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j f f i rel í 
_ GÍDÓ Cucchetti Szegeden. Ginó Curchetti, 

a Trianon elleni küzdelem egyik lelkes harco-
sa 7-én Szegedre érkezik. Ismét felkeresi ezt a 
várost és ezt az alkalmat felhasználja arra is, 
hogy a magyar revíziós ügy fejlődéséről be-
számoljon. Revíziós tárgyú előadását 7-én dél-
után 6 órakor tartja a városháza közgyűlési 
termében. Ginó Cucchettit az egyetem is ven-
dégül látja, rendezésében 8-án tart irodalmi 
vonatkozású előadást. 

— Sbvov Kálmánné a szegedi MANSz disz-
etnöke. A Magvar Asszonyok Nemzeti Szövet-
sége S h v o y Kálmánnét, dr. vitéz Shvoy Kál-
mán ny. altábornagy, országgyűlési képviselő 
feleségét diszelnökké választotta. Shvoy Kál-
mánné a csoport felkérésére a csoport ténvle-
ges elnöki tisztségét átvette és ebben a minősé-
gében megkezdte munkálkodását. Működése elé 
nagy reménykedéssel és várakozással néz a 
szövetség, amely uj elnökének vezetésével 
nagyszabású programot kíván megvalósítani. 

— Házasság. Berzenczey Domokos műszaki 
főtanácsos leánva, Rózsa és báró Pongrácz Im-
re főhadnagy április 30-án házasságot kötöt-
ték. 

— Előadás a gyermekvédelemről. Rendkívül 
érdekes, nagyméretű és elgondolásokban gaz-
dag előadást tartott V á g ó Károlv. az Átmeneti 
Otthon lelkes igpzgatóia szerda délután a Sze-
gedi Pedagógusok Körében a gyermekvédelem-
ről. Felsorakoztatta mindazon hibákat, mulasz-
tásokat. amelvek. sajnos, ielenlegi gyermekvé-
delmünket terhelik, elmondotta azokat a mó-
dozatokat. amelvek minden nagy kultúrállam 
szociális tevékenységében iránvadók. kitért a 
szociális segítés minden ágára és a tudás, idea-
lizmus. koncepció fegyverzetével igvekezctt 
feh-á zni a ielenlevők — többnyire peílnaógu^ok 
— érdeklődését. A kitűnő előadást, amelv^n ie-
len volt K e m e n e s v Tibor, a nfniólétj figv-
osztály tanácsnoka is. vita követte. Sok hasz-
nos terv bontakozott ki. Dr. V á r k o n v i Hil-
debrand egvctemi tanár értékes zárószavaival 
ért véget az ülés. 

— A 70 éves Polner ödön ünneplése az Esve-
temi Luther Szövetségben. A Szegedi Egyetemi 
Luther Szővetsé? vasárnap dé'e'őtt fél t2 őrikor 
a Hungária dísztermében ünneoü örökös fővéd-
nökét, dr. Po'ner Ödön ©gvetemi tanárt születé-
sének 70. és fővédnökséffének 10. évfordulója 
alkalmából. A szövetség díszközgyűlést hívott egy-
be és ezt az alkamat használja fel dr. Polner 
Ödön ünneplésére a szegedi evangélikus e<ryház 
is, amelynek az ünnepelt egyházközségi felügye-
lője. Az ünnepi beszédet dr. Engel Rudolf egye-
temi címzetes rendkívüli tanár mondja, majd 
dr. Vrbén János átnyújtja az ünnepeltnek a szö-
vetség emlékkönyvét. Az evangélikus egyház ne-
vében Kiss Ferenc miniszteri tanácsos üdvözli a 
jubilánst. A presbitérium nevében Fo:ior Jenő 
nyugalmazott polgármester, a Nőeryíet nevében 
Pongrácz Albertne beszél. Az egyház és a Nő-
egylet emlékalbumát Egyed Aladár lelkész nyojtja 
át. Az ünnepi közgyűlést díszebéd követi. 

