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M O S S M E R - c é g 
BUDAPEST, Petőfi Sándor u. 2. Apponyi-tér sarok. 

•M ¿ 4 Csütörtök. Róm. kath. Mon. Flór. vt. 
V- ~ Prot Flórián. A nap kel 4 óra 40 
perckor, nyugszik 7 óra 15 perckor. 

Somogyi-könyvtár VSznapokon délelőtt 4n töl 
1-ift délntán 4-től 7-ig, a Városi Muzenm minden-
nap. vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tC fél l-ig 
van nyitva. Foíyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), 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. 
(teJefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I., 
Boldogasszony-sugáruit 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. n. 489. (telefon 3425). 

«—> Két heti szabadságra megy Baranvi főis-
pán. Bárányi Tibor főispán pénteken Budapest-
re utazik, onnan lemegy a dalmát tengerpart-
ra, ahol két hetet kiván eltölteni. A főispán 
huszadika után érkezik vissza Szegedre. Bajai 
installációjának végleges dátumát már megál-
lították, Baja és Bácsbodrogmegye május 30-án 
installálja Bárányi Tibort a főispáni tisztségbe. 

— A városi tisztviselők elsején csak félfize-
tért kaptak. A városi tisztviselők május else-
jén, mint már hónapok óta, csak félfizetést 
kaptak, mert a főpénztárban nem gyűlt össze 
annyi pénz, amennyire szükség lett volna. A 
fizetések másik felét tizedike körül fizeti ki a 
főpénztár. — Békéscsabáról jelentik, hogy a 
város ott sem tudta hiánytalanul kifizetni 
tisztviselőit Elsején a fizetéseknek csak a het-
venöt százalékát utalták ki. 

—• Május 25-én avatják fel a szegedi ország-
zászlót A délvidéki országzászló előkészítő bi-
zottsága szerdán délben dr. T u r ó c z y Mihály 
elnökletével ülést tartott a városházán és elha-
tározta, hogy az országzászló avatási ünnepét 
május 25-én tartja meg. Foglalkozott a bizott-
ság az ünnepély program jával is. A program 
részleteit később állapítják meg. 

•— Országos gyorsíró Qnnep Szegeden. A Sze-
gedi Gyorsírók Egyesülete május 6-án tartja 
aélkerületi gyorsiróversenyét amelynek 300 
szótagos bajnoki és 200 szótagos fokait szom-
baton délután, 250 és 150 szótagos diktátumait 
vasárnap délelőtt 9 órától bonyolítják le. A 
szegedi gyorsírók vasárnap délután fél 4 óra-
kor megemlékeznek Markovits Iván 40. halá-
lozási évfordulójáról és megkoszorúzzák a nagy 
gyorsíró szobrát. Az egyesület nevében dr. 
S z é l i Gyula elnök, a kormány képviseleté-
ben dr. T r a e g e r Ernő miniszterelnökségi ta-
nácsos, Szeged nevében dr. P á 1 f y József he-
lyettes polgármester mond beszédet. A megem-
lékezés után felolvasó és díszülés lesz a város-
háza közgyűlési termében. A díszülésen dr. 
P u k y Endre volt külügyminiszter tart elő. 
adást, utána dr. T r a e g e r Ernő, dr. Rad-
n a i Béla és dr. Té g I á s Géza adnak elő. Ugy 
a versenviráson, mint a szoborkoszoruzásnál és 
a díszülésen minden érdeklődőt szívesen lát az 
egyesület 

— 46-oa bajtársi összejövetel. A volt 46-osokat 
érintő fontos ügyben értekezlet lesz pénteken este 
Töl 9-kor a Hági külntermében. Kou f f tábornok 
az értekezletre a volt 46-ik gyalogezred összes volt 
tényleges és tartalékos tisztjeit meghívja. 

— Elemi iskolák dalosversenye. Az Országos 
Magyar Dalosszövetség pécsi kerülete pünkösdkor 
elemi iskolások részére dalosversenyt rendez, amely 
az első ilyen verseny lesz az országban. A verse-
nyen 25 iskola ezer dalosa versenyez az értékes 
dijakért 

H ú z a s s a b e g é p e n 

az Ulfalla olcsó, angol, francia és 
német hurkülönlegességekkel 

STEINER 
100 specUlta BMkmflhelyében, K e l r m r n u c c a 7. 

Délvidéki kongresszussal 
kezdődik a szegedi ötödik 

ipari vásár 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi ipari vásárral kapcsolatosan május 28-án 
Délvidéki Közgazdasági Kongresszus ül össze 
a kereskedelmi és iparkamarában. A kon gr esz-
szuson a délvidék kereskedelmi és ipari érde-
keltségein kívül résztvesznek a közigazgatási 
hatóságok vezetői is. A kongresszus elnöke Bá-
rányi Tibor főispán lesz, vitájának vezetője 
dr. Tonelli Sándor kamarai fótitkár. A kon-
gresszus anyagát az előkészítő bizottság öt cso-
portba foglalta össze. Az első kérdés a szegedi 
ipartestület vásárbizottságának az a javaslata, 
hogy 193i-ben a délvidéki városok Szegeden 
rendezzenek egy ipari, kereskedelmi és mező-
gazdasági vásárral kapcsolatos kiállítást. En-
nek a kérdésnek előadója Körmendy Mátyás 
országgyűlési képviselő. Az Alföld közlekedési 
problémáinak előadója Blantz Béla (Hódmező-
vásárhely), a termésértékesitési kérdés elő-
adója: Steinberger Imre (Békéscsaba), az ipari 
kérdéseket Tomasits Gyula (Baja), az idegen-
forgalmi kérdéseket Pásztor József főszerkesz-
tő fogja ismertetni. 

