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Hirek. 
l f ) C Szerda. Róm. katb. Ferr. sz. V. 
f l / Prot Vince. A nap kel 5 óra 32 
perckor, nyugiszik 6 óra 34 perckor. 

Somogyi-könyvtár 'Aznapokon délelőtt 10 tői 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzettm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tő' fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-lg. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 199G), Borbély József Tisza Lajos-körut 
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 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. n. 489. (telefon 3425). 

— Pénteken öwwcill a* idegenforgalmi Mrott-
sAg. Dr. P á l f y József polgármesterhelyettes 
péntek délre összehívta az idegenforgalmi bizott-
ságot. A bizottság letárgyalja N y á r y György 
főigazgatónak, az idegenforgalmi hivatal vezető-
jének javaslatait és megtárgyalja a „Szegedi Hét" 
előkészítésének kérdését. 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesüle-
te természettudományi szakosztálya értesiti tag-
jait és az érdeklődőket, hogy előadói szakülését 
5-én délután öt órakor tartja meg a II. számú 
kémiai intézet előadótermében. (Templom-tér.) A 
szakülés tárgya: dr. R o t a r i d e s z Mihály elő-
adása: Iaomzattiipusok és helyváltoztatási formák 
a csigák csoportjában. (Vetített képekkel.). Dr. 
vitéz L e n g y e l Endre: Bázikus emptivumok az 
alacsony Tátra É.-i pereméről, dr. G e l l é r t A. 
és dr. B a c s i c h P.: Vizsgálatok a madárszem 
fósft&zeirvén. Bemutatással. 
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olcsó ár: ez a tavaszí Del-Ka-cipö! 
— A fwegedi városi gőzfürdő újonnan modernül 

berendezett víz- és iszapgyógy-intézetet létesített 
Ilidegviagyógyintézet villany, kénes, sós, szén-
savas és kádfürdők, nedves gőz és forró légkam-
rák. Hideg, meleg uszodák. Gyógymassage. Ivó-
kúrák. Inlin latorrom. Jszappakolások a szegedi 
thermál forrás éis kolopi világhirft rádiumos 
gyógyiszappal. Orvosi felügyelet. Igen mérsékelt 
fűrdődijafc. A thermál fürdő nők, férfiak részére 
mindennap. Iszaposzitály: nők részére: hétfő, 
szerda, pénteken, férfiak részére: kedd, csütörtök, 
szombat, vasárnap. A szegedi thermál víz, raind-
pedig a kolopi gyógyiszap kitűnő sikerrel alkal-
mazható rhenmánáil, köszvénynél, csont és izületi 
bántalmaknál, egyes Idegbajoknál mint ischias, 
stb. krónikus női gyulladásos megbetegedéseknél, 
i zzad mányokn ál. 

— Vitézi értekedet 'K vitézi azékkapítány 
kSzli, hogy vasárnap délelőtt fél tiz órakor vité-
zi értekedet lesz a volt leszámítoló palotában. 
Az értekezletein csak vitézek jelenhetnek meg A 
felavatott vitézi várományosok megjelenése is kö-
telező. Az értekedet tárgya: 1. Vitézek és a ma-
gyar feltámadás, előadó vitéz Bakonyi Imre ta-
nár, 2. Vitézi fegyelmi bizottságok megválasztása. 

Vitézi ügyek megbeszélése és indítványok. 

A kép OrőkbecsO alándók. Lepj« meg hozzátartozóit 
Freimann Miksa kiállításáról egy képpel. 
(Részletre Is.) Keretekben nagy válaszlék. Kárász a. 10. 

— Szatymazi szőlőtulajdonosok figyelmébe. A 
Szatymazi Gazdasági Egyesület virágvasárnap 
délután 3 órakor gyűlést tart, amelyben a Szeged-
vidéki Gyümölcstermelők Egyesülete okleveles 
kertész» által irányított téli védekező munkálatok 
eredményeit tekintik meg a gazdák. A gyűlés leg-
fontosabb tárgya a tavasza és nyári védekező 
munkálatok módozatainak megtárgyalása. Ajátn-
l.itos volna, hogy a Szegeden lakó szőlőbirtokosok 
minél nngyobb számban vennének részt a gyűlésen. 

— A foketeföldek bére. A városkörüli fekete-
földek bérlőinek küldöttsége kereste fel kedden a 
polgármestert A küldöttség a feketék bérének le-
szállítását kérte. A polgármester kijelentette a kül-
döttség előtt, hogy megviasgáltatja a kérdést 

fürdőkályhák, mosdók, angolklozet, bidék 
és piperecikkek elsőrendű kivitelben Fekete 
Nándornál, Ko s su th T,. sugárut 18. Tel. 22-72. 