— UJ KÖNYVEK! \Vass Albert: farkasve. 
rem, Makkai Sándor: Az élet kérdezett — Dél-
magyarország kölcsönkönyvtár. 

— A volt lovastüzérek vasárnap Szegeden tart-
ják bajtársi összejövetelüket. Gyülekezés vasár-
nap délelőtt 11 órakor a huszárlaktanyában, ahol 
11 óra 30 perckor tábori mise lesz, amely után a 
rókusi templom íalában elhelyezett emléktáblát 
koszorúzzák meg. Az ünnepséget délután 2 óruker 
i Hungáriában tartandó ebéd követi. A rendező-
bizottság kéri a volt bajtársakat, hogy a j össze-
jövetelen családtagjaikkal együtt minél számosab-
ban jeleniep^k meg. 

Gyermek téri?- és rSvMzoknik 
legolcsóbban a 

FebércéglábSás Boros cégnél. 

— A vasárnapi filléres vonat és a kereskedők. 
Vasárnap Budapestről filléres vonat érkezik Sze-
gedre, ezzel kapcsolatban a Budapesti Nemzet-
kőzi Vásár igazgatóságától leirat érkezett a város-
hoz, hogy a speciális szegedi cikkeket árusító ke-
reskedőket hívja fel, tartsák nyitva vasárnap üz-
leteiket. Szombaton és vasárnap országos vásár 
leaz Szegeden, ünnepnap is nyitva tarthatnak a< 
üzletek, a város elöljárósága raindameBelt fel-
hívja a kereskedők figyelmét arra, hogy a vasár-
napi filléressel sok külföldi vendég is érkezik 
S «egedre. 

— Ügyvédi bír. Dr. D e 11 r e János ügyvédi iro-
dáját Takaréktár-ucca 3. szám alá helyezte. 

— Gombócz Zoltán professzor tragikus halála. 
Budapestről jelentik: A magyar tudományos vi-
lágot gyász érte. Szerdán délelőtt tragikus hir-
telenséggel meghalt dr. Gombócz Zoltán egyetemi 
tanár, a Pázmány-egyetem bölcsészeti fakultásá-
nak dékánja. Szerdán délelőtt választották volna 
meg a jövő tanévre az uj dékánt és ezért délelőtt 
kari ülésre gyűltek egybe a professzorok, köztük 
jókedvűen, frissen dr. Gombócz professzor is. 
Helyébe az ülés dr. Melich Jánost választotta meg. 
Alig nébánv perccel később a professzor rosszul 
lett, nemsokkal később meghalt. Az 58 éves pro-
fesszort az orvosok szerint szívroham ölte meg. 
A professzort három évvel ezelőtt érte az első 
roham és orvosai akkor megállapították, hogy 
angina pectorisa van és óvták a túlfeszített mun-
kától. Dr. Gombócz Zoltán, aki a finn—ma-
gyar összehasonlító nyelvészet legnagyobb mű-
velője, munkásságát még jobban fokozta. Dr. 
Gombócz Zoltán halála mély részvétet keltett az 
egész országban. 

Értesítem kedves vevőimet, I gy a ,,Soiwenicr' 
budapesti, vári uccai cég lerakatát megkaptam, 

raktáron tartom a legmodernebb 
n y a k l á n c , karkötő, klip*, 

fii újdonságokat, iparművészeti ajándéktárgyakat, 
olcsó árakon, ízléses kivitelben. 

R e K x e r n é , Harcxos Melll, A'aői ucca 6. 

4 SZEGEDI PIAC 
A szerdai hetipiac nagy forgalmú volt. Az árak 

a következőképen alakultak: 
Jószág. Az állatvásárra felhajtottak 66 borjut, 

714 sovány sertést, 86 bárányt, 2 tehenet, 96 kö-
vér sertést, 8 juhot. 

A borjú kilója 46—52, kövér sertés kilója 50-64 
fillér, éves sovány darabja 25—35, íéléves 12—18 
pengő, választási malac párja 6—12, bárány kilója 
44—52 fillér, juh 44-46. 

