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A P O R O S Z ; K O K S Z : T e l e i n 1 1 - 2 6 

I L j H S l s á l g o s z é n 
Csak prima áru- D O R O G I B R I K E T T 

Szt. !stván-téré9 

Párisi-kflrut 35 

H i r e l c 
I I ¿4 Szombat. Róm. kath. K. sz: András. 

Protestáns Ráhel. Nap kél 7 óra 22 
perckor, nyugszik 5 éra 06 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 1f>-től 
1-lg. délután 4-től 7-ig, a Városi Muzcnm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
ma i-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— Móra Ferenc: a C&ongrádmegyei Tanitók 
Egyesületének disztagja. A Csongrádmegyei Ta-
nítók Egyesülete Móra Ferencet disztagjává vá-
lasztotta. A disztagságról szóló oklevelet a Sze-
geden tartott tanítót szeminárium alkalmából né-
pe« küldöttség adta át Mórának a kultúrpalotá-
ban. A küldöttség élén Csernél Mátyás, az egye-
sület elnöke üdvözölte Mórát, méltatta a magyar 
kultúra fejlesztése érdekében kifejtett munkás-
ságát Móra Ferenc megilletődve mondott köszö-
netet az egyesületnek, hangsúlyozta, hogy most 
már formailag is odatartozik a nagy magyar ta-
nító-családhoz, amelyhez eddig Is igen sok erős 
szál kapcsolta. Mint ásató-régész, igein sok ered-
ményt köszönhet a tanítóságnak, amely mindig 
a legnagyobb szeretettel és megértéssel támogat-
ta munkájában. Móra ezután megmutatta legutób-
bi ásatásainak néhány rendkívül értékes eredmé-
nyét a küldöttség tagjainak. 

— Dr. Berecz János visszaérkezett Szegedre. 
Dr. Berecz János professzor, a szegedi nőgyó-
gyászati klinika vezetője, aki decemberben súlyo-
sabban megbetegedett, majd három heti pihenőre 
Balatonfüredre utazott, most érkezett vissza sza-
badságáról. Betegségét teljesen kiheverte és friss 
egészségben vette át ismét a klinika vezetését. 
Balatonfüreden együtt volt dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármesterrel, aki február 15-e körül tér 
rtosz» Szegedra 

— Vegyvizsgáló kirendeltség a Szegedi Gaas-
(Tas&írf Egyesületben. Szanyi István fővegyész, a 

vegykisérleti és paprikakisérleti állomás vezető-
je a fogyasztók, termelő gazdák, árusok és keres-
kedők éredekeinek védelmére a Gazdasági Egye-
sület helyiségében minden szerdán és szombaton 
délelőtt 9—12 óra között állandó vegyészeti, vegy-
vizsgáló szolgálatot tart. Tejet, tejfelt, túrót, va-
jat, bort, stb. azonnal megvizsgálnak és a kémiai 
vizsgálat eredményéről a helyszínen pontos adat 
áll a vizsgáltató rendelkezésére. A vegyészeti ki-
rendeltség február 4-én kezdi meg működését. . 

— A Délvidéki Otthon szombaton este rende-
zi meg farsangi összejövetelét a Hágiban. 

Az Mé 
A Meteorológiai Obszervatórium jelenti: 

Időjárást helyzet: A barometrikus minimumok 
Skandinávia északi részén 725 mm és az Óceá-
non 740 mm. A maximum Madeira szigeténél 775 
mm. Skandináviában, a Balti államokban és Len-
gyelország egyes állomásain 'lavazik, Franciaor-
szágban és Angliában az eső esik. Középeurópá-
Ixan ós a minimumok körül viharos szelek ural-
kodnak. Igen enyhe Nyugat- és Déleurópa. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása + 
5 8 C, a legalacsonyabb — 1.4 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 761.1 mm, este 765.4 mm, A levegő páratar-
talma reggel 86 százalék, délben 84 százalék. A 
szél Iránya nyugati, illetve északnyugati, erőssé-
ge 2—5. A lehullott csapadék mennyisége: nyom. 
A hóréteg vastagsága 2 cm. A talaj fagymentes. 

Időjóslat a Délvidékre. Enyhe Idő, élénk szél-
saóllel, csapadékhajlammal. 

A Meteorológia ¡Intézet időjóslata este 10 
órakor: Átmenetileg inkább derült idő, gyenge 
éjJeH fagyokkal, de napal érezhet őleg gyenge fel-
melegedéssel. 

