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Hírek 
I | f f y Vasárnap. Rőm. kath. Hetvenedvas. 
Un JL-Z, Protestáns Lidia. Nap kél 7 óra 11 
perckor, nyugszik 6 óra 18 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt m-től 
t-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Múzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak. Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 4S9 (telefon 3425), Török Már-
ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364). 

— Filléres vonat Apponyi temetésére. A 
A Máv. igazgatósága elhatározta, hogy kedden 
rendkívüli filléres vonatot indít Szegedről Bu-
dapestre Apponyi Albert temetésére. A vonat 
reggel 5 óra 29 perckor indul Szegedről, 8 ón. 
öO perckor érkezik Budapestre, ahonnan este 19 
óra 15 perckor indul vissza és Szegedre vissza-
érkezik 22 óra 34 perckor. A vonaton kivédé-
sén lesz második osztályjs. A vonaitot csak lig -
alább ötszáz jelentkezés esetén indítják. A me-
nettérti jegy ána második osztályon hat, har-
madik osztályon négy pengő. 

— A színigazgató megkapta a februári szub-
venció-rész letet. Dr. Pálfy József polgármester-
helyettes a színtársulat tagjainak kérésére szom-
baton kiutalta a színház februári szubvenció-rész-
letét azzal, hogy a színigazgató a pénzt csak a 
társulat tagjaival szemben fennálló gázsitartozá-
sának törlesztésére fordíthatja. 

— Berecz professzor Anna főhercegnőnél. 
Ismeretes, hogy József Ferenc főherceg felesé-
be, An/na főhercegnő kélt nappal ezelőtt egészsé-
ges gyermeknek adott életet. A főhercegi család 
a szüléshez dr. Berecz János professzort, a sze-
gedi nőgyógyászati klinika igazgatóját hivta 
meg. A professzor dr. Kühbacher tanársegéddel 
már szerdán Budapestre utazott és még jelen-
leg is ott tartózkodik. 

— Orvosi hir. Dr. Boros Lajos fogorvos rende-
lését ismét megkezdte 

— Ponson: A florenci méregkeverő — Dél-
magyarország kölcsönkönyvtár. 

— Háztulajdonosok tiltakozása, az adóemelé-
sek ellen. A Háztulajdonosok Országos Szövet-
sége az adóemelések miatt vasárnap Budapesten 
országos intézőbizottság ülést tart, amelyen a 
szegedi Háztulajdonosok képviseletében dr. Sin-
ger Isitván vesz részt. A szegedi kiküldött az or-
szágos ülésen kifejti, hogy a háztulajdonosok a 
reájuk kirótt közterheket nem birják el. Az adó-
hátralékaik onnan keletkeznek, hogy az adót min-
denkor az előző novemberi bér alapján vetik ki 
s az év közben beállott lakbércsökkentéseket nem 
veszik figyelembe. De a folyó adók sem fizethetők 
a mai mértékben. A házadó pótlékaival, továbbá a 
jövedelem- és vagyonadó felemészti a bevétel 60 
százalékát. A többi kiadásra már alig marad 
fedezet. 

— .4 TAKARÉKOSSÁGI SZZRVZZET vásár-

lási könyvelt előfizetünk az Aradl-uccai ki-

adóhivatalban átvehetik. 

» S I N « 
Szállítmányozók Belföldi Teherforgalmi 
Irodája Budapesten működését megkezdte, 
mely a Magy. Kir. Államvasutak célkitűzé-
sei szerint, háztól-házig forgalom előnyös 
díjtételeivel naponkénti továbbítással vál-
lalja mindennemű áruküldeménynek gyors 
szállítását. Szeged állomás forgalmi szolgá-

latát ellátják: 

Göfici és Társai 
Nemzetközi Szállítmányozási Vállalat Te-

lefon 33—44. sz. 

»R A P I O« 
Nemzetközi Szállitmánvozási Vállalat. Te-

lefon 32—90. sz. 

