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Kedd. Róm. kath. Román ap. ProMM/áí,C*
tastáns Elemér. Nap kél 6 óra 43
perckor, nyugszik 5 óra 43 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10 tői
l-ig. délután 4-től 7-ig, a Várost Mnzenm mindennap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél 1-ig
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
szombaton délntán fél 5-től fél 6-ig
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9., (telefon 13-52) Moldván Lajos Ujszegedi, Vedres-ncca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Római-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugonics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valéria-tér 1. (telefon 16-95).
— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A
Dugonics-Társaság vasárnap délután felolvasó
ülést tartott a városháza közgyűlési termében.
Dr. Szalay József elnöki megnyitójában kegyeletes szavakkal emlékezett gróf Apponyi
Albertről. Gál János Baksay Sándorról tartott
értékes előadást, Szalay József Mészöly Gedeonné két sikerült versét és novelláját olvasta
fel. F.zen az ülésen tartotta meg székfoglalóját
dr. Iványi Béla egyetemi tanár, aki Báthory
Istvánról tartott érdekes előadást. A szépszámú közönség az előadókat melegen tapsolta.
— A város lakbérköveteié»«. A számvevőség
most állitotta össze a város lakbérköveteléseinek
kimutatását és azt bemutatta a polgármesternek.
A kimutatás szerint 1931-bfll 91.793 pengő lakbérbátrai ék maradt 1932-re. Ugyanerre az évre 464
ezer 163 pengő lakbért irtak elő a városi bérlakások ntán és igy a város lakbérkövetelése a
imilt évben összesen 565.956 pengő volt. Ebből december 31-ig befolyt 461.307 pengő, tehát a mult
évről erre az esztendőre 94.649 pengő hátralékot
hoztak át. Az idén február 25-ig befolyt 60.916 pengő és igy a mult évi hátralékból körülbelül 3-t.000
pengő áll fenn.

— A Kálvinista Kör közgyűlése. Vasárnap
délelőtt tartotta meg a Kálvinista Kör közgyűlését Törös Sándor miniszteri tanácsos elnökletével. Orosz Béla igazgató terjesztette elő az
évi jelentést, amely igazolta, hogy a négy év
előtt alakult kör a protestáns összetartás és a
társadalmi egység alapjai mellett a felekezetközi békét és megértést ápolt? A kör az ínségakcióhoz közel 350 pengővel járult hozzá, a
hősi halottak emlékmüvének alapjához 700
pengővel. A kör tagjai sorában vannak nemcsak a kálvinista polgári egyháztagok társadalmi különbség nélkül, hanem a katonai protestáns egyház tagjai is. A zárszámadást és
költségelőirányzatot egyhangúlag elfogadta a
közgyűlés, majd a tisztikart és választmányt
választották meg. Az egyik alelnöki széket
Tóth Sándor alezredessel töltötték be. titkár
dr. Illyés Endre lett.
— Adományok az elhagyott árvák részére. Hegedűs Antal árvaszéki elnök által az elhagyott
árva gyermekek felsegitése érdekében indított akcióra ujabban a következő adományok folytak be:
VI. ker. Függetlenségi 4&-as Kossuth Kör elnöksége 8, Szegedi ószeres Kereskedők Egyesülete
elnöksége 17, Adria Biztosító Társaság 10, Hirt
Malvin 1, Dékány István 2, Erdélyi András és
Fiai 2, Kir. Főügyészség 2, M. kir. áll. felsőipariskola 7.50, özv. Begdon Sándorné 60, dr. Holtzer
Gyula 10, M. kir 10. sz. földmérési felügyelőség
5. Haraszti Géza 2, Glöckner Józsefné 1, Szegedi
Légszeszgyár 5, Felsótorontáli Ármentesitő társulat 2, „Hangya" Szövetkezet 20 pengő.
— Orvosi hir. Dr. Papp János belgyógyászszakorvos rendelését folyó évi március 1-én Deák
Ferenc-ucca 24., I. em. megkezdi. Rendel hétköznapokon délután 3—5-ig.
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Az i d ő
A Szegedi Metcorologkii
Obszervatórium
jelenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maximum Grönlandon 780 mm., Finnországon 7"5
mm., a minimum Írországon 745 mm. Csapadék
Nyugat- és Északeurópában volt. Középeurópában hideg az időjárás.
