
olőfordulnak is visszaélések, szabálytalansá-
gok, azokról az inségmunka vezetői és szerve-
zi) nem tehetnek", ha az illetékesek tudomást 
szereznek ilyen szabálytalanságokról, a leg-
sürgősebben gondoskodnak azok megszünteté-
séről. 

A főispán 

a hozzá beterjesztett jelentéseket tudomásul 
vette 

— Ez volt az utolsó eset — mondotta a Délma-
gyarország munkatársának a főispán —, hogy 
névtelen feljelentés alapján vizsgálat elrende-
lését kérem, mert meggyőződtem arról, hogy 
az ilyen vádaskodások sokkal többet ártanak 

a közérdeknek, mint amennyit használhatnak 
ahban az esetben, ha tényleg komoly alapjuk 
van. Deprimálják a lelkiismeretesen dolgozó 
közalkalmazottakat a névtelen és alaptalan 
vádak és a vizsgálat — akármennyire tisztáz-
za is a megvádolt tisztviselőket —. mégis meg-
szégyenítő hatású. Akinek komoly panasza 
van, az nyíltan is előállhat vele. mert reánéz-
ve annak semmiféle káros következménye nem 
lehet. De aki a névtelenség fedezéke mögé 
bújva, szórja vádjait a lelkiismeretesen dol-
gozó tisztviselőkre, az megérdemli, hogy az 
illetékesek észre se vegyék. Éppen ezért elha-
tároztam, hogy ezentúl semmiféle névtelen pa-
naszt, vagy vádat nem veszek tudomásul. 

Hirete 
wW/'}'\ Csütörtök. Róm. kath. Dam. sz. Péter 
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perckor, nyugszik 5 óra 35 perckor. 
Somojryl-könyvtár köznapokon délelőtt 10 tői 

1-tg, délután 4-től 7-ig, a Városi Mnzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tfii fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél Mg. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tár 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-sugárot 
31, (telefon 1062), 'Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u 
l, (telefon 1816, Selmeczi Béla Somogyitelep IX 
u 489, (telefon 8425). 

— Az ítélőtábla elhelyezése. Baranvi Tibor 
főispán és dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter pénteken Budapestre utazik. A város ve-
zetői az igazságügyminisztérinmban járnak el 
iz Ítélőtábla elhelyezése ügyében. 

— A tisztikar díszvacsorája. Szerdán délben 
a szegcdi vegyesdandár tisztikara nevében a 
parancsnokok tisztelegtek dr. vitéz Shvov Kál-
mán altábornagy vegvesdandárparancsnoknál 
abból az alkalomból, hogy az altábornagyot a 
kormányzó a II. osztálvu érdemkereszttel tün-
tette ki. A helyőrség tisztikara este a Kass-
kávéházban vacsorát rendezett Shvoy altábor-
nagy tiszteletére. A vacsora keretében az altá-
bornagynak átnyújtották a kitüntetés egy de-
rivált példányát. 

— Szombaton dMntán kisjryfllís. A főispán a 
törvényhatósági kisgyűlés februári ülését szombat 
délután négy órára hivta össze. A kisgyűlésen a 
főispán és a polgármester távolléte miatt dr. 
I'álfy József polgármesterhelyettes fog elnökölni. 

— Küldöttségek a városházán. Szerdán Isimét 
n-'rry kűldöttségjárás volt a városházán. Számos 
üdvözlő küldöttség kereste fel Baranyl főispánt 
Megjelent nála a szentmtihálytelki gazdi1 küldött-
sége, a Klehelsberg-telep küldöttsége, az alsóta-
nyai gazdák küldöttsége, azután Pongrácz Albert 
vezetésével az Országos Dalos-Szövetség déli ke-
rületének küldöttsége. A szentmihálytelki gazdák 
a polgármestert Is fölkeresték, akit arra kértek, 
hogy emeltesse föl a szentmihálytelki töltést, mert 
az nagyobb áradás idején teljesen vlz alá kerül 
és megakadályoz mindenféle közlekedést. A pol-
gármester meeigérte, hogy a munkát az Inség-
mnrrkáV keretéhen elvégezteti. 

— Felolvasó filés a Pnsronles-Társssáerban. A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután 4 órai kez-
dettel a városháza közgyűlési termében felolvasó 
űlíst tart a kővetkező sorrenddel: Gál János elő-
adása Raksav Sándorról, Míszőlv Gedeonné no-
velláját és költeményét olvassa fel. Iványl Béla 
székfoglalója: „Báthory Tstván". 

