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WWWjT/i(2 Szontfwt Ró«n. ka®. Sándor pfc 
MMM/XC* prot Sándor, Ede. A nap kel 6 óra 
9 perckor, nyugszik 6 óra 9 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-101 
1-lg, délntáin 4-től 7-ig, a Városi Múzeum minden-
nap. vasár- és ünnepnap is, délelölt 10-tö1 fél l-ig 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak Grünwald L örökösök Kálvária-ot 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sngár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ncca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ncca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Török Már-
ton Csongrádi sugárút 14 (telefon 1364). 

— Szeged—Szabadka—Baja. A' polgármes-
ter, a közgyűlés határozata alapján nemrég™ 
felterjesztést intézett a kormányhoz és kérte, 
hogy a kormány kezd jen tárgyalásokat a jugo-
szláv kormánnyal a szeged—szabadkai vona-
lon a személytranzitó forgalom megindítása 
érdekében. Járuljon hozzá a jugoszláv kor-
mány ahhoz, hogy a magyar utasok lezárt ko-
csikban utazhassanak át azon a jugoszláv te-
rületen, amely a szeged—szabndka—bajai sza-
kaszba ékelődik. A kereskedelmi miniszter 
most válaszolt a felterjesztésre. Közli válaszá-
ban, hogy már többször tettek erre kisérletet, 
de ez a jugoszláv kormány elzárkózása miatt 
meghntsiilt. Az ügyet napirenden tartják 
mindaddig, amíg a szomszéd állam kormánya 
más álláspontra helyezkedik. 

— Nyolc centiméterrel apadt a Tisza. A Tisza 
vízállása péntekre ismét apadt A «űtörtflkl víz-
állás 528, a pénteki csak 520 centiméter volt 

Márdusl ünnepségek. Március 15-én a 
ftsidó templomban ünnepi Istentisztelet volt, 
nmelyen dr. L ö w Tmmánuel főrabbi mondott 
¡nagyhatású beszédet A főrabbi ezúttal 55-ik 
márciusi beszédét mondotta el, ami azt je-
lenti, hogy akkor is mondott beszédet március 
p5-én, amikor az osztrák elnyomatás a legna-
jgyohb volt Magyarországon. 

'Az ujszegedi társadaímf körök együt-
tesen ülik meg a március tizcinötödfki nemzeti 
finnepet szombaton este az újszeged! kulturház-
f>an. A» ünnepséget H a n s e r R. Sándor nyitja 
meg, az ünnepi beszédet dr. Ke l emen László 
ínondja. — A möravárosi népiskola vasárnap dél-
után 5 órakor tartja márciusi ünnepélyét. N yá r y 
Ferenc igazgató mond megnyitó beszédet K iss 
Károly tanfelügyelő az ünnepi szónok. 

— Görög katolikus misszió. 'A görög katolikus 
Wisiszió a Leehner-téri kápolnában szombaton 
délután fél 7 órakor beköszöntő szentbeszéd del 
kezdődik. Vasárnap, hétfőin és kedden délelőtt 8 
és 10 órakor szentmise. A 10 órai szentmise, délt 
ntánonként pedig 3 és 6 órakor tartandó ájtatos-
ságok keretében mondja el missziós beszédeit dr. 
P. D u d á s Miklós, a máriapócsí görög katolikus 
szerzetesi rendház főnöke 

Razzia n fogtechnikusok műtermében. X 
városi tiszti főorvosi hivatal a rendőrség se-
gítségével tegnap egészségügyi razziát rende-
zett a fogtechnikusok műhelyeiben. Végigjár-
ták az összes laboratóriumot és megvizsgálták 
a fogtechnikusok működését abból a szem-
pontból, hogy nem végeznek-e orvosi munkát 
A razzia során mindenütt a legnagyobb rendet 
találták a hatóság emberei: három fogtechni-
kus ellen indul kihágási eljárás. 

