
n . Z 4 

Hirek 
Mw 1 s4 Péntek.. P^m. katb. 
MM/ArM Mátyás. A nap kel 6 óra 51 

Mátyás ap. Prot 
perckor, 

nyugszik 5 óra 36 peroktr. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10 tői 

l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap ls, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-tffl fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-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-sugárnt 
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-n. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
u 489, (telefon 3425). 

— A szegedi népjóléti eljárás felülvizsgálata. 
Megírta a Délmagyarország, hogy a belügyminisz-
ter megbízásából Szegedre érkezett dr. Szekeres 
János ministzeri osztálytanácsos, aki a népjóléti 
gondoskodást vizsgálja felül. A belügyminiszter 
megbizatitja csütörtökön délelőtt a népjóléti ügy-
osztály adminisztrációját vizsgálta meg, majd 
megtekintette a kerületi irodákat a népkonyhákat, 
ellátogatott azokra a helyekre, ahol a szükség-
munkások dolgoznak, igy a G ed ó-melletti töltési 
munkálatokat a Rudolf-teret, a felsővárosi ho-
mokrakodót és a városi kertészetet tekintette meg. 
Délben látogatást tett a polgármesternél, aki előtt 
kijelentette, hogy mindent a legnagyobb rendben 
talált 

— Kövezetlen nceák a Felsővároson. Csütörtö-
kön délelőtt a felsővárosiak népes küldöttsége ke-
reste föl dr. Somogyi Szilveszter polgármestert. A 
küldöttség tagjai elpanaszolták, hogy Felsőváros a 
város legmostolhábban kezelt része, aarinek leg-
főbb bizonyítéka az, hogy a Tisza Lajos-körut és 
a Nagykörút között igen sok, teljesen rendezetlen, 
kövezetlen ucca van, míg a többi városrészeknek 
a két körút közé eső része már rendezett. Köve-
zetlen a többek között a Lengyel-ucca és a Puszta-
szeri-ucca te, pedig mindkettőnek igen nagy a for-
galma. Arra kérte a küldöttség a polgármestert, 
hogy a gázgyári pénz fölhasználására készítendő 
tervezetbe pótlólag vétesse föl ezeket az nccákat 
is, mert a mérnöki hivatal a programiban femét 
megfeledkezett Felsővárosról. A polgármester ki-
je'entette azonban, hogy a mérnöki hivatalban ké-
szített program csak vázlat, ebbe fölveszik majd 
az összes kívánságokat. A végleges programot a 
közgyűlés fogja ö--reállitant. 

— A wn »bizottság ülése. Dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester március 2-ra összehívta a 
zenebizottságot A bizottság a városi zeneiskola 
aktuális ügyeit fogja tárgyalni. 

— Dr. Tonelll Sándor előadása & városrende-
zési előadássorozaton. Pénteken délután 5 órakor 
tartja meg a* Alföldkutató Bizottság és a Mérnök-
egylet a városrendezési előadásisorozat negyedik 
előadását a városháza közgyűlési termében, ame-
lyen dr. Tonelll Sándor iparfcaimarai főtitkár tart 
fflőadást „Szeged város gazdasági viszonyai a vá-
rosrendezés szempontjából" címmel. Az előadásra 
a két egyesület elnöksége ezúton hívja meg a tör-
vényhatósági bizottság tagjait és az előadáson 
szívesen lét minden érdeklődőt. Az előadást vita 
követi. 

— Meghalt Lengyel Lörinené. özv. Lengyel Lő-
r'ncné. a nagyhírű Lengyel-bútorgyár megalapító-
jának özvegye szerdán este kilenc órakor kilenc-
vennégy éves korában meghalt. Az elhunyt úri-
asszony, aki valamikor aktiv részt vett az orszá-
gos hirü cég vezetésében, hosszabb ideje élt tel-
jes visszavonultságban, de előrehaladott kora el-
lenére teljes szellemi és fizikai frisseségben. 
Késő öregségéig típusa volt az intuitív szellemű, 
gazdasági ér7.'kkel született üzletasszonynak és 
oly korban tudta kiérlelni nagy kereskedelmi rá-
termettségének gyümölcseit, amikor a dolgozó 
asszonynak előítéletekkel és nehézségekkel kellett 
megküzdenie. 40 éven át vezette fiaival a bútor-
gyárat és n^gv része volt a szegedi és az aradi gyár 
virágzó fejlődésében. Üzletén kivül csak családjá-
nak éh és mély szeretettel vette körül gyerme-
keit, unokáit, dédunokáit. Halálát fiain. Lengyel 
Gézán, Manón, Lajoson és Sándoron kivül kiter-
jedt nagy család gyászolja. Pénteken délután 3 
órakor kisérik el utolsó útjára. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után fél hat órakor. 

