euró-
pába és azokon ingyen szállítanák az európai 
sportolókat Los-Angelesbe. Ezt azonban az ame-
rikaiak visszautasították és jgy aligha számithat-
nak Európa részvételére. A francia újság nyiltan 
megmondja, hogy nagy baklövés volt ezt az olim-
piászt Los-Angelesnek adni és visszatérve az an-
gol sportvezér nyilatkozatára, közli, hogy az an-
golok már el is küldték lemondó értesítésüket 
Los-Angelesbe. 

írógépen 

leírásokat, sokszorosításokat 
soronkivül is futányosan eszközlünk 

K e l l e r I r ó g é p r a k í á r és j a v í t ó m ű h e l y 
Zseblámpák és elemek. Állandóan roklAron 

Széchenyi lér 8. sí Telefon 13—65 

é s Müvés&et 
Dolmány! Ernő zongoraestje 

A szomorúan induló téli szezonnak előrelátható-
lag a Harmónia hangversenyei lesznek egyedüli 
zenei eseményei. Hogy a kitűnő hangversenysorozat 
művészileg előkelő nivót képvisel, mindjárt a kezdő 
hangverseny bizonyította. Dohnányi Ernő jelent 
meg a pódiumon, akit Szeged közönsége mindég 
hódolattal fogad és művészetének lelkes rajongója. 
A Tisza nagyterme az elegancia és zsúfoltság viditő 
képében pompázott, a hangulatot pedig meleggé 
varázsolta az a bensőséges, létekkel átérzett ab. 
sztraháltan finom zongoraköltészet, amelynek mes-
tere, poétája Dohnányi Ernő. Mendelssohn, Beetko. 
ven, Chopin, Schumann, Liszt és Dohnányi szer-
zeményekkel a romantikusok eltántorithatatlan 
testvérének vallotta magát, aki erősebben hisz 
abban, ami volt, mint abban, ami van. Dohnányi 
hisz a melódia erejében, Beethovenben, a harmó-
niák ha ta lmában . . . Ennek a zenei mentalitás., 
nak fanatikus harcosa. Nem csoda, ha ez a meg-
győződése szuggesztív delejességget átvibrál hallga-
tóin. Beethoven F-dur és As-dur szonátáinak valami 
melancholikus tónus adott különös impressziót, 
mig Chopin két Inpromptu-je, As-dur és Fis-dur 
volt talán a hangversenynek legmegkapóbb szám*. 
Vagy Schumann Carneválja? Liszt: Valse in-
promptu-je? Nehéz a választás. Dohnányinak, az 
álmodozónak egyformán bibliája valamennyi. Sa-
ját szerzeményeit már legutóbbi hangversenyért 
méltattuk, most is változattanul megmaradt ha-
tásuk. 

A közönség meleg szeretettel ünnepelte Dohná-
nyit, minden száma után,, követelve az elmaradha-
tatlan »ráadásokat«, amelyeket meg is kapott. Az 
első hangverseny-est szép sikere és látogatottsága, 
biztató jel, hogy még gazdasági válság mellett is 
van kulturvágy az emberekben. 9. 

A színházi Iroda híre! 
A szezon első prózai szenzációja: f.kszcrrabtás 

a Václ uccában. Bemutató ma estet Szerző: Fodor 
László, a Navarrai Msrgjt, Dr. Szabó Juel, a Tempf. 
lom egere és más világsikerű vígjátékok szerzője, 
A szegedi előadás külön szenzációja Kondor Ibo-
lyának, a páratlan népszerüségü operettprimadon-
nának első fellépése prózai szerepben. A többi fő-
szereplők Bán Klári. Lázár Tihamér, Ajtay K. 
Andor, Vágó Artúr, Zilahy Pál, Herczeg Vilmos. 
Ax első felvonás Vád-uccai ékszerüzlete eddig 
Szegeden nem látott pazar és gazdag látványost-
ság tesz. 

Vihar a Balatonon Kováts Terus és Wevgand 
Tibor felléptével utoljára vasárnap este. 

Szombaton délután rendkivül mérsékelt hely-
árakkal: Az obsitos. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal Hant. 
burgl menyasszony. 

Hétfőn dr. Pártos István vendégfeDéptévefe A' 
mosoly országa. 

S Z Í N L A P 
Pénteken este 8 órakor 
Ékszerrablás a Vácel uccéban. Vígjáték S felvo-
násban. Irta Fodor László. Rendezi Czobor Imre, 
Személyek: Marianne Kondor Ibolya, A báró Aj-
tay K. Andor, A rabló Lázár Tihamér, Teri Bárt 
Klári, A gróf Vágó Arthur, Detektív Zilahy Pál, 
Csuka Marinkovics Sebő, Hollánder Herczeg Vil-
mos, Pista L. Fülöp Sándor, DetektivfelügyelS Ko-
vács Ernő, Sajó Tompa László, Szobaleány G. Ba-

gossy Mária. 

L E G S Z E B B V I L L A 233 
Újszeged, Bethlen-ucca 17. számú, 498 m* telken, 
gyönyörű kerttel ELADÓ, ö t szoba, üvegezett ve-
randa és az összes mellékhelyiségek. Viz, villany^ 
Autóbusz megálló. Érdeklődni Tábor-ucca 7 b. 
alatt I.éderernél (Adópalotával szemben) lehet. 

Rakíárfulzsufollság mlaíí 

14 ebéűlőberendezést 
önköltségi áron 

áruba bocsájíunk. 

Seifmann Mór és 
bútoráruháza Klauzál tér 1 
Yéíelkfitelezellsés nélkül meg-
győződhet aikalmi árainkról, a 


