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' Prot. Aladár. A nap kel 6 óra 23 
perckor, nyugszik 6 órakor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt m-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
lap. vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-től fél l-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme-
/et) nyitva vasárnapok kivételével mindennap, 
van nyitva. Folyőiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak. Granwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Keletnen-
ueca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Tőrök Már-
ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364). 

r 

— Az árviz évfordulója. Ma van ötvenne-
gyedik évfordulója annak, hogy a Tisza haj-
nali három órakor áttörte Percsoránál a gátat 
é-> vad iramban megindult a viz Szeged 
amely azután néhány óra alatt romhalmaz-
ként süppedt a hullámsírba. A katasztrófa év-
fordulóján most ís megemlékezik a város a 
pusztulásról. Hajnalban három órakor meg-
szólaltak a harangok és zúgtak egész négy 
óráig. Délelőtt fogadalmi misét celebrál Raskó 
Sándor főesperes a fogadalmi templomban. 

— Kitüntetés. A belügyminiszter dr. Veress 
Gábor államvasút! üzletigazgatónak a nemzeti 
munkavédelmi Intézmények fejlesztése terén kifej-
tett érdemeiért a munkavédelmi jelvény egyidejű 
adományozása mellett elismerését fejezte ki Az 
elismerő okiratot Zakariás József ny. ezredes ün-
nepélyes keretek között nyújtotta át Veress Gá-
bornak. 

— Evangélikus egyházi hirek. Március 12-én 
délelőtt 10 órakor az istentiszteleten megemléke-
zik az evangélikus gyülekezet az árviz évforduló-
járól. Délután 5 órakor a templomban a Leány-
egyesület böjti vallásos estet rendez. Március 
15-én délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet. Az 
ünnepélyek sorrendje: délelőtt 11 órakor az elemi 
iskolai tanulók iskolájukban, délután 3 órakor a 
prot középiskolai ifjusátg az evangélikus tem-
plomban, délután 5 órakor az OLSz szegedi fiókja 
a templomban. Az Egyetemi Luther Szövetség ün-
nepélyét 14-én délután 5 órakor tartja az egyház 
belmissziós termében. 

— Március 25-én és 26-án, Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony napján és a rákövetkező vasárnap 
rendkívül mérsékelt utazási és ellátási dijért tár-
sas kirándulást rendez a Délnwgyarország Wien-
be. Részletek legközelebb. 

— Halálozás. Bálé István városi adópénztár-
nok pénteken 49 éves korában néhány napi be-
tegség után elhunyt Temetése vasárnap délután 
3 órakor lesz a belvárosi temető kupolacsarno-
kából. 210 
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— 81 centimétert áradt a Tisza. A Tisza 
áradása szombaton tovább tartott. A pénteki 
vízállás 407 centiméter volt, szombaton 488 
centiméteres magasságot mértek. Valószínű, 
hogy az áradás most átmeneti időre szünetelni 
fog, mert a Tisza felső szakaszáról, a Maros-
ról és a Kőrösökről apadást jelentenek, csu-
pán a felső szakasz kisebb mellékfolyóm mu-
tatkozik áradás. 

— VÁROSI SZÍNHÁZ. Március 20-án este 
8 órakor Troubadour. Szerepelnek Halmos Já-
nos, Svéd Sándor, Bátky Anna, Élek Szidi, a 
budapesti Operaház tagjai. Dirigál Fleischer 
Antal. Kiegeszitett zenekar és kórus. Jegyek 
Délmagyarországnál és a szinházban. 

— Tiszteletbeli kinevezés. Bárányi Tibor főis-
pán dr. Katona István városi aljegyzőt, az elől-
járóságl hivatal vezetőjét tiszteletbeli tanácsnok-
ká nevezte kL 

—• A Piarista Diákszövetség kalturestje. Va-
sárnap délután fél 6 órakor a gimnázium díszter-
mében P. Müller Lajos tart előadást a misztika 
köréből. Első szám Csefkó Zoltán tanuló szavaló-
kórusra irt darabja lesz, amely a mult vasárnap 
nagy tetszést aratott. Dr. Belle Feirenc hegedül 
K. Kain Kató kíséretével. 

— Előadáa az ügyvédi kamarában. Az Orszá-
gos Ügyvédszövetség szegedi osztályülésén hét-
főn este fél 7 órakor az ügyvédi kamara díszter-
mében dr. Vészi Mátyás budapesti ügyvéd „A lét-
fenntartás joga" elmen előadást tart 

— ügyvédi hir. Dr. Rottenberg Pál ügyvédi 
müködisét Lőw Lipót-ucca 9. szám alatt foly-
tatja. 128 

Már C S A K . 2 N A P I G tart a 

25 éves jubileumi vásár § 
Fischer „Kézimunfcaliáz" Kölcsey u. 10. 

— Március 15-én teljes hivatalszünet lesz a 
városházán. A polgármester a nemzeti ünnep 
napján, március 15-én teljes hivatal szünetet ren-
delt el a városi hivatalokban. 