— Przemysli orosz géppuska a honvédlak ta-
nya falában. Dr. vitéz Shvov Kálmán altábor-
nagy a szegedi vegyesdandár parancsnoka, a 
volt szegedi 5. honvédgyalogezred által Prze-
mysli var védelme közben zsákmányolt orosz 
géppuskát, amelyet I. Ferenc József kitünte-
tésképpen az ezrednek adományozott, a régi 
honvédlaktanya falában helyeztette el. A gép-
puskát 26-án. vasárnap délélőtt 11 órakor ün-
nepélyes keretek kőzött fogja Shvoy altábor-
nagy átadni a laktanyának. Az 5-ös bajtársi 
szövetség felkéri a szövetség tagjait, hogy az 
ünnepségen minél nagyobb számban jelenje-
nek meg. Gyülekezés 10 óra 45 perckor a Hon-
véd-téren. 

x Február 25-én, szombaton este 8.15-kor 
lesz a Rádióélet rejtvényhangversenye. A rá-
dióközömség által annyira kedvelt Rádióélet-
rejtvónyhangversenyek sorozatát nagyarányú 
és igen értékes hangversennyel folytatja a Rá-
dióélet. Február 25-én, szombaton este 8.15-
kor Szedő Miklós és a Budapesti Hangverseny 
Zenekar szereplésével Fridi Frigyes vezénylete 
alatt másfélórás hangversenyt közvetít a rá-
dió. A rejtvényvferseny dijait a Rádióélet közli. 
A pályázathoz a 7., 8. és 9. sz. Rádióélet szelvé-
nyeit kell csatolni a számonként vásárlóknak. 
Az előfizetőknek a megfejtésihez semmit sem 
kell csatolni. Mikiden rádiósnak érdekében áll a 
nagyszabású rejtvényversenyben részt venni. 

— Haldoklik a szentesi családirtás harma-
dik áldozata. Jelentettük, hogy Vági Ferenc 
szentesi gazdálkodó vasárnapra virradó éjsza-
kán baltával agyonverte feleségét, megsebesí-
tette 15 esztendős nevelt leányát azután fel-
akasztotta magát. A családi dráma oka félté-
kenység volt. Váginé azzal gyanúsítgatta fér-
jét, hogy nevelt leányának udvarol. Ez annyi-
ra elkeserítette a gazdát, hogy baltával felesé-
gére és leányára támadt, majd mikor látta, 
hogy mit tett, felakasztotta magát. Vági Bor-
bálát a kórházba vitték. Az orvosok remélték, 
hogy sikerül megmenteni az életnek. A leány 
állapota csütörtökön válságosra fordult, az or-
vosok lemondtak életéről. 

— Aa őrmester és a esendői-járőr. A szegedi ka-
tonai törvényszék Dalmann Ernő alezredes elnök-
lésével most tárgyalta Vincze István karpaszomá-
nvos őrmester ügyét. Az őrmester ellen az volt a 
vád, hogy a csongrádi szöllőkben, szüleinek la-
kásán, ahol szabadságát töltötte, megsértette az 
oda betért csendőrjárőrt vezető tiszthelyettest. 
Emiatt függelemsértésért és m őrs megsértéséért 
vonták felelősségre. A másik vád testisérté« volt, 
amelyet ugy követett el, hogy a testvéreivet vesze-
kedő Túri Imréné asszonyt lefogta és ezáltal elő-
segítette, hogy a többiek megverjék az asszonyt 
A tőrvényszék Vinczét a csendőrtiszthelyettes el-
lei elkövetett sértésért 7 napra Ítélte, a másik 
vád alól felmentett«. 

cberyi-tér S. 
— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szive 

— Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

A z i d ő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maxi-
mum Islandoo és Finnországon 775 mm, a minimu-
mok az Azori-szigeteken és Olaszországon 755 
mm, illetve 745 mim. Európában ma is tovább tar-
tott a csapadékos, hűvös, északon hideg időjárás. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 4.1 C, 
a legalacsonyabb 0.0 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 752.2 rom, 
este 754.3 mm. A levegő páratartalma reggel 94 
száza lók, délben 91 százalék. A szél iránya észak-
keleti, illetve délnyugati, erőssége 1—1. A talaj 
fagymentes. A lehullott csapadék mennyisége 0.2 
mm. Hóréteg foltokban. 

