
Éhség-roham Washington felé 
London, november 28. Washington felé ma 

elindult az Egyesült Államok különbőzé pont-

jairól a tervezett * éhség-roham* 800 főnyi elö-
csapata. Számuk a kongresszus megnyitásáig 

legalább 6000 főre fog emelkedni. Kívánságaik 

főbb pontjai: százmillió dollár készpénzsegély 
azonnali kiutalása, téli rendkívüli segély cimén 

családonként heti 5 dollár munkanélküli se-
gély és ezenkívül további 1 dollár pótlék csa-

ládtagonként 
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Xoó. A nap kel 7 óra 23 perckor, 
nyugszik 16 óra 12 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt ÍO-től 
»-lg, délután 4-tól 7-ig, a Városi Múzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nvitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 6 (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. 
(Tel. 1062.) Löbl Imre dr„ Gizella-tér 5. (Tel. 1819.) 
Moldván Lajos, Újszeged. Vedres-u. 1. (Tel. 1846.) 
Cserhalmi Antal, Sárkány-ucc* 15. (Tel 32 61.) 
Selmeczi Béla. Somogyi-telep. (Tel. 3425.) 

— Arany Jánoe emlékezete a Pugonies-Társa-
*ágban. A Dugonics-Társaság vasárnapi felolvasó 
ülését Arany János emlékezetének szentelte abból 
as alkalomból, hogy most volt a nagy költő halá-
lának félszázados fordulója A városháza zsufo-
láíig megtelt közgyűlési termében dr. Szalay Jó-
zsef elnöki megnyitójában méltatta Arany költői 
nagyságát és megállapította, hogy Arany költé-
szete azért nem annyira népszerű, mert túlságosan 
tökéletes. Arany akkor fog elérkezni az őt méltán 
megillető helyre, ha nem csak kötelező iskolai ol-
vasmány lesz, hanem a közönség olvasmánya is. 
A megnyitó után dr. Banner János olvasta föl 
Zsoldos Bem« tannWnvát a kedélves Aranyról, 
raejd Cselle Lajos Toldi el«« énekét és A wells* 
bárdokat adta elő nagy sikerrel Utána dr. Imre 
Sándor professzor tartott lebilincselő előadást 

rArany li^ai költészete és a mai ember" cimen. 
Elöidása bevezetéseképpen meghatározta a mai 
ember fogalmát Megállapította, hogy a mai em-
bert a türelmetlenség jellemzi, ebből pedig az kö-
vetkezne, hogy a mai ember és Arany János köl-
tészete nem való egymáshoz. Aki azonban most 
olvassa végig Arany költeményeit, az megálla-
píthatja. hogy éppen a mai türelmetlen ember kap-
hatja a Isgtóbbet Arany költészetétől, mert Arany 
nyugalma megnyugvás, békéje megbékélés, hig-
gadtsága lehiggadás, hosszú és kemény belső har-
cok végső eredménye Éppen ezért férkőzik közel 
Arany költészete a mai emberhez, akinek a nyug-
talansága a megnyugvás vágyát takarja, akiben 
élő, vágy ég az eligazodás után az élet mai zűr-
zavarában. A mai emberre azért hat Arany, mert 
azt látja benne, hogy küzd magával és leküzdi 
önmagát, mert tudja és bizonyítja, I ogy a sok baj, 
ami a minden korok mai emberét éri, nem egyéni 
baj. hanem az ember baja. A Dugonics-Társaság 
ülésa Imre Sándor mély hatású előadásával ért 
véget 

— Hóra Ferenc díszdoktorrá avatása. Az egye-
tem rektora közli, hogy Móra Ferenc díszdoktorrá 
avatásának ünnepélyére az ö&szes belépőjegyek 
elfogytak. 
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— Könyves Tóth Erzsi kitüntetése. Az Orszá-
gos Szinészegyesület most hozott döntést az örö-
kös Légrády Károly ösztöndíj ügyében. Az ösz-
töndíj célja az, hogy évről-évre megjutalmazhas-
sák az érdemes vidéki színészeket. Ezévben nyolc 
színész, illetve szinésznő részesölt a kitüntetés-
ben. Elsőhelyen a szegedi Könyves Tóth Erzsi 
nyerte el a jutalmat, megérdemelten. A díj többi 
nyertesei: Halast Marika (Debrecent, Ruttkai Má-
ria (Ungvár), László Ili (Kiskunfélegyháza). Mt-
soea László (Miskolc), Selmeozy Mihály (Pécs), 
Fülöp Sándor (Sopron) és Szabó Ernő (Kispest} 

— Halálozás. R o v e n s z k y G y ö r g y Ar-
p3d Tiv. máv. s. tiszt 54 éves korában váratlanul 
elhunyt Temetése f. hó 29-én 3 órakor a Belvárosi 
temető halottasházából. 