Szegeden
a hőmérő legmagasabb állása 4.4
fok Celsius, a legalacsonyabb —1.1 fok Celsius. A barometer adata 0 fokra és tengerszintre redukálva reggel 766.6 mm., este 768.1
mm. A levegő páratartalma reggel 90 százalék,
délben 85 százalék. A szél iránya keleti, illetve
délkeleti, erőssége 1-2. A lehullott csapadék
mennyisége 0.1 mm.
Idöjóelat a Délvidékre: Hűvös idő, a felhőzet
csökkenésével.
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor:
Lényegtelen hőváltozás, semmi, vagy csak lényegtelen havazással.

— Megalakult a zsidó »Viseltek szegedi csoportja. Vasárnap este a *»ldó hitközség dísztermében megalakult a zsidó hadviseltek szegedi csoportja- Az alakuló ülésen dr. Eisner Manó, az
OMIKE szegedi elnöke elnökölt. Az alakulás célját dr. Kolozs Lajos ismertette. Az alakulat elnökévé Adler Dezső ny. századost választották meg.
Alelnökök lettek dr. Grfiner István, dr. Erdélyt
Jenő, Fischer Aladár, Fenyő Hugó, Koloas Lajos, dr. Kormányos Benő és dr. Pap Róbert titkár
dr. Balassa István és Korda Jenő, pénztáros dr.
Winter Jenő, jegyző Hoflmann Andor, Székely
Alfréd, gazda Gábor György, Klein Henrik, ellen— Ajánlások a I X kerületben. A IX. kerüőr Sehlésinger Lajos és örlei AntaL
letben vasárnap, március 5-én választ közgyű87
lési képviselőt a polgárság. A választási harc
x Uj drogéria a Jerney-bázban. A mai túladózteljes erővel folyik. A mandátumért ketten
tatott leépitéses időkben dicsérőleg kell megemmérkőznek, dr. Valentiny Ágoston, a szociállékezni minden uj vállalkozási kedvről, mely a
demokrata párt jelöltje, akinek pótjelöltje
halódó kereskedelembe nj életet visz be, uj szint
Szeged, Kelemen ucca 12.| kölcsönöz. Erre a nemes szerepre van hivatva
Dáni János és dr. Bokor Pál Nógrádv Illés pótjelölttel. Dr. Szabó Géza tanácsnok, mint váS/ücs Bélának, a Széchenyi-téren, a Jerney-házlasztási elnök, tegnap vette át az ajánlásokat.
ban, a Korzó Mozival szemben megnyílt drogériáA szociáldemokratapárt 104, Bokor 07 aláírást
ja és illatszertára, mely nemcsak szép berendezémutatott be az ajánlási iveken. Az elnök a besével, de dus áruraktárával is feltűnést kelt.
mutatott ajánlásokat elfogadta, a jelölések
Hazad és külföldi illatszereket, kozmetikai cikkejogerőssé váltak.
Dr. Tápay-Szabó László egyetemi tanár, az ket szappanokat, vegyszereket dus választékion
országosan
ismert kiváló publicista, vasárnap tart raktáron a legversenyképesebb árakon. 437
— A bolpár diákok szmtMI tanulmányútja. A
¡Szegedre érkezett bolgár diákok vasárnap délelőtt este rendkívül érdekes előadást tartott nagy
a fogadalmi tonvplorabnn misét hallgattak, utána érdeklődés mellett az ügyvédi kamarában a
ma ninc5 i
a bölcsészeti kar archeológiai intéztében a szá- boszorkányperekről. Dr. Szabó Lászlót dr.