Számos női bajnál a természetes 
„Ferenc József" keserüviz használata végié* 
len nagy megkönnyebbölést szerez. A nőorvosi 
klinikák bizonyitvánvai tanusttiák, hogy a rend-
kívül enyhe hatású Ferenc JÓZSCi vizet külö-
nösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel 
alkalmazzák. A ferenC JÓZSCf keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kapható. bi 

— A „Turul'' Szövetség szegedi kerületének 
knJtorál is ügyosztálya ma este 8 órai kezdettel 
rendezi meg első kulturestjét a „Turul" klubban 
(Gizella-tér 3.). A kulturest keretében előadást 
tart dr. Cs ekey István egyetemi tanár „Hitler 
és a "Hármadík Birodalom" cimmel. Bevezetőt 
mond dr. H o r g e r Antal egyetemi tanár. 

— A Világvárosi Regények e heti száma ér-
dekfeszítő bűnügyi regény, amelynek címe Az 
arany darázs. A regényt Tamás István irta. 

— Családirtás Münchenben. München-

ből jelentik: V o 1 k e r t Gusztáv el-

bocsátott banktisztviselőt kedden reggel fe-

leségével és négy gyermekével, akik közül a 

legfiatalabb egy, a legidősebb 10 éves volt 

holtan találták a hálószobájukban. A ház la-

kói reggel erős gázszagot éreztek. Behatoltak a 

lakásba, ahol megállapították, hogy családir-

tás történt, a konyhából a szobába bevezetett 

nyitott gázcsővel Az öngyilkosság elkövetésé-

nek valószínűleg az anyagi összeomlás volt az 
oka. 

— Tyúklopás. Két tyuktolvwj napszámos: 
K ü r t i András és 11 i a Antal ügyében Ítélkezett 
kedden dr. A p c z y Ernő törvényszéki biró. A 
két napszámos március elején özv. P a l o t á s 
Imréné tyúkóljának falát kiibontotta és onnan 
több tyúkot vitt el. A keddi tárgyaláson a napszá-
mosok azzal védekeztek, hogy éhesek voltak és 
ezért loptak. A tyúkokat és libákat nem adták 
el, hanem megsütötték és megették A bíróság a 
napszámosokat 1—1 hónapi fogházra ítélte. Az 
Ítélet jogerős. 

— A MIEFHOl? vezetősége közH, hogy ma esti 
kalturestje technikai okokból elmarad. 

— Tüz a Földmüves-uccábam. Kedden éj-
szaka a Földmüves-ucca 30. számú házban 
kigyulladt M a d a r á s z Gergelvné istállója. 
A lángok átterjedtek a szomszédban lakó Do-
bó János istállójára is. A kivonult tűzoltóság 
fél óra alatt eloltotta a tüzet. A kár 800 pengő. 
A szerdai tüzvizsgálat fogja megállapítani, 
hogy m i okozta a tüzet 

— Vetés-statisztika. Az Országos Statisztikai 
hivatal megkezdte az őszi és a tavaszi vetések 
statisztikájának összeállítását A törvényhatósá-
gokat körlevélben hívta föl az adatgyűjtés elvég-
zésére. Szegeden ezt a munkát az elsőfokú köz- i 
igazgatási hatóság végzi el. A gazdák között kér-
dőiveket osztanak szét, ezekre az ivekre kell rá-
jegyezni, hogy mivel mekkora területet vetettek be 
az ősszel és a tavasszal. Aki nem tölti ki ponto-
san és hü adatokkal a kérdőíveket, kihágást követ 
el és hatszáz pengőig terjedő pénzbirsággal bün-
tetik. A városnak a kitöltött kérdőíveket május 
20-ig kell felküldenie a Statisztikai Hivatalhoz. 

WIENER SHHGERKNIBEN 
április 8-án, este a Tiszában 

díszelőadást, 
április 9-én d«lelőtl 

ifjúsági előadást tart. 
MOsoron Weher Abu Hassan 
Offenbach Eljegyzés lámpafénynél 

cimti 1 felvonásos operák. 
Egyházi és világi kórus müvek 

Jegy a Eé lmagyarorsxág jegy i rodában 
SO fillértől kexdödö leg . 

