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Hirek. 

' •Dezső . A nap kel 4 óra 15 perckor, 
nyugszik 7 óra 39 perckor. 

Somogyi-könyvtár ' aznapokon délelőtt tői 
l-lg, délután 4-től 7-lg, a Városi Mnzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-t/' fél 1-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délntán fél 5-tfll fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanaki Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér i (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— A kereskedelmi és iparkamara teljes ülé-
se: A szegedi kereskedelmi és iparkamara má-
jus 29-én, hétfőn délelőtt fél 11 órakor teljes 
ülést tart. A tárgysorozaton szerepelnek az el-
nöki bejelentések, a főtitkári jelentés, jelen-
tés a kereskedelemügyi miniszter elnöklete 
alatt tartott kamarai értekezletről, kisipari 
kérdések, az ipartestületi hálózat kiépítése, a 
hirdetési szabályrendeletek ügye, a kamara 
költségelőirányzatának jóváhagyása, a kama-
ra és a nyugdija lap zárszámadása, indítvá-
nyok, stb. 

— Görög katolikus mise. A délvidéki ország-
zászló felavatása alkalmából a Lechner-téri ká-
polnában áldozőcsűtörtökön délelőtt 10 órakor 
görög szertartású katolikus szent misét mond ma-
gyar nyelven dr. Toma László makói görög ka-
tolikus esperes plébános. 

— A kereskedelmi miniszter szombaton ér-
kezik Szegedre. F a b i n y i Tihamér kereske-
delmi miniszter szombaton érkezik Szegedre. 
A minisztert az állomáson ünnepélyesen fogad-
ják. A miniszter részt vesz délelőtt á rókusi tor-
nacsarnokban rendezendő gazdakongresszuson, 
ahol mezőgazdasági vonatkozású terveiről tart 
előadást. Fél tizenkét órakor megnyitja az ipar-
testület székházában az ipari vásárt. A vásár 
megnyitása után Glattfelder Gyula püspöknél 
tesz látogatást, majd résztvesz az ujszegedi vi-
gadóban rendezendő ebéden, délután három 
órakor pedig Dorozsmára utazik. Uffv volt, 
hogy Fabinvi Tihamérral együtt K á 11 a y 
Miklós földmüvelésügyi miniszter is Szegedre 
jón és szintén résztvesz a gazdakongresszuson. 
A miniszter most értesítette a kongresszus el-
nökséget, hogy másirányu elfoglaltsága miatt 
nem jöhet Szegedre, látogatását juniusra ha-
lasztja el. 

— „Csilléry Andráson kivül alig akadt poli-
tikus, aki az Ébredők elnökségét vállalni akar-
ta, vagy merte volna." Budapestről jelentik: Az 
Éhredő Magyarok Egyesülete vasárnap tartotta 
meg közgyűlését. B a Í o g h Ferenc ny. állam-
titkár a Hitler-mozgalomról beszélt, amit „a 
mai kor legnagyobb eseményeként" ünnepelt. 
Kifogásolta, hogy a TESz kapui olyanok előtt 
is megnyíltak, akiket a szövetségben az ÉME 
nem szívesen lát. A megnyitó után G v a l l a i 
Mihálv ügyvezető terjesztette elő jelentését, 
amelvhen keserűen emlékezett meg arról, hogy 
Csilléry Andráson kivül alig akadt politikus, 
aki az' ÉME országos elnöki tisztjét vállalni 
akarta, vagy merte volna. A közgyűlés ezután 
országos elnökké dr. C s i l l é r y Andrást, társ-
elnökké dr. B a l o g h Ferencet és vitéz C s i k 
Lászlót, alelnökökke Asztalos Domokost, Czebe 
Jenőt, Darányi Ferencet, vitéz Endre Lászlót, 
Gerecs Szalézt, dr. Herkélyi Tibort, Katona Já-
nost és Sármezey Endrét választotta meg. 

— A Szesredi Gazdasági Egyesület szerdán dél-
előtt 10 órakor ülé«t tart, amelyen megtárgyalják 
a kiállítás megrendezésének kérdését. 

— A Klanzál Gábor reálgimnázium segitő 
egyesülete májú« 30-án, kedden délután 6 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését, amelyre az egyesü-
let pártoló és rendes tagjait ezúton is meghívja. 
Előtte 5 órai kezdettel szülői értekezlet lesz. 