Hus. Marhahús: I. r. t. 120. II. r. 0.80-1.20, 
III. r. 0.60—1.00 pen<*ő, borjúhús: comb t.40—2—, 
eleje 1.00-1.80, pörköltnek (X80-1.20, sertéshús 

karaj 1.20—1.40, comb 1.00—1.20. oldalas 0.80—t.—, 
zsirszalonna 1.00-1.10, háj 1.20-1.30, zsír 1.20— 
1.4o pengő. 

Baromfi. Csirke párja 1.50-3.2O, kilója 1.20-
1.30. tvuk párja 2.80—4 00. kilója 80-00 fillér, so-
vány kacsa párja 2.40-100, hízott kilója 80- 90, 
lud sovány párja 3.5o—6.00, hizott kilója 0.80—1—, 
lojás darabja 4—5.5 fillér. 

Gyümölcs. Alma: nemes fajta kilója 1.00—180, 
közönséges 70—00 fillér, dió 0.70—1.20, mogyoró 
I.40—2.00, narancs 0.68—1.10. 

Zöldség. Burgonya: nyári rózsa 8—10, őszi ró-
zsa 7—8, E'la 7—8. fehér 6—7, vöröshagyma 10—24, 
fokhagyma l.OO—1.50, petrezselyem kilója 10—35, 
sárgarépa kilója 20—.40. vörös cékla 6—10, eetler 
-"arabja 4—14. torma 20—30, spenót 6—10, sóska 
10—16, zöld hagvma csomója 1—4. hónapos refefc 
csomó1' 3—4. saláta 10 fai 40-.50 fül., paprika fü-
zérje 1 fO—200, őrölt 0.60—220. spárga 0.80-4.0©, 
kar-iláb nj csomója 20—5o fillér. 

Gabona. Buzá métermázs.ája 15.10—U"'.00, rozs 
II.40--tt.60, zab 13.50—14 00. morzsolt tengeri 
12.50—12 70. árpa 13 2-5—13 50. 

Takarwiáay. Réti széna 600—7.50. lucerna 8.00— 
9 50. szalma 1.80—2.00. takarmányrépa 1.80—200. 
szár kévéié 12-13 fillér 

— Gyengélkedés idején, különösen ha a 
rosszullét, szorulás, vagy keresztfájás fokozza, 
az enyhe és igen kellemes természetes „Ferenc 
József keserűvíz mindig puha, könnyű szék-
ürülést és kielégítő emésztést szerez. Hires nő-
orvosok a legnagyobb elismerés hangján irnak 
a valódi Ferenc József vízről, mert ez a kriti-
kus életkorban is hosszabb időn át alkalmaz-
ható anélkül, hogy szerfelett kedvező hatása 
csőkkenne. 

— A Szegcdi Fészek Klub csütörtökön este 9 
órakor a Lloyd-Társnlat helyiségében taggyűlést 
tart. Tekintettel a fontos tárgysorozatra, a veze-
tőség kéri minden tag megjelenését. 

— Frontharcos összejövetelek. A frontharcosok 
májusban a következő összejöveteleket tartják: I. 
körzet 27-én 9 órakor a Hági-étteremben, az egye-
sitett II. és IV. körzet 8-án 8 órakor a Tóth-féle 
vendéglőben (Vásárhelyi-sugárut 3), III. körzet 
11-én 8 órakor a frontharcos otthonban, V. körzet 
2-án 8 óra 30 perckor az Agoston-féle vendéglő-
ben (Pacsirta-ucca), a VI. és VII. körzet 10én dél-
után 4 órakor a frontharcos otthonban, az újszeged! 
körzet 12-én délután 4 órakor, a Haska-féle ven-
déglőben (Csanádi-ucca 12.), a Somogyi-, Fodor 
és Bőhm-telepi körzet 12-én délután 3 órakor a 
Csnri-féle vendégl-ben és a IV. körzet 12-én dél-
után 4 órakor a Vásárhelyi-sugárut 71. szám alatti 
frontharcos otttionban. Főcsoport elnökség. 