— Razzia a szellemi szükségmunkások kö-
zött. A népjóléti ügyosztály ellenőrző bízott- í, 
sága szombaton végiglátogatta azokat a városi" 
hivatalokat, amelyekben szellemi munkanélkü-
liek dolgoznak. A bizottság minden egyes szel-
lemi munkanélküli személyi viszonyait meg-
vizsgálta és azokat, akik nem családfenntar-
tók, vagy akik nincsenek a legrosszabb anyagi f 
viszonyok között, azonnali hatállyal elbocsáj- p 
tolta. Ilyen módon huszonöt szellemi munka- £ 
nélküli vesztette el harminc pengős állását. • 
Helyűkbe hétfőn tizenhat ujait állítanak. ••' 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József- ; 
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 15-én, • 
szerdán délután 6 órakor az egyetem aulájában 
szabadegyetemi előadást tart. Előad: dr.' Deér 
József egyetemi h. tanár „A királyság intézmé-
nyének eredete Magyarországon" címmel. Belépés 
díjtalan. 

— Betiltott szociáldemokrata gyűlés. A szo-
ciáldemokrata párt közli, hogy a IX. választó-
kerületben özv. Horváth Kárólyné vendéglőjé-
ben (Kereszt-ucca és Csaba-ucca sarok) hirde-
tett válc-ztóí gyűlést a rendőrhatóság betiltotta. 

— Stanislas A. Steeman: Végzetes éjszaka 
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

— Adományok a tanyai inségeegyermekek föl-
segélyezésére. A főispán — mint ismeretes —, 
gyűjtést indított az Ínséges tanyai gyermekek föl-
segélyezésére. A célra ujabban a következő ado-
mányok érkezteik: Szikra Gyujtógyár 100, Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank szegedi fiókja 100, 
Angol-Magyar Bank szegedi fiókja 40 és Wolf 
Miksa földbirtokos 50 pengő. 

t Óra-, ékszer vásárlásnál, javításnál forduljon 
bizalommal Tóth-óráshoz. Előnyös A. B. C. be-
szerzés. Tört arany, zálogjegybeváltás. 

m indent fonálnál: 
ruha, sapka, sál, pullower, se-
lyemkeztyü, fémszálból készült 
ezüst és arany estélyi keztyü 

készítését díjmentesen fanitia 

fus „Kézimunkaház" svs 
Legújabb divatos minták beérkeztek. 

A SZEGEDI VAR 
ÖREGIORNYA 

Érdekes látvány mutaltkozik egy idő óta a 
szegedi közúti hidról. A Tisza innenső partján, 
a második rakpart kőfalán belül, ott, ahol a 
Szegedi Csónakázó Egyesület csónakháza szo-
kott állani, a Tisza vize egy jókora régi tégla-
fal előtt mosta ki az iszapot. Mint a városi mu-
zeumbatn értesültünk — ahová felvilágosításért 
fordultunk — ez a most mutatkozó régi kerek 
fal az egykori szegedi várnak „öregtornya" volt. 

Hatalmas kerek torony volt ez, közel 20 mé-
ter átmérőjű, ketitős lőréses csipkés körfolyosó-
val, száznál több ember fért el ezeknél a véde -
lem idején. Ebből is látható, hogy ez volt a 
középkori vár úgynevezett donjon-ja, öregtor-
nya, amely arra szolgált, hogy a védősereg ma -
radéka, amely kénytelen volt fokozatosan fel-
adni a vár egyes védőszakaszait, végszükség ese-
tén az utolsó mentsvárba, az öregtoronyba me-
nekülhessen. Ez a hétszázéves torony egészen 
az árvíz utáni rekonstrukcióig fennállt, amikor 
a vár falaival együtt lebontották. Hogy nem 
bontották le egészein, annak bizonysága az, 
hogy most a Tisza vize kimosta a földben meg-
maradt mélyebb részeit. Fennállásának utolsó 
két évszázadában a törököktől való visszafogla-
lás után mór nem erődítési célnak szolgált. 
Egy vízszűrő volt itt elhelyezve és innen lát-
ták el a várat, sőt a város egy részét is ivó-
vízzel. Ez volt a város első viztomya, illető-
leg vízvezetéke. Dr. Sebestyén Károly, a mu-
zeum igazgatóőre megírta énnek a toronynak 
és a régi várnak az épitéstörténetét a szegedi 
egvetem régészeti intézetének folyóiratában. 
Mint értesülünk, a városi muzeum a napokban 
kisebb próbaásatást fog végeztetni a romon. 