F e h é r • I • • kalapok és sapkák igen olcsón 

DrWeinmannéná! 
Ougonlcs-ucca 3. 

wt Szines kalapok leszállított árakon 

— A Dugonics-Társaság közgyűlése. A Du-

fonics-Társaság vasárnap délelőtt a Somogyi-
önyvtár olvasótermében tartotta meg közgyű-

lését. Dr. Szalay József elnöki megnyitójában 
bejelentette, hogy Vedres István síremlékét a 
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet szegedi osz-
tályával karöltve a belvárosi temetőben adomá-
nyozott díszsírhelyen a közeljövőben állíttatja 
fel a társaság és pünkösd után leplezi le azt az 
emléktáblát, amelyet egy Budapestről érkezett 
adományból Kisteleki Ede szegedi lakóházára 
szánt. A titkári és a pénztári jelentés, a költ-
ségvetés letárgyalása után a tisztikart a közgyű-
lés egyhangúlag megválasztotta. A tisztikar a 
következő: dr. Szalay József elnök, Móra Fe-
renc és dr. Tonelli Sándor alelnökök, dr. Ban-
ner János titkár, dr. Sebestyén Károly pénztá-
ros, dr. Kovács Ferenc ellenőr, dr. Csengery Já-
nos, Csefkó Gyula dr., Czeizel János, fekete 
Ipoly, dr. Horger Antal, Juhász Gyula, Kiss 
Ferenc, Pazár Béla, Sz. Szigethy Vilmos és dr. 
Zolnai Béla igazgatósági tagok, dr. Buday Ár-
pád és dr. Tihanyi Béla igazgatósági póttagok, 
Bucsy István. Czógler Kálmán és Falta Marcell 
számvizsgálók. 

— A Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület ülé-
se. Népes választmányi ülést tartott vasárnap a 
Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület. N é m e t h 
József ügyvezető elnök előadta a 27-én Szegeden 
tartandó „Tanvakongresszns" programját és fel-
kérte a gazdákat, hogy minél nagyobb számban je-
lenjenek meg azon, amely alkalommal az Alföldi 
Mezőgazdasági Intézet ujszegedi telepét is megte-
kint;!;. Ismertette az Alföldi Zöldmező Szövetség-
nek a közlegelők feljavítására irányuló munká-
ját. A Csengelére vezető Pántlika-ut Klebelsberg-
utnak leendő elnevezését és a törvényhatósági út-
vonalhálózatba való bekapcsolását, valamint a 
közjx>nti autóbuszviteldij mérséklését kérte. Ez-
után dr. B á r k á n y i Zoltán a gazdaadósságok 
rendezéséről tartott előadást. Az egyesület kérni 
fogja, hogy a balástyai közlegelő területét sem 
szántás, sem erdősítés utján ne csökkentsék. Több 
indítvány elintézése után a választmány dr. Faj-
ka Lajost az Írásban benyújtott indokolás alapján 
a tagok sorából kizárta. 

— Halálozás, özv. Hááz Sáranelné, néhai Hááz 
Sámuel Máv. tisztviselő özvegye folyó hó 20-án rö-
vid szenvedés után elhunyt. 341 

— A tiszai töltések emelése. A polgármester 
most küldte el azt a felterjesztést a kormány-
hoz, amelvben a tiszai töltések felemelését kéri. 
Hivatkozik a polgármester arra. hogy a borsod-
megvei ármentesítés következtében a Tisza át-
lagnivója a déli szakaszon átlag egv méterrel 
fog emelkedni, tehát feltétlenül szükség van a 
töltések felemelésére. A munka azért állami 
feladat, mert a város nem vállalhatja a felső 
szakaszokon végzett ármentesitési munkálatok 
következményeit magára. 

— Díszhangverseny az országzászló-alap ja-
vára. Az Országzászló Bizottság kedden este 8 
órakor díszhangversenyt rendez a Belvárosi 
Moziban. G y ö k ö s s y Endre bevezetője után 
K ő s z e g h y Teréz és C s e 1 é n y i József ma-
gyar nótákat énekelnek cigányzene kísérettel. A 
hangverseny jövedelmét az Országzászló-alap 
javára fordítják. 

A város aszfaltszámlája. A város, mint 
emlékezetes, a budapesti Hirsch-céggel javít-
tatta ki az elrongyolódott Uccai aszfaltburkola-
tot. A munka 259.287 pengőbe került, illetve a 
vállalkozó számlája erről az összegről szólt. A 
megállapodás értelmében a városnak joga lett 
volna ahhoz, hogy a vállalati összeget tíz fél-
év alatt fizesse ki. R a c k Lipót pénzügyi ta-
nácsnok bejelentette a hétfői tanácsülésen, hogy 
39.000 pengő hi ján a város már kifizette az 
égés* összeget — legutóbb, amikor megkapta a 
város a gázgyári pénzeket, egyszerre 80.000 
pengővel törlesztette aszfaltozási adósságát —, 
igy a vállalati összeg öt százalékát, 11.000 pen-
gőt takarított meg a város kamat címén. 

