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Nem kerül pénzbe 
a Délmagyarország, 

mert elköltött pénzénél* öt százalékát vissza-
téríti a Kiadóhivatal, I>a takarékossági szer-
vezetének üzleteiben szerzi be szükségleteit. 

H i r e t e 
fftw Q Csütörtök. Rám. kath. Franciska. Prot. 

^ Franciska- A nap kei 6 óra 27 perc-
kor, nyugszik 5 óra 56 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt ^ tői 
l-ig, délután 4-től 7-lg, a Városi Muzenm minden-
nnp. vasár és ünnepnap is. délelőtt 10-tí"' fél l-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, 1. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap, 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csüf rtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut 
20 (telefon 2268), Bulcsn Barna Kálvária-tér 7 
(lelefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged. Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I., 
Boldogasszony-sugárwt 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX a. 489. (telefon 3425) 

— Indítvány. Iritz Béla a kővetkező indítványt 
nyújtotta be a kereskedelmi és iparkamara elnök-
ségéhez: ,,Mondja ki a kamara teljes ülése, hogy 
a kamara dologi szükségletéinek biztosítása a jö-
vőben csakis a közszállitási szabályzat rendelke-
zéseinek megfelelően kiirt árlejtés utján történhe-
tik minden olyam esetiben, amikor az évi szükséglet 
az 500 pengő értéket meghaladja. Mondja ki a ka-
mara, hogy a változott viszonyokra tekintettel, a 
tulmngas mérlcghitclesitési dijak 50 százalékos 
mérséklésit kéri a kereskedelemügyi miniszter-
től" Az indítvány n kamara legközelebbi teljes 
ti'ésének napirendjére kerül. 

— A szegedi háztulajdonosok küldöttsége a fő-
ispánnál. A Szegedi Háztulajdonosok Egyesületé-
rrk küldöttsége járt szerdán délrlftlt Bárányi Ti-
bor főispánnál. A küldöttség felhívta a főispán fi-
pveimét a háztulajdonosok súlyos helyzetére, 
amelynek egyik oka a gazdasági válság, a másik 
o';a pedig a fiktív vagyon és jövedelem alapján 
kivetett adók nagysága. A küldöttség a főispánt 
kérte fel, hogy hívja fel a kormány figyelmét a 
háztulajdonosok súlyos helyzetére, valamint qrra. 
ho«;y a vidéki házak legnagyobb részében kiörege-
dett kereskedők, iparosok és lateinerek 6s*szeku-
porgatott vagyona fekszik azért, hogy nyugdíj he-
lyett valami jövedelmet biztosítson keresőképte-
lenné vált tulajdonosa 'számára. A novemberi bér-
alapon való adóztatás méltánytalan rend «ere és 
a bérek folytonos csókkenése miatt a házjövede-
lem az adókra sem elegendő. A főispán megígérte, 
hogy a háztulajdonosok kívánságát tolmácsolni 
fogja illetékes helyen. 

— Betiltották n Munkásotthon tudományos 
előadását. A Szakszervezeti Bizottság közli, 
hogy a 10-iki. pénteki tudományos előadás, 
ítmelyet Sávolt János „A gazdasági kérdések és 
szakszervezetek" cimen a Munkásotthonban 
nknrt megtartani, elmarad, mert a rendórlia-
tór^g nem engedélyezte. 

— Főhercegi koresxtclfl. Budapestről jelentik: 
József Ferenc főherceg és Arma főhercegasszony 
első fiúgyermekét ma délelőtt keresztelte meg Se-
rédi Jusztinián hercegprímás. Az újszülött József, 
Árpád. Benedek nevet kapott. Az ünnepélyes szer-
tartáson megjelent a kormányzói pár is. A kereszt-
apai tisztet Ferdinánd volt bolgár király vállalta, 
akit József főherceg helyettesitett. 

— Blőtjárósápt illés az ipnrtestiil etben. A szegedi 
ipartestület elöljárósága pénteken délután 5 óra-
kor ölést tart. 

— Ab ipartestület márrínsl vacsorája. A sze-
gedi ipartestület márciusi vacsoráját 15-én tartja 
meg este 8 órai kezdettel a testületi székház már-
ványtermében. A vacsorán az ünnepi beszédet dr. 
Pettre János mondja. A testület elnöksége vendé-
gokot is szívesen lát a vacsorára. A teríték ára 
80 fillér, jelentkezéseket az ipartestület titkársága 
jegyez elő. 