— Szeged bridge-bajnoksága. Szeged brid-
gebajnoki csapatversenyének első fordulója be-
fejeződött. A Máté- és Grüner-csapaíok közötti 
mérkőzést az utóbbi nyerte 6 ponttal. A két 
team végig fej-fej mellett küzdött és csak az 
utolsó leosztásokon dőlt el a küzdelem. A 
hölgy-team 10 ponttal verte a DAC csapatát, 
míg a Weisz-team 37 ponttal nyerte a Szirmai-
né-csanat elleni mérkőzését. A második fordu-
lóban Grüner—Szirmainé, Máté—DAC és Weisz 
—Hölgy-team játszik. 

Előzd meg a nagyobb baj^ 
BAYER P0RG0 enyhén hajt, 
Egészségnek mit sem árt. 
Utánzattól szenvedsz kárt* 
— A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesület 

18-án este 8 órakor az ipartestület márványter-
mében hangversenyt rendez a fogadalmi temp-
lom fütőberendezési alapja javára. A műsoron az 
egyesület vegyeskarán és női karán kívül A An-
tos Hona énekművésznő, Kertészné Kain Kató 
zongoraművésznő, Kertész Lajos hangversenyéne-
kes, Perényi Pál és dr. Telbisz István működnek 
közre. Az énekkart Antos Kálmán vezényli. 

x Silberer S. Bnitor flrafolígns már csak egy pár rövid 
napig marad és jósol, Széchenyi tér 16., H. em. alatt. 

— Halálozás. Rövid szenvedés után 56 éves 
korában váratlanul elhunyt Schódli Gyula fa-
szobrász. Az elhunyt tevékeny szerepet játszott 
hosszú évek óta a szegedi iparostársadalomban. 
Tagja volt az ipartestület elöljáróságának, ahol 
agilis munkát fejtett ki. Temetése vasárnap dél-
után fél 4 órakor lesz a közkórház halottas házá-
ból. A temetésen az ipartestület testületileg vesz 
részt. 

— W. H. Kotas: A titokzatos gépmadár — 
Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

|SELYMET BLAÜNÁLSz<fl™j 
— A pécsi rádió rclieállomás. Jelentettük, 

hogy Pécsett megkezdték az első vidéki rádió re-
lie-állomás építését. E héten már befejezték a 
a munkálatokat. Szombaton délután háromnegyed 
öt órakor az nj állomás megkezdte az első kísér-
leti leadást. A leadások egyelőre március köze-
péig tartanak. Az uj állomás következtében Pé-
csett a 2—3 lámpás készülékeken csakis Péos hall-
ható. 

— A Móraváros víztelenítése. Dr. Kertész Béla 
törvényhatósági bizottsági tag móravÜrosi kül-
döttséget vezetett szombaton dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettes elé. A küldöttség azt kérte, 
hogy a város tisztittassa kl a Cserepes-sor mellett 
elhúzódó csatornaárkot és köttesse össze a Csere-
pes-sori tóval. Ilyen módon az egész környéket 
vizteleniteni lehetne. A polgármesterhelyettes ki-
jelentette, hogy a város a kért munkálatot elren-
deli. 

A Z EMBER ELETE. 
HA RENDES AZ EMESZTESE 


