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1 Hírek. 
WWW Szérda. Bóm. kath. Kerénv. Tro'ős-
MMM rvril) Xap ké( 5 6Pa 4Q r.«rc-

Vof nyugszik IS őrá 26 perckor. 
4 Somiig*! könyvtár 6lva*ólermé nyitva van: kőz-

napokon délelőtt HUÖl l-ig, délután 4-től 7-ig. 
A muipum nyílva délélőtt 10-től fél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap is. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
led nyitva vasárnapok WvíIMévél minriennnp 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
taník: Léinzirgér Gyula, Horváth Mihály-u. 9. 
(Tél. 1352.) Moldván Lajós, Ujsíeged, Vedres-u. 
1. (Tel» 1846.) Nyilassy A., bérlő: Popper József, 
Bómai-körut 22. (Tél. 2549.) saigő Péter, Mátyás 
király-tér. (Tél. 1296.) Frankó Andor, Dugonlcs-
tér 1. (Tel. 1793.) Zakar S. örök., Valéria-tér 1. 
(Tél- 1695.) 

rí — UJíbb áfa1á* *»m*k a Tiszán A Tisza ára-
éá ában húsvétkor rövid szünet állt be, sőt a 
vízállás néhány centiméterrel leszállt. Nagypén-
tekén érte el a legmagasabb pontot, 664 centi-
métert, hétfőn 633 volt, most azonban ismét árad-
ni kezdett. Mivel a Tisza és mellékfolyóinak fel-
ső szakaszairól ujabb áradásokat jeleztek, való-
színű, höüv az árhullám rövidesen Szegedre is 
•Iér. 

— A város nem kap tokét a nagyabb lakkokba. 
A gazdasági viszomok katasztrofális leromlása kö-
vetkeztében egyre kevesebb az érdeklődő a na-
gyobb lakások iránt. A város uj bérházaiban — 
amelyek a konjunktúra idején épültek - több 
Ilyen lakás van és ezek sorra megüresednek. A 
keddi tanácsülésen bejelentették a polgármester-
nek, hogy a május elsején megüresedő nagyla-
kások még mindia kiadatlanok és alig van remény 
arra, hogy kerüljön hozzájuk lakó. Lehetséges, 
hogy az üresen maradó nagylakásokba — ha 
kisebb lakásokká nem alakithatók át — hivatalokat 
helyez majd el a város. 

— Gyis/ts'en!tmtflei ív. Károly halálának tiz&-
tftfe évfordulóján. Pénteken, április 1-én lesz tize-
dik évfordulója IV. Károly halálának. Ebből az 
ilkalomból délelőtt 10 órakor a fogadalmi temp. 
lomban Glattfelder Gi'ula güspök szentmisét pon-
tifikál. 

_ or. Banne János ágasainak eredményei a 
TáSárhelyl múzeumban. Hódmezővásárhelyről je-
lentik: A vásárhelyi muzeumot 1928-ban átcso-
portosították, anikor is a rendezés munkáját Se. 
b e s t y é n Károly, a szegedi muzeum igazgató-
helyettese irányiío'.ta. Azóta a muzeumot, különö-
sen annak néprajzi részét állán lóan nagy tö-
megekben látogatják. Nagyrésze van ebben dr. 
B a n n e r János egyetemi ta á n t k is, aki Kopán-
c*on á atott és a zásaíások eredményeit a mu-
seumban helyezte el. Az óteze-éves emlék a 
vásárhelyi kulturház két szobáját töltötték meg. 
A muzeumot a téli szünet u'án április 1-én uj-

mégnyitják. 

— Előadás. »Magyar stilus a mái kézimunká-
ban' c i » m e i T ó b i á s Lászióné a MANSz rende 
zésében vertettképes előadást tart a kereskedelmi 
és ipar' amara nagvtermében csütörtökön délután 
hat órakor. Relép«<jij nincs. 

— A* orsr*go8 Br|iigever*eny dön ője. Társa-
dalmi eseménye volt Budapestnek a Magyar Brid-
gt Szövetség és a Színházi Élet országos bridge-
b" jno'íságának döntője. A S?inházi filét érdekes 
riportban és sok fényképpel mutatja be a ver-
fc^ny egész lefolyását. Országszerte nagy érdeklő-
dést keit incze Sándor hetilapjának uj pályázata, 
melynek címe az »Ideális feleség«. 
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Belvárosi Hoz! M» «rtollira 
Nagy Ka o ¿s Hel"* Ruhmann 

legpazarabb viljáté'-a 

Feleségem a szélhámos 
Kisérő műsor, Enéklfi bébik, daljáték ésHiradó 

Előadások 5. 7, 9 órakor. 