— Tánav-Sz^hó László előndá«« a hoszor-
ir-ínypörökről. Vasárnap délután fi órakor Tá-
pav-Sznbó László dr. egvetemi tanár a sze-
gedi ügyvédi kamara dísztermében előadást 
tart „Boszorkánypörök az akkori joirtudomány 
megvilágításában" cimmel. Az előadás után az 
üervvédek szegedi testületei a Próféta helvisé-
gében társasvacsorát rendeznek az előadó 
tiszteletére. A vacsorán hölgyeket Is szívesen 
látnak. A vacsorára való jelentkezés az ügy-
védi kamarában történik. 

— Aszplrinmérgezés. Kovács Imre, Malom-
uccad 19 éves napszámost a mentők szerdán dél-
ut'ím aszpirinmérgezéssel a kórházba szállították. 

— A Délmagyarország ajándékai előfi~ 
nek. Szeged legújabb látványossága a »Dél-
magyarországi kiállítást kirakatat a Széchenyi-
tér 2. szám alatt. Az ízlésesen berendezett és 
szépen világított kirakatok előtt egész nap hul-
lámzik a sok néző, akik egyhangúan elisme-
rik, hogy Ilyen áldozatkészséget még egyetlen 
vidéki lap sem tanúsított olvasói Iránt. A fe-
hérre fényezett jégszekrény, a Benyovszky-
festmény, a gramofon, a sezlon, a kerékpár, a 
csillár, a szőnyeg, a dohányzókészlet, stb., stb. 
mind egy-egy ajándéktárgy, amelyből a »Dél-
magyaroszági-nak ugy a régi, mint uf előfizetői 
részesülnek. 

— A „Hazánk" dalkör hangversenye. A vas-
utasok ujjáalakult „Hazánk" dalköre március 
4-én a Tisza-szálló nagytermében megtartandó 
hangverseny keretében mutatkozik be a kö-
zönségnek. A hangversenyen közreműködik: 
dr. Székelvhidy Ferenc operaénekes, Könvves-
Tóth Erzsi, Sz. Szigethv Vilmos és Erdélyi 
János. 

— Alakuló illés. Az OMKE Magyar Zsidóság 
Hitvédelmi Szövetsége hadviseltek osztályának 
szegedi csoportja február 26-án délután 6 órakor 
a szegedi zsidó hitközség nagytermében tartja 
alakuló ülését. 

— Ismét betiltották a Munkásotthon tudo-
mányos előadását. A szegedi szakszervezeti 
bizottság közli, hogy tudományos előadását, 
amelyet pénteken este Csapó Sámuel „A szak-
szervezeti mozgalom keletkezése és fejlődése 
Magyarországon és az európai államokban" 
cimen a Munkásotthonban akart megtartani, 
a rendőrhatóság betiltotta. 

— Előadás a polgári isoklat tan árképzőt őls-
kolán. A polgári iskolai tanárképzőfőiskola 
„Botond" bajtársi egyesülete csütörtökön este há-
romnegyed 8 órai kezdettel az iskola dísztermében 
felolvasást rendez ..Emberi élet, növényi élet" el-
men vetitettiképes előadást tart dr. Oregnss Pál 
főiskolai tanár. Az érdeklődőket meghívja a veze-
tőség. 

— Debrecenben terjed az Influenzajárvány. Deb-
recenből jelentik, hogy az influenzajárvány Igen 
veszedelmes méretekben terjed. Dr. VAsáry István 
polgármester a tiszti főorvos előterjsztése alap-
ján már több iskola bezárását elrendelte, mivel a 
tanulók túlnyomó része a betegség miatt nem je-
lent meg az előadáson. A polgármester most a 
református tanítóképző intézet bezárását is el-
rendelte 

H z ? d ő 
A Szegedi Me'eorologlnl Obstervdfórhm je-

lenít: Időjárási holyzpt: A barometrikus maxi-
mum Islandon és Finnországon 755 mm., a 
minimumok az Azorl szigeteken 760 mm. és 
Olaszországon 745 mm. Eurónábnn mindenütt 
csapadékos és hűvös az időjárás. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 1.2 
Celsius, a legalacsonyabb —0 3 Celsius. A baro-
meter adata 0 fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 750.7 mm., este 751.1 mm. A levegő 
páratartalma reggel 88 százalék, délben 90 szá-
zalék. A szék iránya északkeleti, illetve északi, 
erőssége 1-2. A lehullott csapadék mennyisége 
4.7 mm. A talai fagymentes. A hóréleg vas-
tagsága 4 cm. 