Széli Gyuía kamarai elnök üdvözölte meleg
záróra! I |
mukra rendezett előadásra mentek. Itt dr. Bnday
Árpád prodékán üdvözölte a csoportot, majd dr. szavakkal. Szabó tanár azzal kezdte előadását,
hogy Szegedet a boszorkányégetésekkel kapVeres« Gábor tartott előadást Szeged gazdasági
— Cserkész-bál. Vasárnap este tartották meg
helyzetéről. Hont Erzsébet szegedi népdalokat éne- csolatban régen rossz hirbe hozták. Az egesz báljukat a DMKE „Sziráky" cserkész csapat tagvilágon
a
körülbelül
200
ezer
boszorkányt
égetkelt, dr. Bálint Sándor ismertette Szeged történetek el, ebből Szegedre mindössze 16 jutott. Ez- jai a Kass emeleti termében. A bálát Horváth Ioa
tét A központi egyetemen dr. Sohmidt Henrik
—Eszes Ferenc, Tóth Margit—Tandari Lajos maután
arról beszélt, hogy milyen cselekmények
rektor fogadta n bolgárokat, majd a városházán
gyar tánca nyitotta meg, majd Szécsényi Pannimiatt
üldözték
a
boszorkányokat:
vallási
bűndr. Pálfy József helyettes polgármester. Mindkét
Iván Pál, Backer Vilma—Szécsényi József tiroli
helyen Nikoff Boris, a diákcsapat vezetője kö- cselekmények, ördögökkel való mulatozás és táncot mutattak be. Kiss Aranka és Kiss Ferenc
kuruzslások
miatt
Ezek
közül
csak
a
kuruzsszönte meg a vendéglátást. Délután a város tekinangol szteppje után matróztáncot mutattak be
tették meg. A Turul Szövetség otthonában dr. Bejj- lást lehetett bizonyítani, a többit nem. 1258Széli Mancika—Kotormány Sándor, Szécsényi Jotól
a
mohácsi
vészig
47
esetben
adtak
a
pápák
don László és dr Kiss Tmre kalauzolták a vendélán—Bánky Károly, nagy sikert aratott még Siggeket. Este a szinház előadását nézték meg. A bol- parancsot a boszorkányüldözésre.
mond Berta és Horváth Dezső angol walzer tángárok hétfőn reggel indultak tovább Debrecen
Érdekes előadásában ezután a tortúrák fajca. A bál pompás hangulatban az éjféli órákig
felé.
táit ismertette. Szegeden különösen a spanyol
csizma, a hüvelykszoritó és lovacska volt di- tartott.
— Przemysfl stfpfegyver a honvédlnktanyáhan. vatban. 1739-ben egy ügyvéd személyében
Vasárnap délelőtt vitéz dr. Shvoy Kálmán altá- ügyészt kapott Szeged a boszorkányperekig.
bornagy ünnepélyes keretek között adta át a régi Ebben az időben a dominikánusok üldözték
honvédlaktanya parancsnokságának azt az orosz
legjobban a boszorkányokat, főleg a protestáns
géppuskát, melyet a szegedi 5-ös honvédek Prze- vidékeken. A vallatás különböző formáiról
húshagyó kedden!
myst védeíme közben zsákmányoltak az oroszok- szólva ismertette a fürösztést, mely egyike volt
Hólabda!
tői. A géppuskát a laktanva bejárati folyosójá- a legérdekesebb vallatási módoknak. A de- TáncB reggeligI
é l a City- t a z z b a n d !
nak falában helyezték el. Shvoy altábornagy be- likvenst ártatlanság próba alá vetették. Ez
széde után a tábori főesperes az emlékmüvet be- ugy történt, hogy viz alá nyomták. Ha megfulszentelte. Az ünnepség után a tiszti étkezdében
ladt, akkor ártatlan volt..., ha viszont feljött
fogadta az altábornagy az 5-ös honvédek küldött- a vizszinére, akkor bűnös volt, mert az örségét amelynek vezetője dr. Firbás Oszkár ab- dög segítette és ebben az esetben megégették.
ból az alkalomból üdvözölte dr. Shvoy Kálmánt, Az utolsó égetés 1734-ben történt, ezután kikönyvet
hogy a kormányzó a II. osztálvu érdemkereszttel
seprüzés járta, míg végül Mária Terézia 1756tüntette ki. Az altábornagy meleg szavakkal vá- ban megszüntette a boszorkánypereket.
cserélhet h a v i egy pengőért
laseott az üdvözlésre.
a DÉLMAGYARORSZÁG
A zsúfolt terem a színes, érdekes előadás
— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szive
után hosszasan ünnepelte Szabó tanárt akikölt s»nk«nyvtárában
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár.
nek tiszteletére este társasvacsorát rendeztek.
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HA-HA cipőáruház,

Dr.Tápay Szabó László előadása
a boszorkányperekről
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