— A Frontharcos Szövetség szegedi főcsoportja 
vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartja közgyűlését 
az ipartestület márványtermében. A közgyűlésen, 
valamint a ma esti frontharcos műsoros estélyen 
jelen lesz a szövetség országos elnöke: gróf T a-
k á c h-Tolvny József, akivel ma délután Szegedre 
érkezik vitéz R á d v a y Imre ny. tábornok, orszá-
gos aleinök ós vitéz Bened i c t y Imre ny. ezre-
des, országos főparancsnok. 

Hibátlan atlaszcsihos 

csak Î66 
Hoffmann Dezső cégnél 

CsekonicB ucca 4. se 

női 
nadrág 

Akiknek a szívműködése rendellen, 
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű széke-
lési, ha naponta reggel éhgyomorra megisz-
nak egy kis pohár természetes »Ferene József, 
keserfivlzet. Szivszakorvosok megállapították, 
hogy a Ferenc József víz szlvelzsirosodás-
nál és blllenfyühlbáknál is enyhén, biztosan 
és mindig kellemesen hat. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
I&szerflzletekben kapható. B.I 

— Lelkészek ax nj rókusi plébánosnál Csütörtö-
kön délelőtt az újonnan megválasztott rókusi plé-
bánosnál, dr. Henny Ferencnél látogatást tet-
tek a szegedi felekezetek papjai: B akó László, 
Egyed Aladár, dr. L ö w Immánuel 6s Gyur-
g y e v i t s István. 

— A Kálvinista Kör ma este 6 órakor tartja e 
havi csendes óráját. Ezt megelőzőleg 5 órakor az 
egyház tanácstermében értekezlet lesz a 25—26-iki 
konferencia rendezése ügyében. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti: Időjárási helyzet: A harametrikus maxi-
mum Madeira szigeténél 770 mm, a minimum ír-
országon 735 mm. Nagymennyiségű csapadék hul-
lott Nyugateurópában, de különösen Franciaor-
szágban viharos szelek uralkodnak. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 20.4 
C, a legalacsonyabb 2.6 C. A harometer adata 
millfokra és tengerszintre redukálva reggel 763.8 
nwn, este 758.2 mm. A levegő páratartalma reggel 
74, délben 33 százalék A szél iránya délkeleti, il-
letve déli, erőssége 2—7. 

Időjóslat a Délvidékre: Száraz, meleg Idő, 
élénk légáramlással, később a felhőzet növekedé-
sével. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: 
Meleg idő, délnyugati légáramlás, nyugat felől 
felhősödés. Egy-két napon belől délnyugatról bo-
rulás és esők, zivatarok. 

— Halál az uccán. Bodor István 54 éves ló-
kereskedő pénteken délután a Móra-ucca sarkán 
hirtelen rosszul lett és összeesett Mire a men-
tők odaérkeztek, meghalt A halál okát boncolás 
fogja megállapitant 

— Petróleummal „gyógyította" magát, meghalt 
M o l n á r Pál 74 éves gazdálkodót fájdalmak gyö-
törték. Szomszédai tanácsára petróleumot ivott 
és nemsokára rosszul lett Hozzátartozói beszál-
lították a közkórházba, ahol rövidesen meghalt. 

háztarttal és mésiAros, kedrít! flsetésl feltételek mellett leif-
olcsdbb*n beszerezhetek 40a 

Fekete WAndor Kossntti L. «nqárnl tS. TM. 20- 73 

X Párfé adagonkint 50 fillér K a l á n k á n á t 

— A Szegedi Polgári Dalárda márctas 26-án 
délelőtt 10 órakor, határozatképtelenség esetén 
délelőtt 11 órakor tartja közgyűlését a városi ze-
neiskolában. 

x Meghivó. A Szegedi Zsidó Nőegylet tisztelet-
tel meghívja összes tagjait folyó évi március 19-én 
délután fél 5 órakor a Margit-uccai Székház nagy-
termében tartandó rendkívüli közgyűlésre. Tárgy: 
Szegényügy. A közgyűlést megelőzőleg 4 órakor 
választmányi gyűlést tart a Nőegylet, amelyre 
szintén ezúttal hivja meg választmánya tisztelt 
tagjait az Elnökség. 149 