Korzó Mozi 
Március 30, 31-én, szerdán és csütörtökön. 

A f l o t t a h ő s e 
Hü tíngerész kalandok 8 felvonáíhan. Főszereplők 
Róbert Montgomcry, Dorothy Jordán, Emest Torence 

Kattjatterelem, burleszk és Híradó 

Áprilisl-énkeszdi meg működését 
a Délmagyar orsseág 

takarékossági sszerveszete 
Csütörtöki lapunkkál egy időben kapják m°g 

él 8fizet Sin k vásárlási igazolványukat, amely-

lyéi tagjaivá lesztek annak a takarékossági 

szervezetnek, amelynek megalakítását húsvéti 

számunkban bejelentettük. Mégegysser hangsú-

lyozzuk: vásárlásaiknál el ne mulasszák előfi-

zetőink a vásárlási igazolványt a kereskedőnek 

felmutatni 

A kereskedő ugyanis nem 
ad semmiféle engedményt, 

csupán rávezeti az igazolványra a vásárlás 

napját és ősszegét. Ezeket a feljegyzéseket 

összegezi minden hónap végén a takarékossági 

szervezet és a hónap folyamán történt összes 

bevásárlások után minden egyen előfizető ne-

vére a Szegedi Kereskedelmi és Iparbankban 

elhelyezi a százalékszerüen reá eső összegzi. 

A legkisebb háztartást vesszük alapul, ha 

azt mondjuk, hogy valamennyi szükségleti 

cikkre (fűszer, ruha, cipő stb.) átlagban el-

költ minden család havonkint 80—120 pen>-

gőt és miután zöldség- és főzelékfélék kivételé-

vel előfizetőink mindent vásárolhatnak a ta-

karékossági szerveseihez tartozó kereskedSk_ 

nél, kétségtelen, hogy a legszerényebb 

háztartás is megtakarít havon'tto 

t—5 pengőt. Takarékossági szervezetünh 

tehát a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank írt-

ján félévenkint föltétlenül főbbet fizet ki előfL 

zetőinknek, mint amennyit azok ugyanez alatt, 

az idő alatt előfizetési dij elmén a kiadóhiw* 

tálnak befizetnek. Tehát elértük azt, hogy 

dprllls elsejétől Kezdve 
előfizetőink tulajdonkép-
pen Ingyen kap fák a "Dél-

magyarországol, 

mert azt az összeget, amelyet előfizetési dij 
elmén havonkint befizetnek, félévenkint ka-

matostul visszakapják. 'A legtöbb előfizetőnk 
azonban sokkal többet fog visszakapni. 

Azoknak a kereskedőknek névsorát, akik ta-

karékossági szervezetünkhöz tartoznak, csütör-

töki számunkban közöljük. 

Uj előfizetőink is részesülnek a takarékossági 

szervezet minden kedvezményében. 

Centralizációs politika helyett 
decentralizációi! 

Józset Ferenc tőöerceg előadása az idegenforgalmi kérdés 
sekről 

tere nevét*» mondott köszönetet Szeged kőeftM&í (A Déln agyarország munkatársától.) Dr. József 
Ferenc főherceg meghívott hallgatóság előtt a 
városháza kö2gvfltési termében tartott rövid elő-
adást az idegenforgalmi problémákról. A főher-
ceget a városháza kapujában j&r. Somogyi Szil-
veszter polgármester fldvözölte. és kísérte foi a 
közgyűlési terembe. 

Dr. József Ferene előadásának bevezető részé-
ben kijelentette, hogy nem tekinti vendégnek magát 
Szegeden, amely mint határváros, őrök tiltakozást 
fejez ki a leheteti én békeszerződés ellen. Megálla-
pította, hogy a Máv. weekendvonataival a belső. 
i(ieQentorr,a'mat kívánják propagálni, mert a cél 
az, hogy a magyar városok intelligenciája kőzött 
szoros t')h kapcsolatok kelétkezzenek. Tovább nem 
art háló fenn a régi centralizáló politika, amely 
minden fona'mat Budapestre irányított. Decentra-
lizálni kell, mert különben a fővárost gazdasági 
gutaütés éri a túlterheltség következtében. Buda-
pestről beszélt ezután és megállapította, hogy Buda. 
pestet a természet fürdővárossá predesztinálta, 
hiszen a legértékesebb «ógyvizek fakadnak fel 
a város közepén. 

