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Csekonios ucca 4. ns — Vegykisérleti állomás Békéscsabán. Kecske-
métről jelentik: A földművelésügyi miniszter már-
cius elsejével Békéscsabán gabona- és lisztvizs-
gáló, továbbá talajvizsgáló laboratóriummal is 
felszerelt vegykisérleti állomást állított föl. Az 
uj állomás körzetét is megállapította a miniszter, 
ebhez csatolta Békésmegye egész területét, amely 
eddig a szegedi vegykisérleti állomás körzetébe 
tartozott, a debreceni állomás körzetéből pedig át-
csatolta a csabat körziethez Szolnokmegye tiszán-
túli járásait és a tiszántúli megyei városokat. A 
szegedi vegykisérleti állomást ugy kárpótolta a 
miniszter, hogy Félegyházát és a félegyházai já-
rást, amely eddig a kecskeméti körzethez tarto-
zott, a szegedi állomás körzetéhez csatolta. 

— A szegedi szegény gyermekek ingyewtejak-
eféja pénteken délután 5 órakor a városháza bi-
zottsági termében értekezletet tart. — Az ingyen-
tejakció közit, hogy ujabban a kővetkező adomá-
rivok érkeztek: Széchenyi Mozi 2 filléres pótjegy-
il let ékeiből 61.12, Belvárosi Mozitól jegypótiíleté-
kokért 121.16, Szeged város járlatkezelőségétől, ti-
kettek eladásából 16.70, Hági-étterem számol ¿cé-
duláikért 2, Tisza Evezős Egyesület jelmezesté-
Ivéuek jegypót 1 ék a iból 27.50, Szűcs Jánosné tikett-
eladásából 12. Kodi Józsefné tiketteladásából 10. 
Sós Máriától 5, Belvárosi óvóda Szabóné tikettel-
adásából 2 pengő. 

— A MTEFT10E kutturestét A MTEFHOE sze-
gedi csoportjának kultwrbizottsága most állította 
össze márciusban tartandó kulturestéi program-
iát Március 4-én dr. Oál Jenő országgyűlési kép-
viselő „A modern világszemlélet és a Biblia", 
*-án dr. Krnmár Jenő egyetemi tanár: „Gyermek-
nevelés az orvos szempontjából", március 22-én dr. 
Xb»s Arnold főrabbi „Zsidó Irodalom, zsidó ifjú-
ság" címmel tart előadást. Március 29-én dr. VÁ-
zsonyl János országgyűlés képviselő ad elő. 

— Előadán a Munkásotthonban. A szegedi szak-
szervezeti bizottság közli, hogy dr. Berkes Pál 
orvos pénteken este 7 órakor a Munkásotthonban, 
(Hétvezér-neon 9.) „A szociális hygiéne" elmen tu-
dományos előadást tart 

— Knlturest. A Saegedi Katolikus T>gényegye-
rttlet va-sámap este 7 órakor Galamb-ncral helyi-
ségflben kwtturestét tart. Belépődíj nvnes. 

— Az ifjus&jri vőröskeresztegylet előadása. Az 
ifjúsági vöröskereszfegyesűlet dr. Somogyi Szil-
veszterné kezdeményezésére előadást rendezttt 
Zengő Péter és Weszeiovszky Pál közremüködésé-
vel. Az előadás jövedelmét felerészben a tanyai 
szegény gyermekek cipőakciójána, felerészben pe-
dig a városi szegémy gyermekek felruházására 
forditatták. Az előadást az egyesület márciws 12-én 
a színházban megismétli Az előadás jövedelmé-
nek félét a szegény gyermekek ingyen tejakciójára 
fordítják, a másik részét a tanyai szegény gyerme-
kek kapják. 

Ö FELSÉGE 
AVENDÉG! 

Ez a mi jelszavunk és a mi sike-

rünk titka. 

Mindent a vendégért és mindent a 

vendégnek! 

A legjobbat, a legolcsóbbat! 

A legjobb helyen fekvő szállodánk-

ban nagyon jó szobát kitűnő ellátással 

12'- P-ér. 
adunk. 

