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Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Időjárási helyzet. A barometrikus maximum 
Középeurópán 765 mm, a minimum az Óceánon 
750 mm és Kisázsián 755 mm. A Balkánon a mini-
mumok körül volt jelentősebb csapadék. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 9.7 C, 
§ legalacsonyabb 3.8 C. A barometer adata null-
fckra és tengerszintre redukálva reggel 761.0 mm, 
este 763.0 mm. A levegő páratartalma reggel 94, 
délben 95 százalék. A szél iránya északi, illetve 
északnyugati, erőssége 3—4. A lehullott csapadék 
mennyisége 8.4 mm. 

Időjéslat a Délvidékre Változékony idő, a fel-
hőzet csökkenésével és némi hőemelkedéssel. 

A Mcteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Nyugat felől hőemelkedés és az Alföldön 
is szárazabbra forduló idő. 
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Frkr l r NAndor Koneulh t. »nq*rul tg. Tgl. 20-72 

— A Szent József Akció filmelőadása. A Szent 
József Akció rendezésében május 4, 5, és 6-án es-
te 6 és 8 órai kezdettel a Korzó Moziban bemutat-
ták a „Zarándokút a Szentatyához" cimü filmet. 
Az előadás tiszta jövedelmét az akció vezetősége 
a szegény családok felsegélyezésére fordítja. 

— Kultnrest. Csütörtökön este fél 9 órai kezdet-
tel a MIEFHOE egyesületi helyiségében (Káráisz-
uoca 6.) kulturestet tart. Az est szereplői Per-
jesz Klári és Babos Mici. Belépődíj nincs. 

— "A paprikatermelők és a paprikatervezet. 
A szegedi paprika termelők küldöttsége kereste 
fel kedden délelőtt Bárányi Tibor főispánt, 
akitől az ismeretes paprikaterveret sorsa iránt 
érdeklődtek. A főispán közölte, hogy ebben az 
ügyben ujabb lépés eddig azért nem történt, 
mert a termelők nem juttatták mér el a főispáni 
hivatal utján a tervezettel kapcsolatos észre-
vételeiket és kívánságaikat a miniszter elé. 
A miniszter már többször érdeklődött a késede-
lem oka iránt. A küldöttség tagjai kijelentették, 
hogy a termelői szervezetek rövidesen bemu-
tatják észrevételeiket. 

— Munkát kérnek a szegedi kubikusok. Gön-

czi Károly rókusi lelkész a munkanélküli kubiku-

sok küldöttséget vezette!, kedden a polgármester 

elé. A küldöttség arra kérte a polgármestert, hogy 

érdeklődjön a borsodmegyei ármentesitési munká-

latok vezetőségénél, hátha munkát kaphatnának 

ott a szegedi kubikusok is. A polgármester meg-

ígérte, hogy utánajár a dolognak. 

— A Folsőtanyai Mezőgazdaaági Egyesület köz-
gyűlése. A Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület 
most tartotta meg tisztújító közgyűlését S z é l i 
Imre elnöklete mellett. A közgyűlés N y á r i Györ-
gvö t és S zé l i Imrét az egyesület örökös tisz-
teletbeli elnökévé választotta. Elnök lett Pe t ák 
Lajos, alelnökök: F ö r g e t e g József és S ávay 
Ferenc, ügyvezető elnök: Németh József, jegy-
zők: Heves i László és ifj. S z é l i Imre. 

x Tört aranyért, zálogcéduláért legtöbbet fizet 
Mfllhoffer, Széchenyi-tér 9. 

— Az idegenforgalmi hivatal felhívása a aze-
gedt művészekhez és iparművészekhez. Az idegen-
forgalmi hivatal tervbe vette, hogy a Szegedre 
érkező idegeneknek megkönnyíti szegedi művé-
szek és iparművészek műveinek megtekintését. Ez 
a terv azonban állandó kiállitási helyiség hiányá-
ban egyelőre csak abban az esetben lenne meg-
valósítható, ha a szegedi művészek és iparmüvé-
srek lehetővé teszik, hogy az idegenforgalmi hi-
vatal által összeállított programba, a műterem-
l á t ó g a t á s o k mint állandó programpont is 
felvehető legyem. Az idegenforgalmi hivatal tehát 
arra kéri a szegedi művészeket és iparművésze-
ket, hogy amennyiben műtermükben olyan befe-
jezett művészi alkotások volnának, amelyeket az 
érdeklődőknek megmutatni óhajtanak, közöljék 
nevüket, címüket, valamint azt az időpontot, 
amelyben a műteremlátogatás lehetséges, az ide-
genforgalmi hivatallal. Ajánlatos jelezni a műtár-
gyat, illetőleg annak kiviteli formáját (rézkarc, 
tájkép, plakett, stb.) Az idegenforgalmi hivatal ct-
me: Mérey-ucca 3. 

Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyo-
morégésnél, vérlódulásnál, fejfájásnál, álmatlan-
ságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éh-
gyomorra 1 pohár természetes „Ferenc Jó^se." 
keserflvizet. A belorvosi klinikákon szerzétt 
tapasztalatok szerint a Ferenc Jőzsef víz az 
ideális hashajló minden Jellemzó fulaldonsá-
gát egyesiii magában. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kapható, b.i 

— Térzene a Széchenyi-téren. A Hunyadi Já-
nos 9. honvéd gyalogezred zenekara szerdán dél-
után fél hat órától fél hétig a Széchenyi-téren tér-
zenét tart a következő műsorral: 1. Strigl: IV. ke-
rületi honvédinduló, 2. Kéler: Rákóczi nyitány, 3. 
Zidier: Csalogányok, keringő, 4. Mascagni: Pa-
rasztbecsület, ábránd, 5. Titl: Malom a fekete er-
dőben, zenekép. 6. Erkel: Hunyadi induló. 

¡j— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesüle-
tének természettudományi szakosztálya értesiti 
tagjait és az érdeklődőket, hogy legközelebbi elő-
adói szakülését szerdán délután őt órakor tartja 
meg az I. számú chémiai intézet előadótermében. 
(Templom-tér.) A szakülés tárgya: dr. Bay Zol-
tán előadása: Egy uj elektromos egyenirányító-
ról, dr. B r u c k n e r Győző előadása: „Propenyl 
láncú aromás vegyületek nitrositjairól". 

x Preciziéa zsebórák és mindennemű ékszerek 

szakszerű javítása igen jutányos árban Mülhof-

fernél. 

— A világ legnagyobb divatszakértőjének bu-
kásáról érdekes cikket közöl a Délibáb uj száma, 
amely gazdag tartalommal jelent meg. 

— Negyedévenkint kiirtják a kóbor kutyákat. 
Három hónappal ezelőtt szigorú ebzárlatot ren-
deltek el Szeged egész területén, mivel több eb-
marás és veszettség fordult élő. Az alsótanyai eb-
zárlat már megszűnt, a felsőtanyai május harma-
dikán szűnik meg, ha ujabb esetek nem fordulnak 
elő. Az ujabb rendelkezések értelmében a gyep-
mesteri hivatal az államrendőrség támogatásával 
negyedévenkint razziákat tart a város bel- és 
külterületén összefogdossa a kóbor kutyákat. 

x „Dóczy fotelágy" ottomán, matracz, Hid-u. 

— Betörésért egyévi börtön. P a t a k ! József 
kiszombori asztalossegéd már többször volt bün-
tetve, legutóbb egy betörésen érték tetten. Kura 1 
Sándor ferencszállási füszerűzletébe tört be, de 
nagy zajt csapott és a csendőrök a helyszínen el-
fogták. Pataki Józsefet letartóztatták és kedden 
biróság elé állították. Az asztalossegéd beismerte 
a betörést. A biróság 1 esztendei börtönre Ítélte, 
az ügyész súlyosbítás végett fellebbezett. 

— Drasche Lázár Alfréd: Az egyenes nt — 
Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

x Használt és modern ékszerek alkalmi árban 
beszerezhetők Mfilhoffernél, Széchenyi-tér. 

Kérelem elöfíxeiöinKőex ! 
A Délmagj/ar ország klndáhlvitnla tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát ugy a havi, 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijal-

kat csak nyugta ellenében fizessék ki. Nyugta 

nélkül vagy javitott nyugta ellenében teljesí-

tett fizetéseket nem ismerünk el. 

özv. dr. Widder Bertalanná Kiss Klára, Kiss Jenő, dr. Kiss Meny-
hért, dr. Kállai Emiiné Kiss Otti, és Sömjén Zsigmondné Kiss Ilonka 
szomorúan jelentik, hogy édesapjuk, 

KISS KÁROLY 
1933 április 25.-én 82. életévében elhunyt és temetése április 26.-án dél-
után fél 4 órakor lesz a Széchenyi tér 15. sz. a. gyászházból. 

Kiss Jenőné Sperl Kató, 
Dr. Kiss Menyhértné Klein Kató, 

menyei. 

Kiss Mór 
bátyja. 

Mandel Ignácné Rottenberg Faimv 
nevelt lánya. 

Dr. Kállai Emil, 
Sömjén Zsigmond, 

vejei. 

Szász Mátyás 
unokaveje. 

Szász Mátyásné 
Widder Rózsi, 

Kiss Judit, 
Kiss Anikó, 
Sömjén Évi, 
Sömjén János, 

unokái. 

Szász Péter, Szász György, 
dédunokái. 

A temetésre külön villamoskocsik indulnak a Dugonics-térről. 

K ü l ö n é r t e s í t é s h e l y e t t 

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank igazgatósága, felügyelő-
bizottsága és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelenti az intézet al-
elnökének 

Kiss Károly urnák 
elhunytát. 

Megboldogult alelnökünk 45 év óta állott intézetünk érdekeinek szol-
gálatában. 

A bankunknál különféle tisztségekben eltöltött ezen négy és fél év-
tizedes munkálkodásának egész ideje alatt, mint intézetünknek naponkénti 
látogatója rendkívüli érdeklődést tanúsított minden ügyünk és ügyletünk 
iránt. 

Páratlan szorgalommal és lelkiismeretességgel foglalkozott intézetünk-
kel és szeretettel karolta fel érdekeinket. 

Puritán, tisztes egyéniségének nemes emlékét kegyelettel fogjuk meg-
őrizni. 

Szeged, 1933 április 25. 