^ " S a a r a b e ^ Kaszta-féle fotelágy. 
(Törv. védve.) Eleg&ns, egyszerit, k5nnyű kezelést). Olcsön, rész-
letre Is KASZT A TESTVÉREK kárpitosok ós dimitSknél 
Kölcsey a. 8. Mindonnomtt k&rpitosmnnk&k pontosan és olos&n 

Belvárosi Clpoozlct 
Széchenyi tér, Városi bőrház, rabIftrleépítés foly-
tán a húsvéti ünnepekre nöi és férti cipőit rend-

kívül olcsó áron áruslt'a. 

HAKMONIA HANGVEKSENY 

Báthy Anna ária- és dalest ma, Tisza, 8. Gyö-
nyörű műsor. Kísér Kósa György. 

Wiener Sángerknaben 
szombaton és vasárnap tartja szegedi hangverse-
nyét, mindkét előadáson más-más műsoron 1 fel-
vonásos vigopera, egyházi és világi kórusművek. 
A világ legjobb gyermekkórusa, a jelenkor művé-
szi szenzációja. Jegyek 50 fillértől Délmagyarnál. 

A sz ínház i iroda hirei 
Ma este: Leányvásár. Vasárnap újította fél a 

színház Jakobi Viktor halhatatian szépségben 
gazdag müvét, a Leányvásárt Ma este mégegyszer 
műsorra tűzte a színtársulat vezetősége ezt a 
nagyszerű operettet A főszerepeket Hont Erzsi 
mv., Horváth Böske, Márkus Lajos, Bellák Mik-
lós, Várady Pál, Rásó Ida, Marinkovics Sebő, Fü-
redy és Oláh játszák. 

Bennard Shaw és Karinthy Frigyes müvei a 
Színházbarátok Társasáfea 3. bérleti előadásán. 
A Nagy Katalin és a Lepketánc egy műsor kereté-
ben kerül szinre csütörtökön este. A két kitűnő 
darab Hont Ferenc érdekes, modern rendezési el-
gondolásban kerül színre. Új színpadi dekorációk 
készülnek erre az estére, amelyeket Buday György 
és Ballon József tervezett 

A Lepketánc és a Nagy Katalin főszerepeit 
Könyves Tóth Erzsi, Pallay Manci, Básó Ida, 
Deréky, Cselle, Lázár, Oláh, Marinkovics, Babos 
Mioi, Hegedűs és Fűredy játszák. 

Fizessen nagysád, csak felnőtteknek! Pénteken, 
szombaton és vasárnap este: 

A Fizessen nagysád két főszerepét Major Kató 
és Márkus Lajos játszák. 

Zsákbamacska ezen a héten háromszor: csü-
törtökön délután, szombaton délután, vasárnap 
délután. 

A Zsákbamacska mindhárom délutáni előadá-
sán Major Kató és Márkus Lajos vendégfellépté-
vel, filléres helyárakkal. 

H u r c o l k o d á s előtt 
nézze meg kárpitozott bútorait, u f l t á S O k a t , 

javításokat is szakszerűen ős olcsón kőszit 

Rubin József kárpitos 
Kossuth L.-sugárul S. Telefon: 24-65. 

DD£) ^ BOR, 
SZILVÓRIUM 'jwwfis 
L ö v l n g e r n ö l , P e l g á r u c c a 2 0. 

a zs idó hitközség dísztermében! 

Részvételi előjegyzéseket mindkét estőre elfogad a 
hitközségi iroda. Gyermekeknek kedvezmény! src 

Olcsóbb lett a villany és gáz! 
A Gázgyár Kárász-uccai kiállításán az ott 

naponta ezrével megforduló közönség az ál-
landó előadásokon nagy örömmel vette tudo-
másul, hogy ugy a villany, mint a gáz lénye-
gesen olcsóbb lett az u j koncessziós szerződés 
eletbelépte óta. 

A háztartási áram visszatérítő számlálón át 
40 fillér, kéttarifás mérőn át a nappali áram 
35 fillér kilovattóránkint, a gáz köbmétere pe-
dig 27 fillér. Ennek természetszerű eredménye, 
hogy a kiállításon és a szerelő cégeknél a pro-
paganda kezdete óla rendkívül nagyszámú ké-
szüléket vásároltak. A mai napon bonyolódott 
le az első főzőverseny, amelyen olyan hölgyek 
főztek, akik gázt még azelőtt nem használtak 
és egy négyszemélyes, négyfogásos menüt ll.fi 
fillér értékű gázzal főztek meg. Szerdán dél-
után 4 órától a háztartási alkalmazottak fő-
zőversenye, csütörtökön délután urilányok fő-
zőversenye, pénteken délután úriasszonyok fő-
zőversenye és szombat délután következik 
ugyancsák délután 4 órakor a döntő verseny 
cs a dijak kiosztása ünnepélyes keretek között. 