— Zöldmezőgazdasági tanfolyam Felsőtanyán. 
A földmivelésügyi minisztérium a Feisőtanyai 
Mezőgazdasági Egyesület rendezésében Felsőta-
nyán nyolc napig tartó zöldmezőgazdasági tan-
folyamot rendez. A tanfolyam vasárnap délelőtt 
nyilik meg. A tanfolyam ünnepélyes megnyitása a 
feisőtanyai mezőgazdasági iskolában lesz, ahol a 
megnyitó beszédet dr. Pálfy József helyettes pol-
gármester tartja. Utána közebéd az egyesület he-
lyiségében. A tanfolyamra 53 hallgató jelentke-
zett, akik közül heten az alsótanyai Zákány ka-
pitányságból valók. A tanfolyam ünnepélyes be-
zárása február 12-én lesz, amely alkalommal az 
egyesület borkiállítást borvásárt és borkóstolót 
rendez. A borkiállításra jelentkezni lehet Felső-
tanyán Nikéi János gazdasági iskolai igazgató-
nál és Szegeden a Gazdasági Egyesületben. 

x SilbeTeT 8. Andor, a Szegeden is jól ösmert 
grafológust ma rengetegen keresték föl azok ls, 
akiknek 4 év előtt adott jóslatot és akiknek min-
den be is teljesedett. A Mester tanácsot ad: szerel-
mi, gazdasági és kereskedelmi ügyekben is laká-
sán: Széchenyi-tér 16., II. emelet Jeülem 1 pen-
gő, jövő 2 pengő. 115 

— Egy volt szegadl színésznő tragikus halála. 
Székesfehérvárról jelentik: Némot Gizella, aki 
több évig volt tagja a szegedi színháznak és aki 
legutóbb Sziklai Jenő székesfehérvári társulatá-
nál szerepelt, útközben Sopronból Székesfehér-
várra megkapja ai influenziát Mire a társulat 
Székesfehérvárra ért a fiatal színésznőt kór-
házba szállították, ahol 36 órai szenvedés után 
meghalt. Szerdán temették el nagy részvét mel-
lett a székesfehérvári Szentháromság temetőben. 
Temetésén megjelentek a színtársulat tagjai, akik-
nek nevében Svéd Sándor búcsúztatta. 

— Bródy Lili: A felesége tartja el — Détma-
«rvarorszá(r-köle«6nkönyvtár. 
' •11 r a m n . i ' m m i „jw m i s j u h m j — ». n rnw n w . v t j u im --'' 

I frefierben ?6m 30 fillér. I 
| Dftli és esti Menü P| 

Két m 
öngyilkossági kísérlete a rossz 

(bizonyítvány miatt 
(A D étmagyarország munkatársától.) A fél-

évi iskolai bizonyítványok miatt két diáköngyll-
kosság történt Szegeden. Mindkét elkeseredett 
diák megmérgezte magát, jelenleg mindkettő a 
közkórházban fekszik súlyos, de nem életveszé-
lyes állapotban. 

Egy ötödikes gimnazista, aki latinból bukott 
meg, nem merte hazavinni a félévi bizonyít-
ványt és elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Ma-
rólúgot szerzett és az oldatát megitta. Súlyos 
sérülésekkel szállították be a közkórházba. 

A másik öngyilkos egy 16 éves gimnazista-
leány, akinek ugyancsak rossz volt a félévi 
bizonyítványa. A leány sósavval mérgezte meg 
magát. Tettét idejekorán felfedezték és bevit-
ték a közkórházba. 

Megölte magát egy asszony 
az anyósa miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.') Nagy 
Andrásné 27 esztendős dorozsmai asszorv a 
mult hónap 28-án öngyilkossági szándékból 
lugkeoldatot ivott. Sulvos állapotban beszál-
lították a szegedi közkórházba. Segíteni azon-
ban nem lehetett rajta, pénteken reggel meg-
halt. 

A nyomozás során megállapították, hogy a 
fiatalasszony anyósa miatt ment a halálba. 
A két asszony nem volt jó viszonyban egymás-
sal. Sürün veszekedtek és január 28-án, az 
öngyilkosság napján is összevesztek. Az asz-
szonyt annyira elkeserítette a veszekedés, hogy 
lugkőoldatot vett elő, azt feloldotta és a nagy-
mennyiségű oldatot kiitta. 