Baponta friss pSrköItkávé, száraz háziszappan Schiffernél 

— Tyúklopásokért szigorított dologház. A 
rendőrség nemrégiben elfogta K ó s z ő Iüés 44 
éves rovottmultu napszámost. Kószó az utóbbi 
hetekben több baromfitolvajlást követett eL Éjsza-
kánkint bemászott a kerítéseken és kifosztotta a 
tyúkólakat. Kézrefceritésefeor négy lopást ismert 
be. A napszámost pénteken vonta feielősségre a 
szegedi törvényszék V i 1 d-tanáosa. Kivüle a vád-
lottak padjára került Dobó Miklósné is, akit or-
gazdasággal vádoltak. A nap6zámos beismerte a 
lopásokat és azzal védekezett, hogy nem volt mun-
kája, azért követte el azokat. A biróság, tekintet-
tel többszörösen büntetett előéletére, szigorított 
dologházba utalta és az ott eltöltendő idő legki-
sebb mértókét három esztendőben állapította meg. 
Dobónét 14 napi fogházra Ítélték. 

•— Sinclair Lewis: Egy modern asszony szive 
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

Hétfőn este 
operaházi előadás 

a szinházban: 

TROUBADOUR 
Báthy Anna, 

Elek Szidi, 
Halmos János, 

Svéd Sándor 
vendégszereplésével. 

Vezényel: 

Fleischer Antal 

Jegyek : 
a Délmagyarországnál és 

a színház pénztázánál 

és Mtívéssseí 
— — — W — W ! • — 1 1 — IM I 

Kodály-jubileum Vásárhelyen. A vidéki váro-
sok hangversenyéletében párját ritkító zenei ese-
ményre készfii Vásárhely. Szombaton és vasárnap 
K o d á l y Zoltán jubüeumát ünnepli meg a város, 
szombaton díszhangverseny keretében, vasárnap 
pedig a népdalgyüjtő-kongresszust tart amelyet 
kulturdélután követ előadással a kaitanadalokról. 
Az ünnepségekre Vásárhelyre érkezik Kodály 
Zoltán és a magyar zenei élet számos kiválósága. 

A színházi iroda hirei 
Ma délután: Az élet álom. Calderon szenzációs 

sikerű, klasszikus szépségű játéka. Ifjúsági elő-
adás, filléres helyárak. Főszerepben Táray Fe-
renc. 

Ma este: Az ember tragédiája. Kiss Ferenc, a 
Nemzeti Színház nagynevű művésze és Táray Fe-
renc felváltva játszák Lucifer ós Adám szerepét 
Ma este Adám: Kiss Ferenc, Lucifer: Táray Fe-
renc. Vasárnap este Ádám: Táray Ferenc, Luci-
fer: Kiss Ferenc. Évát mindkét előadáson Köny-
ves Tóth Erzsi ját szia. 

Az ember tragédiája előadásai uj színpadi de-
korációkkal, modern színpadtechnikai megoldá-
sokkal kerülnek szinre. 

Jegyek a rendes olcsó esti helyárak mellett 
egész nap váHhatók Ma este: premierbérlet 
holnap este: A. bérlet. 

Vasárnap délután fél 4-kor megismétli a 
színház a TuI a Dunán Baranyában cimű Erdélyi-
operett előadásán filléres helyárakkal, délutáni 
bérletben. 

Vasárnap délután 6 órakor: Süt a nap. Az ipar-
testületi műkedvelői gárda előadását nagy érdek-
lődéssel várják. 

Hétfőn: Troubadour, Verdi operája az Opewthás 
tagjninak vendéfffelléptével. Báthy Anna, Elek 
Szídi, Halmos János, Svéd Sándor vendégjátéka, 
dirigál Fleischer Antal. 

Paop Zoltán «t ŝ o 
K í g y ó u c c a 1 . s z . ( F c k r l r t o s u . t o r o k . ) 

Modern uri ruhákat 

Modern fazon, modern huzat, 
szolid kárpitos munka 

Rubin kárpitosnál 
Szeged, Kossuth Lajos sugárn* 8. 