Bristol Szálloda Budapest 
Dunapart I 

Kormányválság Jugoszláviában 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bel-

grádból jelentik: A kormányválságról szóló hí-
rek egyre konkrétebb formát öltenek. Állítólag 
a Szrszkcs-kormány nem sokáig tudja magát 
tartani és vagy lemond, vagy messzemenő re-
konstrukciót hajt végre. A kormányválsággal 
kapcsolatban csütörtök este minisztertanácsot 
tartottak. 

Az amerikai bankpánik 
Newyork, március 2. Az Egyesült Államok-

ban ma Oklahoma, Kalifornia, Louisiana álla-
mokban elrendelték a bankmoratóriumot Mint-
hogy az alktomány hem ad jogot az államok 
kormányainak arra, hogv o bankok működé-
sét korlátozzák, ezt ugy kerülik meg, hogy a 
kormámyzók meghatározott számú napot ál-
lami ünnepnek jelentenek ki. ezeken az ünnep-
napokon pedig a bankoknak joguk van a 
pénztárakat zárva tartani. 

Arizona állam kormányzója három, Nevada 
állam kormányzója pedig négynapi henkzáTta-
tot rendelt el az egész ország terüleffre. 

Hz arany- és papirsilling 
árfolyamának kiegyenlítése 

Bécs, március 2. A legfelsőbb törvényszék az 
utóbbi időben olyan döntéseket hozott, ame-
lyek szükségessé tették az aranysilling és a 
papirsilling árfolyamának kiegyenlítését. Leg-
közelebb a kancellár elnöklete alatt Weiden-
hoffer pénzügyminiszter. Schuschnigg igaz-
ságügyminiszter és Kienböck, az osztrák nem-
zeti bank elnöke tanácskozást fog tartani, hogy 
törvényhozás utján lehessen szabályozni á 
kérdést 

Nászufján meghal! 
az USA 72 éves igazságügy-

minisztere 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.') New-

yorkból jelentik: Az Egyesült-Államok u j 
igazságügyminisztere, a 72 éves Thomas 
Welsh, tragikus körülmények között nászut-
ján hirtelen meghalt. Az igazságügyminiszter 
most tartotta esküvőjét Havannában egy 50 
éves özveggyel. A házaspár az esküvő utón vo-
natra ült, hogy Washingtonba utazzon. A mi-
nisztert a hálófülkében szívszélhűdés érte. 

Két csendőr és a fogoly 
(A Délmagyarország munkatársától.) Cs&-

töriuttön délelőtt nagy feltűnésit keltett a Szé-
chenyi-téren egy külömös menet A főposta fe-
lől egy konflis haladt a törvényszék épülete 
felé. A knmfl isbain keresztben feküdt egy erő-
sen megvasalt, munkáskülscjü férfi. Feje ol-
dalt lelógott a kocsi hágcsójára. A konflis mel-
leftt két oldolt egy-egy csendőr haladt, kezében 
tartva a fogoly láncának végét. 

A törvényszék épülete előtt a konflis megál-
lott, a foglyot a csendőrök levették a kocsiról 
és be akarták vinni az épületbe. A fogoly azon-
ban, akin nem volt kalap sem, nem hagyta és 
Jabát fájdalmasam húzta maga után, elvetette 
magát és azt kiabálta, hogy nem megy egy lé-
pést sem. A csendőröknek csak nehezen sike-
rült felkisérniök a fogházba. 

A foglyot, akit több lopás miatt fogtak él, 
vasúton hozták Szegedre. A főposta előtl) meg-
makacsolta magát és kijelentette, hogy tovább 
nem megy egy lépés»; sem. A csendőrök ekkor 
belefektették a konflisba. 