Időjóslót a Délvidékre: Várható időjárás a 
következő 24 órára: Borult, hűvös, csapadékos 
idő. 
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A gyomorfájás, ayomornvomás, bélsárpan 
qás. natjyloku erjedés, rossz emészlés, fehé-
nyelv, kábultság, fülzúgás, h*!vánv arcain, 
kedvellenség a természetes „rcreilC fÓZSef" 
keserűvíz használnia állal sok esetben elmú-
lik. Az orvosi világ a leeji^gyotib <>lísm<>-
réssel nyilatkozik a magyar Terelte JÖZSCl 
vízről, mert hntásn me hízható és rendkívül 
enyhe. A FereilC MZSCl keserűvíz gyógyszer« 
tárakban, droo<V«' é<s ftlczerüzletekben 
kanhaló. H , 

— A tüzoltófőparanesnok ötszáz pengője. A 
szegedi tüzoltófőparanesnok, Papp Ferenc néhány 
nappal ezelőtt autóján Kecskeméten keresztül Bu-
dapestre igyekezett. Kecskeméten, a Schenk-féle 
péküzlet előtt az autó megállott „Itt veszünk ab-
ból a hires péksüteményből" — mondotta a főpa-
rmcsnok és kiszállt az autóból. Az üzletből pil-
bratra kiment az udvarra, majd folytatta útját 
Budapest felé. Budapesten vette észre, hogy Bt 
darab százpengőse hiányzik. Azonnal telefonált 
Szegedre, de itt nem találták meg pénzét. A sze-
gedi rendőrség intézkedésére a Szeged—budapesti 
vonal rendőrségei és esendőrségei keresni kezd-
ték az 500 pengőt. Sikerült is a kecskeméti rend-
őrségnek 300 pengőt megtalálnia. A főparancsno-
kot elkísérte útjára a helyettes parancsnok is. aki 
azután levelet irt az elveszett pénz ügyében n 
kecskeméti tüzoltóparancsnokságnak, leveléhez 
pentos helyszínrajzot melléikelt és megjelölte, hogy 
merre jártak. A helyszínrajz alapján a rendőrség 
a pékudvarban megtalált 3 darab 100 pengőst, 
amely valószínűleg ugy került oda, hogy Papp 
Ferenc kirántotta a zsebéből, a szél pedig elfúj-
ta 200 pengőnek nyoma veszett. 

x A jövendőmondó még; csak szombatig mond 
jövőt egy pengőért Széchenyi-tér 16. alatt. 
— A szegedi automatatelefonközpont. Egy évvel ez-

előtt helyezték üzembe a szegedi automatatelefon-
központot, amelynek teljes fölszerelése magyar 
gyártmány. A készülékek egyévi próbaideje most 
járt le és szerdán délelőtt történt meg végleges 
átvételük Ládeezkv Lajos műszaki igazgató, a ke-
reskedelmi miniszter megbízottjának jelenlétében. 
A bizottság megállapította, hogy az automata-
központ teljesen kifogástalanul működött a pró-
baév alatt és igy végleges átvételének akadálva 
ntnes. 

Kétheti fogházra 
Ítélték a leventét 

(A Délmagyarország munkatársától.") Nacsa 
Imre makói levente bűnügyét tárgyalta szer-
dán a szegedi tőrvényszék Vi/d-tanácsa. A le-
vente ellen az ügyészség törvény elleni izga-
tás és felhatalmazásra hivatalból üldözendő 
rágalmazás vétsége miatt emelt vádat. A le-
vente a mult év őszén a makói városháza kis-
birói szobájába volt tizedmagával bezárva a 
leventefoglalkozás elmulasztása miatt. Az egyik 
leventeoktató ellen"rzéskép benyitott hozzájuk, 
mire néhány levente felugrott és vigyázzba 
vágta magát. A többi levente azonban ülve ma-
radt. Emiatt szóváltás keletkezett az oktató és 
Nacsa Imre kőzött. A szóváltás során Nacsa 
többek között ezekel mondotta: 

>A leventefoglalkozásra nincs tőrvény, csak 
helyi erőszaknak kell engedni.« Azután arról 
besző't, hogy ha neki 30 pengője volna, meg-
csinálná, hogy mentesítve lenne a levente-
gyakorlatok alól. Tud is - mondotta — töb-
beket, akik 30 pengőért mentesültek. 

Nacsa ellen az oktató feljelentésére meg-
indult az eljárás. A makói testnevelési bi-
zottság sértettként szerepelt a perben. A szer-
dai tárgyaláson a levente beismerte, hogy a 
terhére rótt kifeiezéseket használta. A biró-
ság a leventét bűnösnek mondotta ki a vád-
irat szerinti bűncselekményben és 14 napi fog-
házra ítélte. Az itélet jogerős. 

TELEFON RENDELÉSRE 
házhoz küldi színházjegyét 
• D E I M A Q Y A R O R S X A G 
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