— Előadás. Dr. Virányi Elemér reáliskola? 
tanár folyó hó 5-én vasárnap délután fél 5 
órakor „Irodalmi szemléletünk változása a mil-
lenium óta" cimen folytatja a Dolgozó Nők 
ankétját a kereskedelmi és iparkamarában. 

— A Komédia Kamaraszínház minden elő-
adására jegyek a Délmagyarország jegyirodá-
bnn válthatók. 

—Az apa agyonlőtte 15 éves leányának od-
varlóját. Nyíregyházáról jelentik: A gróf Káro-
lyi urada'om havaspusztai tanyáján teljesített szol-
gálatot Tordai István éj jeli őr. Tordainak négv 
gyermeke van. Legkisebbik leányának, aki még 
csak 15 éves, udvarolni kezdett Kovács István 
25 éves gazdalegény. Az apa nem nézte jő szem-
mel a legény udvarlását és kiadta neki az útját. 
Kovács az apa tiltakozása ellenéré sem tágított. 
Tegnap éjjel Tordai bement az istállóba, ahol 
Kováea aludt és agyonlőtte az alvó legényt. A' 
legénynek a golyó a szivét járta keresztül. A' 
gyilkosság után Tordai felköltötte a kasznárt és 
jelentette neki az esetet. Tordait letartóztatták. 

— A beteg tehén és a hamis passzus. V a r g a 
András és V a r g a Andrásné dorozsmai lakosok a 
mult évi dorozsmai vásáron tehenet vettek egy Is-
meretlen embertől. Néhány héten belüt kiderült, 
hogy a tehén gümőkóros. A házaspár ekkor elha-
tározta, hogy túlad a tehénen. Vargáné elment a 
járlatiró hivatalba és ott a passzust hamis névre 
Íratta át, hogy ha eladják a tehenet, ne találják 
meg őket. A beteg tehenet kivitték a vásárba és 
ott eladták 110 pengőért egy vásárhelyi asszony-
nak. Természetesen elhallgatták, hogy a tehén be-
teg. A vevő odahaza jött rá, hogy becsapták. Fel-
jelentést tett és a csendőrség kinyomozta, hogy az 
álnév alatt Va.rgáék Izzódnak meg. A házaspár! 
szerdán vonta felelősségre a törvényszék V a d a v-
tanácsa. Eleinte tagadtak, azután beismerték, hogy 
miután becsapták őket. ők is tul akartak adni a 
tehénen. A bíróság a férjet 6 hónapi börtönre, a 
feleséget 2 hönapi fogházra itélte. Az Ítélet rTlen a 
(elek fellebbezést jelentettek he. 

i x Dr. Pajor szanatórium és vizpyógyintézet Bu-
dapest VTII. Vas-acca 17., szanatóriumi és kór 
házi osztályokkal napi 8 Deneőtől A i nj rheuma-
osztálvon pöstyéni isza»pakolások. Ftzikotherapia 
Zander. Orthopád gyógytermék. Rádiumkezeié». 
Fnterocteaner (bétfürdők) Bentlakó és bejáró be-
tegek kezelése Szívbetegek vizsgálatára Flektro-
kardlgraph: kezelésére speciális gyógymódok. 
Szénsavas és oxygénftirdőlf. Legmodernebb asth-
ma kezelés. Anyagc«erevtzsgaiat A sebészeti osz-
tály fátványosságszámbamenő müfőtermeiben koz-
metikai plasztikai operációk is végeztetnek: em-
'őpla«ztika. orrkorractió. arcmegfiatalitás. ráncsl-
tüntetés stb Urológiai osztály Szülő osztályon 10 
napos legmérsékeltebb á'alánvárak Tájékoztatá«* 
nynj*; Temesváry .Tózse* gyógyszerész ftet.- t3-9t). 
Makón SzöHőssy Jenő gyógyszerész (tel.: 