A vásár ideje alatt kongresszust tart az Al-
földkutató Bizottság, az Orvos Szövetség, a 
Gyümölcstermelők Országos Egyesülete stb. és 
május 27-én tartják meg az első vidéki tanya-
kon gr eszű st 

A délvidéki közgazdasági kongresszus kér-
dése élénken foglalkoztatja a gazdasági körö-
ket. A délvidék gazdasági életének fellendíté-
se érdekében szükség volna egy olyan megmoz-
dulásra, amely lekötné a vidéki dolgozó, ter-
melő rétegek számára a vidéki vásárló közön-
séget. Ezzel kapcsolatosan élénk visszhangra 
talált az a javaslat, hogy 1934-ben Szegeden 
rendezzenek általános délvidéki ipari, keres-
kedelmi és mezőgazdasági vásárt. Ezzel kap-
felvetette az állandó szegedi kiállítási terület 
csolatban dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár 
gondolatát. Tervezete szerint a rókusi állomás 
melletti üres telken egy kiállítási csarnokot 
kellene építeni, a telek többi részén pedig a 
szükséghez képest kisebb pavillonokat, mutat-
ványos építményeket lehetne elhelyezni. A 
kongresszus iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg, csatlakozásukat jelentették be a délvidéki 
városok ipartestületei, kereskedő társulatai, 
valamint gazdasági egyesületei. 

A Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
május 27-én országos tanyakongresszust rendez 
Szegeden. A rendezőség a meghívókat a na-

pokban szétküldötte. Körülbelül 12O0—U00 
résztvevőre számítanak, előreláthatólag megje-
lenik a kongresszuson a földmüvelésügyi és 
a kereskedelemügyi miniszter is. 

— Versenytárgyalás. Az állami gyermekmen-
fiely igazgatósága a menhely részére mészáros- és 
hentesáruk, kenyér, zsemlye, tej, tűzifa és hazai 
szén szállítására versenytárgyalást hirdet Szállí-
tási feltételek megtudhatók a menhely gondnoki 
irodájában, ugyanott kell benyújtani az ajánlato-
kat május 23-án déli 12 óráig. 

— Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközve-
títő Hivatal közli: Állást kaphat a Hatósági Mun-
kaközvetítőben: 3 kézi fratier szövő, 1 kovársse-
géd, 2 bognár, 1 kosárfonó, 1 kaptafakészitő, í 
kádár, 1 asztalos, 3 hölgyfodrásznő, 1 magyar sza-
bó, 1 női szabó, 2 papucsos, 6 cipőfelsőrésztüzőnő 
és ragaszjtónő, 1 elsőrendű borbélysegéd vidékre. 

— Előadás. A Szegedi Katolikus Legényegyesü-
let pénteken este 8 órai kezdettel Galaínb-ueeai 
helyiségében knltnrestet rendes. A műsoron ének--
zene és szavalatok szerepelnék. 

— A Mezőgazdasági Intézet igazgató-tanácsa. 
Az Alföldi Mezőgazdasági Intézetben négy kí-
sérleti állomás működik. A kender-lentermelési 
és olajnövénykisérleti, a növénytermelési, a ta-
lajtani és agrochémiai és a mezőgazdasági 
vegykisérleti, paprikaldsérleti állomás. Bár 
mind a négy árlomás teljes önállósággal bir, 
1924-től kezdve a rangban legidősebb állo-i 
másvezető állott mint igazgató, a mezőgazda-* 
sági intézet élén. Ez a státus a mult év juliu-
sában megszűnt és a kísérleti állomások veze-
tői uj szervezeti szabályzat kidolgozására 
kaptak felhívást Ez a szabályzattervezet el-< 
készült és azt a miniszter most jóváhagyta. 
Eszerint a közös ügyeket a négy állomás veze-
tőiből álló igazgató-tanács vezeti, a tanács 
tagjai közül két évi megbízatással tanácsvcze-
tőt jelölnek ki. Az igazgató-tanács első tanács-
vezetőül dr. C s ó k á s Gyula fővegyészt jelölte 
ki kétesztendei megbízatással. 

— Városrendezési előadás. A Mérnök- és Épí-
tész Egylet szegedi osztálya az AMöldkutató Bi-
zottsággal karöltve csütörtökön délután 5 órakor 
a városháza közgyűlési termében tartja a város-
rendezési előadássorozat tizenharmadik előadását 
amelyen Berzenczey Domokos műszaki főta-
nácsos tart előadást „A városrendezés jogi, pénz-
ügyi és adminisztrációs feladatai" címen. 

— Ujabb fellebbezés a SzAK—KEAC óvási 
ügyben. A SzAK megfellebbezte a DLASz in-i 
tézőbizottságának határozatát amely szerint 
az őszi SzAK—KEAC mérkőzést újra kell ját-i 
szani. A SzAK még a DLASz intézőbizottságá-i 
nak határozata előtt az országos intézőbizott-
ság határozatát az országos fellebbviteli bizott-
sághoz megfellebbezte azon a cimen, hogy az 
országos intézőbizottságtól leérkezett utasítá-
sok tévedésen alapulnak. Korai volt tehát azt 
hinni, hogv a DLASz intézőbizottságának ha-i 
tározatával végleg lezáródik ez a hónapok óta 
húzódó ü.gy. 