Epe- és máfbefegségeknél, »nakG sár-
gaság eseteiben a természetes „Ferenc József 
keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb 
tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok 
igazolják, hogy az otthoni 'vókura különösen 
hatásos, ha a Ferenc József vizet kevés 
forró vízzel keverve, reggel éhgyomoré isszuk. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogérlákboan és föszerflzletekben kaohat6.«,i 

— Könyv a román megszállásról. A román 

megszállásról, amelyben a megszálló csapa-

toknak a tulajdonjog ellen elkövetett egyes ki-

lengései folytán Szeged is erősen érdekelve 

volt, most jelent meg az első könyv. Szerzője 

Bandholtz tábornok, aki mint antantmegbizott 

tartózkodott Magyarországon. Az eddig nyil-

vánosságra került adatok szerint a naplósze-

rűen készült s Amerikában megjelent könyv, 

amelyben Szeged is szerepel, nem túlságosan 

hizelgő a megszálló román csapatokra, viszont 

Magyarországról a legmelegebb barátság hang-

ján ir. 

— Cipéezlparl kiállítás. A Baross-Szövetség fel-
hívja az összes cipész, csizmadia és papucsos ipa-
rosokat akik a rendezendő cipészipari kiállításon 
részt akarnak venni, jelentkezzenek Karácsonyi 
Sándor cipészmesiteniél (Tisza Lajos-körut 40.) 

— A Színből fllet uj száma már egy sereg 
fényképet közöl azokról a hölgyekről, akik a Chi-
cago Tribüné húszezer dolláros szépségversenyén 
rfsztvesznek. 

— AB Osztálysors játék mai hozásán 5000 pen-
gőt nyert a 15831, 4000 pengőt az 50218, 69377 szá-
mú sorsjegy. E húzásom kerül kisorsolásra a 
300.000, 200.000 és wserencsés esetben az 500.ooo 
pengős főnyeremény. A húzás március 10-ig tart, 
strsjegyek Pető Ernő főárositónál kaphatók, Szé-

x Ha Budapestre utazik, első utja legyeo « fé-
nyesen átalakitott és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest VII., Dohány-ucca 44) menni. Ott má r 
reggel 5 « r a k o r n y i t n a k és 1.40 pen-
gőér t nemcsak meg f f t r ö dhe t h a n «m 
j ó i meg ts reggelizhet 

H ó 
Franciaország egész területét, a déíl tenger-

part kivételével, hólepel borítja. Párlsban haj-
naltájban ismét bőségesen havazott. Minden-
felől erős hideget jelentenek. 

Budapesten dél óta erősen havazik. 
Londoni jelentés szerint tegnap Angliában 

is megindult a havazás. Észak-Angliában erő« 
hóvihar dühöng. 

Bukarestben és Románia egész területén ls 
nagy havazások vannak. Az ujabb havazások 
egész Ö-Romániában nagy károkat okoztak. 

R a f f a v ma»s minden néniben 

étteremben ftafCSáS I t ó l á S Z l é 

közismerten kitűnően elkészítve 
Nagy adag P 1.60 Kis adag P t.— 

Megrendelésre bármely napon 1 155 

A mezőhegyest 
által készített 

ménesblrfok 
368 

m. klr. Al'ami 

V A J 6 t S A J T bizományi 
lerakala Szeged, Tisza Lajos körül 90. emelet 

DO deka vn| 28 mi . 
t drh csemege Miit (kb. ÍO dk) 20 ml. 

ÁrutlMt naponta reggel 7-1Ö1 este 7-lg. 

Vizvezeték Javítás, 
átalakítás és berendezés legjutányosabban 

F e k e t e N á n d o r n á l , 
Kossuth Lajos sugárut 18. Telefon 10—72. IM* 

N e h a s z n á l j o n 
nyeis tejfölt, hanem fogyassza a Központi Tejcsarnok pasztőrözött tejszínből 

készült tejfölét. 

1 d e c i l i t e r 12. f i l l é r » 

a Központi Tejcsarnok rí. fióktejcsarnokaíban. 


