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BerkeS, Olland, 
Hungária 

gyógyszertári stb. mérlegek garantált 
vitása és szekrényes uj mérlegek olcsó árban. 
Boldogasszony sugárut 3, Privinszky-műhely. 

A magyar csapat 5:0-ra győzött 
Bordeauxhan 

Bordeaux, január 25. A magyar kombinált 

—Bordeaux labdarugómérkőzés a magyar 

együttes 5:0 (3:0) arányú győzelmével végző-

dött A magyar csapat nagy fölénnyel ját-

szott. A gólok közül Markos és Teleki 2—2, 

Turai 1 gólt lőtt 

Az első félidőben három gól után a magyar 

csapat lassította az iramot ugy, hogy az utol-

só percben a helyi csapat is néhány támadást 

vezetett de a magyar védelem kitűnően dol-

gozott. Szünet után a védelem sorra hárítot-

ta el a helyi csapat támadásait, majd a csa-

társor újra megkezdte az előnyomulást és két 

további góllal biztosította a győzelmet. 

3 0 f o k o s hldlefl! 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Var-

sóból jelentik: Bendkivül erős fagyhullám 

vonul végig Lengyelországon. Grodnóban 

szerdán minusz 81 fokot mutatott a hőmérő, 

Varsóban minusz 26 fokot. Lembergben olyan 

nagy a hó, hogv a városban teliesen megakadt 

a közlekedés. A varsói meteorologiai intézet 

szerint a fagyhullám igen tartósnak Ígérke-

zik. 

Az olvasó rovata 
Tekintetes Szerkeszti s^g! A kötelező he nyó-

irtással kanala iban szeretnék néhány sort 
irni. Szeretném felhívni a polgármesteri hiva-
tal figyelmét a Klebels'-erg-telenre, ahol i~en 
sok gyümölcsös van é~ a legtöbbnek a tulaj-
donosa elmulasztja a kötelező bernyóirtást. Jó 
volna ezeket ellenőrizni és ezekke' szemben a 
legszigorúbban eljárni. Mert néhány ember, 
aki tényleg irtja a he-nvókat, hiába adja ki 
drá^a pénzét a gyümölcsfák védelmére, ha a 
legtöbb kerttulajdonos nem törődik ezzel a 
dologgal. 

Teljes tisztelettel: Egy előfizető. 

Fizessen elő 
a legjobb rádíóujságra, 

r r 

RADIO ELETre 
Előfizetési ár: 

1 évre P 10—, 7« évre P 5*50, 
V* évre P 2-80, 1 hóra P 1--. 

Kiadóhivatal: 
Budapest, IV., Károly király 

ut 10. szám. 

Hírek 
f a Csütörtök. Róm. kath. Polikárp vt 

-Prot Vanda. A nap kel 7 óra 34 perc-
kor, nyugszik 4 óra 52 perckor. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

So m ogy i-k 5ny v tár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-K'l fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenvi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te-
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
u 489, (telefon 3425). 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A 
Dugonics-Társaság január 29-én, vasárnap dél-
után 4 órai kezdettel a városháza közgyűlési ter-
mében felolvasó ülést tart a következő sorrend-
del: Magyar László székfoglaló: Részlet „Lázad 
a föld" című regényéből; Patyl István vendég: 
Költemények; Kogutowícz Károly: Vámbéry Ár-
min emlékezete. 

— Indítvány as ügyvédnyomor enyhítésére. 
Dr. Bokor Pál ügyvéd, a szegedi ügyvédi ka-
mara választmányához indítványt nyújtott be, 
amelyben azt javasolja, hogy a kamara, tekin-
tettel az egyre fokozódó ügyvédnyomorra, a kö-
vetkezőket kérje az igazságügymínisztertől: bo-
csásson ki a miniszter olyan lránvu rendelke-
zéseket hogy a jövőben a polgári és bűnügyek-
ben kirendelt ügwédek az elvégzett munka mér-
tékének megfelelő díjazásban részesüllenek, k 
díjazás fedezésére a bűnügyi általány és bírság, 
valamint a büntetéspénzek használhatók fel. A 
kirendelések a legjobban rászoruló ügyvédek kö-
réből történjék, azok kőzöl, akiket a szegedi ka-
mara például a VI.—Xll-ik tagdijosztályba soro-
zott. A táblai közvéd elem ellátására 1 s ezeket az 
ügyvédeket rendeljék kl. Javasolja még dr Bo-
kor Pál, hogy ezzel kapcsolatban az olyan ter-
mészetű ügyekben, melyeknél büntetésképpen 
pénzbüntetés szabható kl, az a vétkes vagyoni 
Viszonyaival arányban állóan felemelhető legyen. 

— Bottlik József meghalt. Budapestről jelen-
tik: Bottlik József Mezőkeresztes országgvfilési 
képviselője, az egykori nemzetgyűlés alelnöke, 
ma éjjel hosszú betegeskedés után meghalt 

— I)r. Szivessy Lehel előadása az Egyetem 
Barátok Esryesületében. „A közigazgatás fejlődése 
és reformtörekvések" címen dr. Szivessy Lehel 
kormányfőtanácsos, ügyvéd ma délután 6 órakor 
a központi tudományegyetem íocikarán előadást 
tart. Az előadást nagv érdeklődés előzi meg, 
mert az előadó, aki a közigazgatási életben már 
oly régen szerepel, nemcsak a történelmi fejlő-
dést ismerteti, hanem megjelöli azokat a szem-
pontokat, amelyek a közterhek könnyítésével az 
állampolgárok teherviselési kötelezettségeit eny-
hem voliának hivatva. 

x óráját javíttassa Bírónál. Tisza L.-k5rut 42a. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai O' ~™rvatórium je 

lenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maxi-

mum Lengyelországban 780 mm, a minimum az 

fiszaki Jeges tengeren 740 mm és az Azori szige-

teken 755 mm. Skandináviában erős esőfront ala-

kul' kí. Kőzépeurópában több helyen havazik. 