— Anyák napja. A móravárosi iskola vasárnap 
délután jólsikerült Anyák napja-ünnepséget ren-
dezett. V é r t e s i Irén tanítónő ünnepi beszédben 
kiemelte az ünnepség jelentőségét. Előadják ez-
után a „Megjöttek a mórai kislányok" cimü tán-
cos-jelenetet, amelyet lelkes tapssal jutalmaztak. 
A ,,Bujdosók" cimü játékban is nagy sikert arat-
tak a kis szereplők A betanítást és rendezést 
S z a l a i Mária és Zeng ej Margit tanítónők vé-
gezték, a zeneszámokat K o v á c s Zoltán tanította 
be. Az ünnepség sikerének érdekében az egész tan-
testület odaadással működött. N y á r i Ferenc igaz-
gató beszéde fejezte be a jólsikerült ünnepélyt. 
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Kellemes családi pensio a kurpark köz-

vetlen közelében. Szabad kilátás a 

tengerre és hegyekre. Magyar konyha, 

olcsó árak. ss 

Felvilágosítást nyújt: 

HlIIERN0 ftanh ts vdltöOzletc 
utazási irodája 

Az ilalmérési illetékek 
felszólamlás! tárgyalása 

Máus 27-én: 
Jójárt István, Kurai Ferenc, Bokor Dániel, 

Benkő József, Báló István, Neu Sándor, Tóth 
Molnár Istvánné, Lippai Imre, Zöldé Károly, id. 
Gémes János, Czégény Jánosné, Gregus Jánosné, 
özv. Kopasz Györgyné, Kalmár Miklós, özv. Fo-
dor Jánosné, órdögh József, Szeged-Feketeszén 
Gazdakör, Scfaáffer István, Karcza Sándor, Ne-
mes Nagy Antalné, Szűcs Adám, Bózsó Sándor, 
Kószó Imre és társa. Széli József, Hajdú Vince, 
Ábrahám K. Imre, Borbás Szilveszter, Stocker 
László, Ábrahám István, Engi Ferenc, korlátlan 
italmérők. 

Junius 6-án: 
Jójárt István, Keméndi András, Takács Irma, 

Jójárt István, Rácz József, Kurai Ferenc, Szabó 
Anna, Bódi Antal, Ligeti Róbert, Vas« József, 
Városi Alkalmazottak Egyesülete, Baross Szövet-
ség, vitéz Halmos Árpád, Fodor Istvánné, Vámossi 
Józseí, Lányi János, Kalánka Kálmán, Scholtz 
János, Horváth Szilárd, Grünbaum Izidor, Szvetkó 
Fülöp, Rőmer Miklós, Lajkó Ferenc, özv. Eszíki 
Károlyné, Böröcz Pál, Szokolovszki Gyuláné. He-
gedűs Istvánné, Burger Jakab, özv. Zimonyi Ist-
vánné, Kenéz Ferencné,, korlátlan italmérők és 
korlátolt kimérők. 

Junius 7-én: 
Kroó Adolf, Rónai János, Klivinyi Ferenc, özv. 

Hegedűs Ferencné, Tombácz István, özv. Nyilasi 
Sándorné, Schubert Emil. Lázits Milivojné, Török 
Ferencné, Simon István, Balogh Ferenc, Papp Fe-
rencivé, Rosenfeld Hermann, Hirschl Gyula és Ma-
nó, Horkits Gusztáv, Háztartás Fogyasztási Szö-
vetkezet (Festő-ucca), Háztartás Fogyasztási Szö-
vetkezet (Bethlen-ucca), Hajász Bertalan, Gárgyán 
Imre és Fia, Haggenmacher Serfőző rt., Fischer 
Jenő, Hutter és Fereocsevics, Kőbányai Polgári 
Serfőző rt, Kocsis Ferenc, ördögb István, Hebők 
Ferenc, Dobóczki József, Széli Antal, Zsótér Jó-
zsefné, Munkások Fogyasztási Szövetkezete (Hét-
vezér-ucca), Schwartz Jánosné, Hirschl Emánuel, 
korlátolt és kismértékben! italraérők. 

— Elfogatóparancs báró Gerliczy Félix elten. 
Budapestről jelentik: Az ügyészség vasárnap 
elfogatóparancsot adott ki báró G e r l i c z y Fé-
lix ellen, akinek valutaűgyében már egy éve 
folyik a vizsgálat. Lichtenstein nagyhercegség 
kormánya lépéseket tett a magyar kormánynál 
Gerliczy érdekében. Hitelezői ugyanis árverést 
tűztek ki a báró vasmegyei birtokára és a 
liechtensteini kormány azt a kérést intézte a 
magyar kormányhoz, hogy — függessze fel az 

árverést, mert Gerliczy liechtensteini állam-
polgár. Gerliczy ellen most a bécsi hatóságok 
régebbi feljelentésére adtak ki elfogatóparan-
csot. 

— Kedvezményes utazás a szegcdi ipari vá-
sárra. A kereskedelemügyi miniszter a május 
27-től junius 5-ig tarló szegedi ipari vásár lá-
togatói részére kedvezményes vasúti utazást 
biztositott. A kedvezményes^ vasúti utazásra 
jogositó igazolványokat a jelentkezőknek a 
szegedi ipartestület irodája küldi meg. A bi-
zonvitványok ára 100 kilométeres távolságon 
belül fekvő állomásokról 80 fillér, távolabb 
fekvő állomásokról 2 pengő. 