— BAL A szegedi cionista ifjúság aviva baris-
srta csoportja 11-én, szombaton este tartja purim-
bálját a zsidó hitközség dísztermében. 

— Kramár professzor előadása a gyermekne-
velésről. A Miefhoe előadássorozata kereteben 
szerdán esté dr. Kramár Jenő egyetemi tanár 
tartott előadást „A gyermeknevelés az orvos 
szempontjából" cimen. Értékes előadásában 
vázolta az orvos feladatát és kötelességeit a 
gyermek csecsemőkorától kezdve. Kívánatos-
nak mondotta az orvosok, a pedagógusok és a 
szülők együttműködését a nevelés terén. Ez 
a kooperáció, amely Budapesten már jelentős 
eredményeket mutathat fel, a vidéken sajnos, 
még csak óhaj. A modem pedagógia túlzásai-
val szemben Kramár professzor a gyermekek 
időclőtli felvilágosításával szemben — a szülők 
felvilágosítását tartja fontosabbnak. A nagy 
érdeklődéssel hallgatott előadást élénk vita 
követte. 

i s f i e r n y f i divatfopóva* 

csak 4'80 ! 
H o f i m a n n D e z s ő c é g n é l 

Csekonics ucca 4. ss 
r •••min. 

A z Idő 
A Szegedi Mctcorologiai Obszerva tórium je-

lenti: Időjárási helyzet: A barometrikus maxi-
mum a Balti államokon 780 mm és Franciaorszá-
gon 755 mm. A minimum Islandon 735 mm. Csapa-
dék Nyugat- és Északeurópában és a Földközi 
tengeren hullott jelentősebb mennyiségben. Nyu-
gat- és Déleurópa enyhe, Középeurópn hűvös. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 8.9 C, 
a legalacsonyabb 4.6 G. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 768.3 mm, 
este 772.8 mm. A levegő páratartalma reggel és 
délben 95 százalék. A szél iránya északkeleti, 
erőssége 2—1. A lehullott csapadék mennyisége 
1.9 mm. 

Időjóslat a Délvidékre: Hűvös idő, a felhőzet 
lassú csökken csévél. 

— Előadás a orvosegyesületben. A Szegedi Or-
vosegyesület és a Gyógyszerészegyesület szerdán 
e?te a Knssban levő otthonában ülés! tar'ott, 
amelyen Franki Antal gyógvszerész tartott elő 
adást a helyes gyógyszerelőirásról. Az érdekes 
előadást nagyszámú hallgatóság hallgatta végig. 

— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szive 
— Bélm-ígyarorszác kölcsönkönyvtár. 

K i v á l ó m i n ő s é g ű 

olcsó 
selyem és kötött 

divatos bfuzo 
Lusztig Imre 

harisnya, kötöttáru üzletében 

S z é c t i e n y l - í é r 2,. 
T K z a - s z á I l ó m e l l e t t . u 

Makacs székrekedés, vastagbél katarus, 
gyomorba!, puffadás, vértorlódás, sárgaság, 
aranyeres csomók, csíoőfáiá® eseteiben a ter-
mészetes „Ferenc J ó z s e í " keserűvíz, reggel 
és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül 
becses háziszer. Klinikni megfigyelések tanu-
sága szerint a Ferenc JÖZSCS víz még inger, 
lékeny helíi betegeknél is fájdalom nélkül hat-
A Fe renc Józse f keserűvíz gyógyszer!árak-
ban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható. 

— Eszperantó. A Magyarországi Észperantista 
Munkások Egyesületének csoportja csütörtökön 
este 7 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 
9) nj eszperantó tanfolyamot nyit. 

— Hajóforgalom a Tiszán. A MFTB értesítése 
szerint a teheráru forgalom a Tiszán Szegedtől le-
felé és a Dunán minden állomásra megkezdődött 
A Szeged-Csongrád-Szolnok közötti viszonylatban 
az áruforgalom még szünetel. 

& r é g é s z m y n k á j a 
Dr. Banner János előadása 

Dr. Banner János Egyetemi c. rk. tanár a „Ré-
gész munkája" cimen tartott szerdán délután ve-
tített képek kíséretében érdekes előadást az egye-
tem bölcsészeti karának előadótermében. 