Kötött áru mesefeeH, 
Ha gyártója „Lampsl-Hegyi' Á 
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Dugulás és aranyeres bántalmak, qyomor-
és bélzavarok, mái- és lépduzzedás. hál- és de-
rékfájás ellen a természeladla »Ferenc -„aO 1 , 
keserüviz, naponként többször hevéve, hat-
hatós segítséget nyujl. Tudományos meg-
figyelések beigazolták, hogy a Ferenc József 
víz alhasi megbetegedések esetetben gyorsan 
és mindig enyhén hal. A Ferenc József ke-
serüviz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzlelekben kapható. B. I 

— Görögkatolikus mis«. Vasárnap délelőtt 
fél 10 órakor a Lechner-térí kápolnában görög 
szertartású katolikus szentmisét mond magyar 
nyelven dr. Torna László makói görögkatolikus 
esperes-plébános. 

— NőmunkAs gyűlés. A szociáldemokrata párt 
nőmunkás csoportja 5-én d. u. fél 4 órakor a 
Munkásotthonban (Hétvezér-u. 9.) taggyűlést tart, 
amelyen az általános politikai és gazdasági hely-
zetet Knurr Pálné, az Országos Nőbizottság tit-
kára ismerteti. 

— MTEFHOE menzabál. Ma este lesz a 
MIEFHOE hagyományos menzabálja a szokásos 
fényes keretek között a Kass összes termeiben. A 
bál pontosan 10 órakor kezdődik. A megnyitó 
párok gyülekezése fél 10 órakor. A báliroda jegy-
pénztára délelőtt 11 órától délután 6 óráig állan-
dóan a jegyigénylők rendelkezésére áll, amely 
idő alatt asztalrendelések is eszközölhetők. 

— A Rádió Újság legújabb száma egy min-
denkit érdeklő kérdéssel foglalkozik: kihágást 
képez-e az, ha valaki a lakásában csukott ab-
lak mellett rádiózik? 

és Mtívjé&szet 

Poldi Níldner 
A Harmónia idei hangversenysorozatának kö-

vetkező szenzációja február 7-én, kedden az egész 
világot bámulatba ejtő fiatal zongoraművésznő 
fellépése lesz. Poldi Mildner 17 éves és az egész 
világot csodás művészetével meghódította. A 
Berliner Tageblatt irja: Das grösste Klavierta-
lent dass je hörten, P. M. ein Klaviergenie. Egyik 
előkelő kritikus írja: „Lehetetlen nála szebben, 
jobban muzsikálni. Hangversenyeit mindenütt, 
mint az utóbbi évtizedek legnagyobb zenei szen-
zációját jellemezték. Szegeden ragyogó műsorá-
val bizonyára öregbiti a Hanmonia bérleti est-
jeinek dicsőségét. Jegy 1.80 pengőtől a Délma-
gyar jegyirodában 

Guglielmeftl Unna Mária febr.13 
A Harmónia bérlőinek kézbesített 20 százalék 

kedvezményes utalvány 8-áig beváltandó, később 
nem érvényes. Szenzációs műsor. Jegy 1. 60-tól 
Délmagyarnál. 

A színházi iroda iiirel 
Ma délután filléres helyárakkal még egyszer 

színre kerül Audran remekmüve, a klasszikus 
operettek gyöngye, a muilt héten nagy sikerrel 
felujltott Baba. 

Ma este: A mosoly országa. A bérlet. Szűcs 
László és Hont Erzsébet vendégfelléptével. 

Vasárnap délután féJ 4-kor filléres helyárak-
kal a Marica grófnőt tűzte műsorra a szinház az 
eredetileg hirdetett Rotschildok helyett. 

Vasárnap déluitán 6-kor a szezon legérdeke-
sebb újdonsága a Mindig lesznek Júliák című ko-
média kerül szinre filléres helyárakkal. 

Vasárnap este fél 9-kor a legszebb magyar 
népszínművet, a Gyimesi vadvirágot ujitja fel a 
színház. Az előadás kiemelkedő eseménye lesz, 
hogy előtte a darab szerzője, Géczy István tart 
bevezető előadást. 

Hétfőn mutatja be a szinház Madár Imréné 
Benigna című eredeti színmüvét A szezon első 
eredeti bemutatójára nagy gonddal készül a szin-
hái annál ls Inkább, mert a bemutatót városszer-
te ritkán tapasztalható eleven érdeklődés előzi 
meg. Jegyek már válthatók a szinház nappali 
pénztáránál 