i 

Az i d ő 
A Sr/egedi Meteorologini Obszervatórium je-

lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 7.2, 
a legalacsonyabb —.5.3 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 771.8, este 
771.5 mm. A levegő páratartalma reggel 100, dél-
ben 90 százalék. A szél iránya északi, illetve 
északkeleti, erőssége 1—2. 
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K i v á l ó m i n ő s é g i t 

olcsó 
selyem és kötött 

divatos blúzok 
Lusztig Imre 

harisnya, kötöttáru üzletében 

Széchenyi - tér 
Tisza-szálló mellett. 11 

Téli bajok 
a tápéi komp körOl 

Ismeretes, hogy a tápéi komp fenntartója Sze-
ged város. A kompfenntartás törvényes kötelezett-
ség a város már többször szabadulni szeretett 
volna tőle, de sikertelenül. Ezt a kötelezettséget 
még akkor vállalta, amikor megkapta a tápéi ré-
ten levő földeket, amelyek tulajdonjogilag Sze-
gedhez tartoznak, közigazgatásilag azonban Tápé 
közsíigfaez és a dorozsmai járáshoz. így lett a vá-
ró« Tápé adófizetője, azonkívül, hogy törvényes 
kompfenntartója is. Mint törvényes kompfeimtar-
tlónak igen sok baja akadt a gyorsan pusztuló 
komppal, amely rengeteg pénzt emészt fel anélkül, 
hogy számottevő jövedelmet hozna, mivei Tápé 
község őslakóinak leszármazottai számára ingyen 
kompbasználatot biztosítanak a régi dekrétumok. 
Nemrégen történt, hogy e'lkatari vétel formájában 
egy kisebb vaiskompot vett a város. Erre azéit 
volt szükség, hogy a rendes fakorap javítása ese-
tén is legyen mivel lebonyolitam a két part között 
a forgalmat Tápé község eJőljáróságia, valamint 
a dorozsmai főszolgabrróség és a szented alis-
páni hivatal nemrégen azt kérte hogy tartsa a 
város ezt a kisebb vaskompot is üzemben, különö-
sen a tavaszi és az őszi munkák idején, mert igy 
meggyorsíthatná a forgalom lebonyolítását 

A kérdés csütörtökön került a tanács eJS, a 
tanácsban azonban nem támadt hajlandóság a tá-
péi kívánság teljesítésére, mivel a két komphoz 
kettős személyzet kellene, a második révészgarni-
tora fizetésére pedig fedezet nincs. 

A komppal különben más baj is történt a jég-
zajlás idején. Szabály az, hogyha zajlik a jég a 
Tiszán, a komp erős drótkötelét nem bocsájtják a 
viz alá, hanem kifeszítve tartják éjszaka is. A vi-
zenjáró népek ismerik ezt a törvényt. A Soko nevű 
jugoszláv gőzös kapitánya ugy látszik, megfeled-
kezett róla. Éjszaka indult el Szegedről a zajló 
Tiszán Szolnok felé. Tápénál nem lassított, neki-
ment a kifeszített drótkötélnek, amely hangos pen-
düléssel pattant ketté. A zajra kiszaladtak a ré-
vészek és hallották, liogy a kapitány lekiabáJ.ja a 
hajóról a biztatást: majd megfizeti a kőtél árát, 
ha viaszafelé jön... A tek. tanács óvatosságból 
még el rs határozta, hogy értesíti a révkapitány-
ságot a dologról. 

x Ha Budapestre utazik, első Htja tegyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített HungSría-ffirdőbe 
(Budapest, VII., Dohány-ueca 44 ) menni. Ott m á r 
reggel 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pen-
gőér t nemcsak meg f ü r ödhe t , hanem 
jó« meg Is reggelizhet 

— Ellopták fizetését. Molnár Irma egyezetni 

tisztviselőnő bejelentette a rendőrségen, hogy 

szerdán délben, amint a Tisza Lajos-köruton ha-

ladt keresztül, ellopták egész hónapi fizetését El-

mondotta, hogy retikűljébeo 103 pengő volt, e g é s z 

hónapi fizetése. Ezt az összeget lopta el a vak-

merő zsebtolvaj. A rendőrség megindította a nyo-

mozást 

Fürdőkádak, * 
fürdőkályhák, mosdók, angolklozet, btdék 
és piperecikkek elsőrendű kivitelben Fekete 
Sándornál, Kossuth L. sugárut 18. Tel. 22-72. 