— Ünnepség a kegycsrendi gimnáziumban. A 
Dugonics András kegyesrendi gimnázium vasár-
nap délelőtt rendezte nagysikerű Kalazanclus-ün-
nepségét. Az ünnepélyt megelőzőleg a fogadalmi 
templomban szentmise volt, amely után Tihanyi 
Béla igazgató mondott szentbeszédet Az ünnepsé-
get a gimnázium dísztermében tartották meg. Dr. 
Révay József tanár mondott beszédet Kalazancius-
ról, aki a kegyesrendet megalapította. Kalazaoeius 
József otthagyta birtokát rangját és Krisztus sze-
génye lett Igazi krisztusi nevelő volt, rabja hivai-
tásának. A műsoron szerepeltek: Fiedler György, 
Tóth Ágoston, Eckerd* László, Csiky István, Csef-
kó István. Vinczenty Zoltán, valamint az intézeti 
énekkar. 

ID Á n A n t f bundás haltó kesztyű legolcsóbb 
D d l d l i f HOlle kesztyűsnél, Klauzál tér. 
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Asz idö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Je-

lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 10.6 
C, a legalacsonyabb 2.9 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 7633 
mm, este 766.8 mm. A levegő páratartalma reggel 
850 százalék, este 80 százalék. A szél lránva ke-
leti, illetve délkeleti, erőssége 2—2. A lehullott 
csapadók nyomban. 

Időjóslat a Délvidékre: Változékony, hűvös idő, 
éjszakai faggyal. 

A meteorológiai intézet jelenti e>Ste 10 órakor: 
Északi légáramlás* a . hőmérséklet némi csökke-
nése; egyes helyeken, kivált nyugaton és délen 
esők. 1;. • 

I „Hajrá Trojka" 
No*. 30-tól Rács Testvérek (Kis Kukula) cigány-

zenekara muzsikál 

— Előadás a Nemzetek Szövetségéről. A Fe-
renc József Tudományegyetem Barátainak Egye-
sülete szabadegyetemi ciklusában dr. vitéz Nagy 
Iván, tartott előadási „A Nemzetek Szövetségének 
szervezete és működése" címmel. Az előadó is-
mertette a világbéke kialakítására irányult törek-
véseket, foglalkozott a Nemzetek Szövetsége ki-
alakulásával és szervezetével. Vázolta a közgyű-
lés és a tanács munkáját és azokat az eredménye-
ket. melyeket közgazdasági, népegészségügyi, kul-
turális és közlekedésügyi tekintetben az egyes 
szakbizottságok tanácskozásai alapján a Nemze-
tek Szövetsége elért Vetített képekkel illusztrálta 
azt a munkát, ami a Nemzetek Szövetsége genfi 
palotájában folyik és ismertette a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal, valamint a szövetséghez szer-
vesen kapcsolódó hágai Állandó Nemzetközi Bíró-
ság működését. Rámutatott azokra a követelmé-
nyekre is, amelyeket Magyarország támaszthat a 
Népszövetséggel szemben, igy különösen a kisebb-
ségek fokozottabb védelme és a trianoni békeszer-
ződés revíziójának előkészítése terén. 

— A vásárhelyi honvédlaktanya felavatása. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Vasárnap délelőtt 
ünnepélyes keretek között avatták fel az uj vá-
sárhelyi honvédlaktanyát Az ünnepségen megje-
lent dr. vitéz Shyoy Kálmán altábornagy, vegycs-
dnndárparancsnok és kivonult a volt 5^ös honvé-
dek bajtársi szövetségének vásárhelyi csoportja 
is a régi ezredzászló alatt Az avatási ünnepség-
gel egyidejűleg leplezték le a kaszárnya falában 
elhelyezett hősi emléktáblát. Endrey Béla polgár-
mestcrhelyettes mondott az ünnepségen megnyitó 
beszédet, majd dr. Farkas Béla főispán tartott 
avatóbeszédet Dr. Shvoy Kálmán altábornagy rö-
vid beszéd kíséretében koszorút helyezett az em-
léktáblára. A helyőrség nevében Macskovics Antal 
őrnagy vette át a kaszárnyát ós az emléktáblát. 
Hódmezővásárhelyre a szegedi 9 gyalogezred egy 
závzlónljnt hclvezték át. 

K I S P E S T - S Z E G E D F C 
™oTeiôÂkedveZD,énnyei. Délmagyarország jegyirodában 

Megh f l l é sné l , náthaláznál, mendolalobnál. 

torokgyulladásnál, valamint Idegtájdalmaknál 

é* svaoqafásnál naponta fél pohár természetet 

„Ferenc J6l$er keserűvíz rendes gyomor-

és bélmOködést biztosit Eovetemi orvos-

tanárok véleménye szerint a fCTCRC JÖZSd 
víz hatása gvors, kellemes és megbízható. A 

f erenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 

drogériákban és lűszerűzletekben kapható. 