Leghidegebb Lengyelország ahol ma dé'ben —20 

C t észleltek. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása — 4.2 

C a legalacsonyabb —7.7 C. A baromét er ai.'ta 

nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 7 " 2 

mm, este 774.9 mm. A levegő páratartalma feg£,r1 

és dílfc3n 90 száza! A szP. 1-frya ' ' '¡. illet 

ve északnyugati, erőssége 1—1. A lehullott csnr-i-

dék 0.4 mm. A hóréteg vastagságn 1" cm 

Időjóslat a Délvidékre: Fokozódó hideg 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakoi 

Az ország északnyugati és északi részein csök 

kenő felhőzet, főként az ország déli részein még 

| kisebb havazás lehetséges. A derült hely rl; ni 
1 igen erős éiieli lehűlés. 

— Halálozás. Tegnap délután hosszú ét kínos 
szenvedés után elhunyt Szegeden özvegy Kfle.hler 
Béláné született Vághy Gizella. Az elhunytban 
dr Buócz Béla főkapitányhelyettesnek, a szegedi 
rendőrkapitányság vezetőjének a felesége édes-
anyját gyászolja. A gyászoló család iránt mély 
részvét nyilvánult meg. Az elhunyt temetése csü-
törtökön délután 3 órakor lesz a Belvárosi teme-
tőbe. Lelkiüdvéért az engesztelő szentmiseáldo-
zatot az ujszegedi plébánia templomban mutatják 
be csütörtökön délelőtt 9 órakor. 

— Tanyai kongresszus. Tanyai kongresszust 

rftidez májusban a Duna-Tiszaközi Mezőgazda-

sági Kamara, amelynek tanyai szakosztálya a 

kongresszus helyéül Szegedet jelölte kl, mint 

amely az alföldi tanyás vidékek központjában 

legjobban megközelíthető. Megállapította a szak-

osztály a kongresszus programját, amelynek ke-

retében 3 főcsoportban, — a tanyavilág közigaz-

gatási, kulturális viszonyai és közegészségügye 

— fogják a felkérendő előadók a mai helyzetet és 

a szükséges teendőket ismertetni. 

x Divatos korcsolyázó szvetterek, praktikus 

tréning ruhák és nadrágok óriási választékban 

loszállitott árakon Lampel és Hegyi cégnél. 376 

— Miniszteri elismerés. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter Mojrán Róza és Patakyné Ku-
tassy Erzsébet szegedi Margit-uccai állami pol-
gári leányiskolái tanárnőknek a polgári leányis-
kolái oktatás terén kifejtett működésűkért őszin-
te köszönetét és elismerését fejezte ki. Az elis-
merést kifejező Iratot Baranvl Tibor főispán, a 
szegedi tankerület polgári iskolai főigazgatósága 
utján küldötte meg a kitflntetteknek. 

— A gedói rokkanttelep kifolyói. A Gedó mel-

letti roikkanttelep lakósaí két ártézi kifolyót kér-

tek a várostól azzal, hogy a vezetékek kiépítésé-

hez szívesen hozzájárulnak a szükséges földmun-

kákkal. A polgármester utasítására a mérnöki 

hivatal elkészítette a költségvetéseket, a/melyék-

ből kiderült hogy a két kifolyó vezetékéhez igen 

sok ólomcső szükséges, ami pedig nagyon sokba 

kerül és fedezet nincs rá a költségvetésben. A 

polgármester ugy határozott, hogy abban az eset-

ben, ha az érdekeltek az ólomcsővek árának egy-

részét magukra vállalják, elkészítteti a kifo-

lyókat. 

— A Szegedi Bel- és Külterületi Tanítótestü-
letek február 1-én 9 órai kezdettel a Tisza-szálló 
termeiben műsoros estélyt rendeznek. Belépődíj 
nincs. 

— Az Ínségesek kenyere. A kisgyűlés az év 
első hónapjára, mint ismeretes, Kohn Benő pék-
mestert bizta meg a városi intézmények kenyér-
szükségletének szállításával. A kenyérszállitás 
ellen panaszok hangzottak el, a polgármester ál-
tal elrendelt vizsgálat során azonban megállapí-
tották, hogy a kenyér megfelel az előírásnak. 
Kohn Benő most panasszal fordult a gazdasági 
ügyosztályhoz; elpanaszolta, hogy a népjóléti 
ügyosztály azt a kenyérmennyiséget, amelyet 
utalványokra oszt ki az ínségesek kőzött, nem 
nála, hanem más pékmesternél vásárolja. Dr. 
Pá.lfy József polgármesterhelyettes utasította a 
népjóléti ügyosztályt, hogy a városi intézmények 
kenyérszükségletét kizárólag a város szerződé^ 
ses vállalkozójánál szerezze be. 

Kérelem elöfixetöinK&ex! 

A Délmagyarország ktadóhivitnla tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát agy a haol, 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetést dijai-

kat csak nyugta ellenében fizessék kl. Nyugta 

nélkül vagy javított nyugta ellenében teljesí-

tett fizetéseket nem ismerünk el. 

!e«u;a!i!i 

könyvek 
gazdag 

választékban a D É L M f l G Y I I R O R S Z f c G 

hölcsönhcnyvSárában 