— Az őskori tárgyak közül nem egy, már év-
századokkal ezelőtt magára vonta a figyelmet — 
kezdte előadását A csiszolt kőbaltának gyógvitó-
erőt tulajdonítottak, mert azt tartották róla, hogy 
a villámlás alkalmával az égből hullott alá. La-
pos-, láncos mennykőnek nevezték. A Margit-le-
gendában találkozunk vele először, de vannak vi-
dékek, ahol ma is él ez a hit. A földből előkerülő 
aranygyűrűket, karpereceket még a XVII. század-
ban is termésaranynak tartották, amelyek sző-
lők és fák tövén nőnek a legszívesebben . . . Sze-
ged környékén Szőnyi Benjámin hódmezővásárhe-
lyi lelkésznek tűntek fel először a Hódló partján 
látható vastag edénycserepek és azokat harnwed-
rek darabjainak tartotta. Az első magyar régészeti 
lelet publikációja a „Tudományos Gyűjtemény" 
hasábjain 1828-ban jelent meg jankovich Miklós 
tollából. Az első tervszerű ásatást most száz éve 
Kubinyi Ferenc végezte a nógrádmegyei Hársas-
hegyein. Ennek az ásatásnak — kora ismerete alap-
ján félreértett — eredményeit a „Sas" cimü fo-
lyóiratban tette közzé 1833-ban. Olyan időben, 
amikor a bronzemlékeket még egész Európában 
rómni eredetüeknek tarto'ták. Ennek az első ása-
tásnak nem is volt más eredménye, mint az a hat 
„táblázatos rajzolat", amely a maga idejében igen 
nagy dolog volt. 

— Az ősrégészet m-ultja alig száz esztendőre 
támaszkodik — folytatta —. de ebből is csak az 
utolsó harminc év az. ami a mai kifejlődőit mód-
szer és az uj célkitűzés szempontjából figyelembe 
jöhet. Az első temetkezések és a barlangi festmé-
nyek felfedezése korában tarmészettndósok fog-
lalkozik vele és igv módszere is természettudo-
mányos volt. Nemsokára régészek kezébe került a 
vezetés, akik különféle koroknak megfelelő timi-
sok megállapításával a kronologia! egymásutánt 
igyekeztek megállapítani. Ez a módszer ma már 
csak eszköznek tekinthető, az urabb célok eléré-
séhez. 

— Az ásatásoknál muta'kozó rétesek megfigve-
lése és ezeknek egymásutánja egvfelől a ponto* 
kronologia mcsállapitására veretett, másfelől az 
őskori műveltség kérdéseire vil^ídtott rá s az elő-
került tárgyi emlékekből a lelki életre is következ-
tetést .vont. Isrv bontakozott ki az eirész élet képe. 
ami vis7ont lehetővé tette a települési archaeolo-
gia kifejlődését. Ennek tanítása szerint az archne-
ologiai kultur-tartományók, mindenkor hizonvo"; 
népeknek felelnek meg. Az esymással közvetlenül 
érintkező különböző kultúrák egvultal különálló 
népeket jelentenek. Fnnek a meeállapitása a mo-
dern eszközökkel dolgozó ősrégészet feladata. En-
nek szolgálatában állanak az ásatások, amelvel; 
főleg három problémakörben mozognak. Megálla-
pítják a kronologia! szempontból szükséges réte-
rcket. az ezekben mectalálbató kultúrát és az ez 
zel egvfitt iá ró település! kérdéseket tisztázzák. 

A bemutatott képek errv őskor! telep ásatását 
szemléltették lénésről-lépésre haladva a lelőbelv 
megállapítás?, felmerése, kutatása és feltárása 
terén. Fokról-fokra bontakozott ki a telep rétege 
zeltsége, a, település formái, a házak s a bennük 
liláit régészeti anvafT. amelv a mellette talált te-
mető anvasjával együtt teljes kulturkípet adott 
arról a telepről, amelv az uffvnevezett tiszai kul-
tnra el=ő szakaszába tartozik és szervesen illesz-
kedik a magyarországi kőkorba. 

Az előadást nagyszámú közönség hallgatta 
végig *s melegen megtapsolta. 