— A Katolikus Kör adventi délutánja. A Sze-
gedi Katolikus Kör vasárnap délután tartotta 
meg a Tisza-szálló nagytermében idei első ad-
venti dé lutánját A műsort a vasutasok Ha-
zánk Dalköre nyitotta meg énekszámával, majd 
dr. Berecz János, a Katolikus Kör elnöke mon-
dott megnyitó beszédet amelyben kifejtette, 
hogy u j reményekkel indul a katolikus társa-
dalom bethlehemi útjára. A nagy tapssal fo-
gadott beszéd után Erdélyi János hangverse-
nvezett Antos Ká lmán finom zongorakisérete 
mellett. Stadler Frida, a Katolikus Lányok 
Országos Szövetsége igazgatója a leányifjuság 
problémáiról beszélt. Hangoztatta a liányegye-
sületek szükségességét és vázolta a külföldi 
egyesületek működését és eredményeit A mű-
sort a Hazánk Dalkör énekszáma fejezte be. 

— Munkaközvetítés. Állást kaphatnak a Ható-
sági Munkakózvetitő utján: 6 szabó, S női szabó. 
8 cipész, 1 csizmadia, 2 dpőfeUőrésztűzőuő, 3 bor-
bélv, 2 hölgyfodrász, 3 kovács, 1 épületlakatos, 4 
favágó, 2 kifutófiú, 2 kiszolgálón«. 1 kosárfonó. 
1 vasalónő, 2 diótörőnö, 1 rőfóskereskedősegéd, 1 
paprikafeldolgozónő, 2 asztalos mübutor, 1 gjrü-
mölcskereskedő. 2 sütő. 

— A Gazdaszövetség értekezlete. 'A Magyar 
Gazdaszövetség szerdán délelőtt 10 órakor a vá-
rosháza tanácstermében értekezlet«« tart A gaz-
dák nagyszámban jelennek meg ez értekezleten. 

— a vasárnapi vásár. A feloldott eertészáriat 
következtében az Andrftwiapi vásár forgalma lé-
nyegesen felülmulta a korábbi vásárokét A szom-
bati állatvásárra felhajlott 32 borjú közül 23. a 
651 sertésből 313 és a 35 Juhból 11 talált vevőre. 
A vasárnapi állatvásáron a felhajtott 70 bikából 
18, 481 tehénből 422, 6 ökörből 2, 13 tinóból 0, 149 

I űízőböl 98, 140 borjúból 86, 1038 lóból 327, 32 
I csikóból 29, 347 sertésből 263, 80 juhból 01. 3 keos-

kéből 1 kelt el. Az érák Ingadozók voltak. Az 
: egyéves sertésért 50-56 pengőt a félévesért 23 
! —30, a választási malac párjáért 14—18 pengőt 
• adtak. A kövér sertés kilója élősúlyban 68-82 

fillér között váltakozott, a borjú 56—60 fillérért, 
a juh 37-38 fillérért kelt A ló ára 40 pengőnél 
kezdődött és500 pengőnél végződött, a fejős tehe-
neket pedig 100—300 pengőért vásárolták. 
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A Wünfer A. és Társa első szegedi 
mechanikai kefegyár rt. 

1932 december hő 8-án d. e. 10 őrakor Sze-

geden, a társaság irodájában tartja. 

14. évi 
rendes közgyűlését, 

j melyre a t részvényeseket meghívjuk. Nap' 

; rend: 1. Az Igazgatóság jelentése a lefolyt űz-
i Ietévről. 2. A felügv?lőbi-ottság jelentésének 

; ismertetése. 3. A mérleg- és eredményszáraiák 

előterjesztése és határozathozatal az üzletered-

ményre nézve. 4. Határozathozatal az Igaz-

gatóságnak és felügyelőblzottságnak adandó 

felmentés tárgyában. 5. A felügyelőblzottság 

tagjainak megválasztási. 6. Esetleges indítvá-

nyok. — A mérleg- és eredményszámla az 

alapszabályok 47. §-a értelmében a társaság 

irodájában a részvényeseknek betekintésre ren-

j delkezésre áll. — Szeged, 1932 november 26-

. án. Az igazgatóság. — A közgyűlésen az alap-

! szabályok 17. §-a értelmében csakis az alap-

! szabályok 15. §-a szerint szavazatra jogosí-

tott részvényesek jelenhetnek meg és szavai-

hatnak, kik részvényeiket a közgyűlés napjá' 

legkésőbben három nappal megelőzően a M * 

gyár Al t Takarékpénztár Rt. szegedi fiókjá-

nál letétbe helyezték. ** 