A tapssal fogadott előadás után dr. Kovácsbáty 
Vilmos budapesti tanácsnok Budapest polgármes-

gének a budapesti kirándulók fogadtatásáért, maj<* 
Samarjag Lajos Máv. elnökigazgató szólalt fet é* 
rámutatott azokra a szempontokra, amelyek miatt 
meg kell teremteni « magyar vteganfor&Hmar, 
meg kell ismertetni az ország kincseit elsősorban 
magukkal a magyarokkal. Bejelentette, hogy a 
Máv- folytatja « weekendaketót, amely ehtSj 
kisérlet árkaimával nagyszerűen sikerűit 

Végfii dr. Tonetti Sándor kamarai főGtkár szó-
lalt fel. Megállapította, hogy az etsö alkalommal 
helyes volt a cserevomriok indítása, a jövőben 
azonban kívánatos lem», ha a Máv. nem indítana 
ilyen cserevonalokat, mert nagyon sokan az olcsói 
utazási alkalmat arra szeretnék felhasználni, hogy 
rokonaikat látogassák meg. Ha tehát ugyanakkor 
indul mindkét városból a kirándulóvonat, ezt nem 
igen tehetik meg. Felhívta a Máv. figyelmét arra 
is, hogy neesak Budapest és a vidéki városok 
között indítson vonatokat, hanem a vidéki váró. 
tok között is. A jelenlegi közlekedési rendszer 
mellett könnyebb például Szegedről Innsbruckba, 
vagy Bécsbe eljutni, mint a Dunántul valamelyik1 

városába. 

Budapest uf főkapitánya: 
Ferenczy Tibor 

Buc'aoest, március 29. A kormányzó dr. Ferenozy 
Tibor kerületi rendőrfőkapitányt a rendőrség buda-
pesti rendőrkapitányává kinevezte. 

Az uj főkapitány eredetileg ügijétz volt. 1919.ben 
az államrendőrség átszervezésénél került a rendőr-
testülethez rendőrfőtanácsosi rangban. Vidéki ke-
rületi főkapitányságon kezdte meg működését, igy 
többek kö2ótt a debreceni kerületi kapitányság 
hslvéttes vezetője volt, majd pé^ig * szombathelyi 
kerületi kapitányság vezetését vette á t Több évig 
volt szombathelyi kerületi főkapitány, majd ami-
kor a kerületi főkapitányságokat megszüntették 
és helyettük budapésti központtal felállították a 
vidéki főkapitányságot ennek * helyettes veze-
tője lett. 

— A talajvíz kiönti a Vajda-ueral lakóftat, A 
Vajda-uccai lakók küldöttsége kereste föl kedden 
délelőtt a polgármestert. A küldöttség elmondotta, 
hogy a talajviz felfakadt a mélyebb fekvésű föld-
szintes lakásokban és nagy károkat tesz a bú-
torokban. A polgármester rendelkezésére kézifecs-
kcndőkkel '«vaftvuMlk a v<*M » rflvettqfatt 
lakátokbóL 

— DT. Gél Zslgmoon briteflriga. Dr. G á l Zsig-
mondot, az ismert szegedi fogorvost, húsvét vasár-
napján súlyos baleset érte. A budapesti kirán-
dulókkal együtt fölment a fogadalmi templom 
tornvába. Útközben megszédült és eszméletlenül 
esett össze. Azonnal beszállították a belgyógyászati 
klinikára, ahol megállapították, hogy a hatvanöt-
éves orvost, aki nemrégen gyógyult fel súlyo-
sabb betegségéből, kisebbfoku agyvérzés érte. A 
belgyógyászati klinikán ápolják. 

Lakisit legolcsóbban íMiyával festetheti, Zrtnyi-u. «J 

Ramon Novarró 
mint osztrák-magyar hadseregjeli tiszt ART-
HUR SCHNIT2LEB regényének filmváltozata-

iéban, a 

Hafnali párbaj 
csütörtöktől a Belvárosiban. 

•ban 

A R A N Y A T 
magas íren vásárol 77 

G y ő r i ó r á i , Klauzál-tér 2. 
Iivitások legolcsóbban. 