— Holland-India volt kereskedelmi főbiztosa 
Szegeden. Érdekes vendége lesz Szegednek hétfőn 
és kedden William de Cock Buning, Holland-India 
volt kereskedelmi főbiztosának személyében, Wil-
liam de Cock Buninget fia révén, aki Magyaror-
szágról nősült, családi kapcsolatok fűzik Magyar-
országhoz és nagy érdeklődéssel viseltetik a ma-
gyar ügyek iránt Hétfőn este William de Cock 
Eming a szegedi Rotary Clubnak lesz a vendé-
ge, kedden délelőtt a várost tekinti meg és láto-
gatást tesz a város vezetőméi. 

x A Dolgozó Nők Klubjában Radnóti Dezsőié 
gyakorló-polgári Iskolai szakvezető tanár „A 
dolgozó nő hivatása és keresete" cimen f. hő 12-
én (vasárnap) d. u. 5 órakor előadást tart. (Ke-
lemen u. 11.) 191 

— Szeged brldgebajnoksága. Szeged bridge-
bajnoksága öthetes küzdelem után befejező-
dött. A bajnokságot a Szegedi Bridge Szalon 
csapata hódította el. A győztes csapat minden 
tagja olyan játékot produkált, amely biztató 
előjelnek látszik a húsvéti országos bajnok-
ságra. A csapat tagjai: Weisz Imre, dr. Szem-
ző Imre, Sós László, Vas Pál, Müller Imre és 
dr. Schwarcz István továbbra is erős tréning-
ben maradnak A második helyezett csapat tag-
jai: Szirmayné Lily, dr. Holló Pál, Setét Andor, 
Pető György, Szántó János és Róth Ernő. A 
harmadik nelyezett: Grüner, Pártos, dr. Lusz-
tig, Singer, dr. Koch-csapat, mint a verseny 
favoritja indult a küzdelembe, csak balszeren-
cséjüknek tudható be, hogy nem végezte jobb 
helyen. Negyedik a Regatta csapata, amely az 
utolsó fordulóban Máténé. Máté, Fellegi, dr. 
Bedő és dr. Raracs összeállításban a bajnok-
csapatot verte meg. ötödik a Hölgyek team ja, 
hatodik a DAC csapata. A verseny végleges 
eredménye: I. Weisz-team 4 győzelem 133 
pont, II. Szirmayné-team 8 és fél győzelem 
22 pont, III. Grüner-team 3 győzelem 23 pont, 
IV. Máté-team 2 győzelem 4 pont, V. Hölgyek 
teamja minus 82 pont és VI. DAC 1 győze-
lem minus 100 pont. 

x Gyermekeknek csak enyhe ártalmatlan has-
hajtót szabad adni, hogy a rossz emésztés gya-
kori következményét, megelőzzük. Ezért rendel-
nek az orvosok gyermekeknek Darmolt. 
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— Frontharcosok műsoros estje. Az Országos 
Frontharcos Szövetség szegedi főcsoportja 18-án 
este 9 órai kezdettel az ipartestület nagytermé-
ben műsoros estélyt rendez sziegénysorsn bajtár-
saik felruházására. A műsoron szerepelnek Hont 
Erzsébet, dr. Tonelll Sándor, dr. Ocskay Kornél, 
dr. Belle Ferenc, Orbán Sándor, konferál Endré-
nyi Imre. 

Előzd meg a nagyobb 
BAYER PÜRGO enyhén hajt. 
Egészségnek mit sem árt, 
Utánzattól szenvedsz kárt* 

x Követelje a Stanffer-trapplstét, mert minő-
ségbein ez vezet. 111 

— Tokaji és szegedi édes borok olcsó eladását 
megkezdte Danner Mihály, Szédhenyi-tér. 215 

fürdőkályhák, mosdók, angolklozet, bidék 
és piperecikkek elsőrendű kivitelben Fekete 
Nándornál, Kossuth L. sugárut 18. Tel. 22-72. 

— Gyermekszerencsétlenség. Szombaton dél-
előtt súlyos égési sebekkel beszállították a köz-
kórházba Dénes Mihály másfélesztendős, Aigner-
telepi kisfiút. Hozzátartozói előadása szerint a 
gyermek játszadozás közben arccal ráesett a for-
ró tűzhelyre. A kisfiú első és másodfokú égési 
sebeket szenvedett, állapota súlyos. A szülök el-
len megindult az eljárás. 

99 IDEÜL f f ideálisan test, tisztit 
női és férfi ruhákat. 

Batthyány ucca 2. 

— Előadás. A szegedi zsidó ifjúsági könyvtár 
vasárnap délután fél 6 órakor a zsidó hitközség 
dísztermében purLmi ünnepségei rendez. 

x Felhívjuk olvasóink figyelmét lapunk ma! 
számában megjelent XXX osztálysorsjátékra. A 
húzást már április 7 és 10-én megtartják. Igen 
ajánlatos volna, ha a nagy keresletre való tekin-
tettel az eddigi résztvevők sorsjegyszámaikat 
megtartanák s az tq vevők pedig minél előbb ren-
deljenek. 

— A legifjabb Írói nemzedék két nagytehetségű 
tagjának, Tőrök Sándornak és Székely Tibornak, 
egy-egy reprezentatív elbeszélését közli az UJ 
Idők mai száma. 

I Ü P V 

Fontos Bndopcstre 
utazók rfózéreü! 

Szállton meg 0 

m m szauobm 
'•WHVMUHU J1WIHWWW« FWIWIWWIWW^WW'HWUW 

Berlini tér 7 (NQUgattnát) 
Budapest l e g j o b b helyén fekvő 

modern szállója. 
Lift. Központi fűtés. Hideg és meleg 
folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. 

Kávéház-étterem. 7 

Szobák 4-50, Pensió 7-től. 

Egyágyasnál 10%, kétágyasnál 20% 

e n g e d m é n y 

e lap előfizetői és olvasói részére. 


