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e soha vissza nem térő alkalmat! c i p ő á r u h á z , 

E héten még farijuk szenzációs olcsó árainkat! Kárász u. 3. 

Ü í r e i c 
— Megalakult a paprika jellegmegállapitó bi-

zottság. Ismeretes, hogy a földművelésügyi 
miniszter a Szegedi Paprikalellegmegállapitó 
Bizottság elnökéül ár- Pdlfy József polgármes-
tert nevez'« ki- A bizottság tegnap tartotta meg 
alakuló ülését- Szanyi István fővegyész a vegy-
klsérlieti és paprikakisérleti állomás tisztikara 
nevében- Obermayer Ernő fővegyész a növény-
védelmi és növényforgami iroda, Korom Mihály 
a parikaterme!ők, Madarász János a paprikaki" 
készitők, Eszes Imre a paprikamalmok, Szé' 
kely Albert a paprikakereskedők nevében üdvö-
zölte az uj elnököt és kérte, hogy eddigi meg-
értő támogatását a szegedi panrika fontos kér 
désie a Jövőben is érezze, ha lehet még fokozot-
tabb, mértékben- Dr- Pdlfy József megköszönte 
a minden érdekeltség részéről elhangzott üd-
vözlést, kijelentette, hogy csak azért fogadta 
el a bizo'tság elnöki tisztségét, mert nemcsak 
polgármesteri hivatali állásának teljes súlyával 
akarja szolgálni a Szeged szempontjából oly 
nagyjelentőségű ügyet, hanem igy minden é r 
dekeltsógi körrel állandó nexusban lévén, még 
behatóbban és részletesebben foglalikozhati-k a 
szegedi paprika kérdésével és igy talán nagyobb 
eredményeket lehet elérni a terme1 ők, kiikészi-
tők, örlőváUalatok, kereskedők és a fogyasztók 
szempontjából- Végül Födor Jenő ny- helyettes 
polgármester érdemdús munkássága előtt hajtotta 
meg az elismerés zászlóját. 

— Eljegyzés. Varga Piri és Grünfeld József, a 
Magyar Kender-, Len- és Jutaipar rt. igazgatója 
jegyesek. 

— Miniszteri kitüntetés. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter L e n g y e l Rezső volt makói 
állami elemi iskolai igazgató-tanítónak nyuga-
lomba vonulása alkalmából a népoktatás terén 38 
éven át kifejtett buzgó és eredményes munkássá-
gáért elismerését fejezte ki. 

— Néprajzi ruházati kiállítás a Kultúrpalo-
tában. A szegedi városi muzeumnak rendkívül 
gazdag, de a közismert helyszűke miatt ki nem 
áHitott, raktározott néprajzi anyagából külön ki-
állítást rendeznek a Kultúrpalota dísztermében. 
A kiállításon bemutatják a szegedi, a szemkör-
nyéki és az «.'szakított torontáli szomszédos rész 
népének régi viseletét. A kiállítás szombaton, feb-
ruár i-én délben nyílik meg és naponta 10 és i 
óra kö-ött tekinlbető meg. 

— Házasság. Löwy Sári (Keszthely), Koch 
Andor mérnök (Nemesgulács—Szeged) a mai na-
pon házasságot kötöttek. (Minden külön értesí-
tés helyett.) 

— A testnevelési bizottság u] tagjai. Az Or-
szágos Testnevelési Tanács elr.öke most nevezte 
ki a Szeged város testneve'ési bizottságának tag-

jait. A bizottság tagjai lettsk: Aezél Róbart. a 
szegedi minorita rendház főnöke, dr. Grüner Ist-
ván ügyvéd, Kovács Buna János testnevelő tanár, 
dr. Pdlfy György tb. tanácsnok, fíohonyi L,ajos 

Máv. intéző és dr. Wanie András főispáni titkár, 
tb. árvaszéki ülnök. 

— A szegedi szab<Hparosifjnság önképző szak-
köre február 3-án. vasárnap délelőtt 10 órakor, 
határozatképtelenség esetén 11 órakor tartja az 
ipartestületben rendes évi közgyűlését. 

NE FKLJEMl 

Semmit sem 
kockáztat, 
ha Provincia pensrőszelvénvt vásárol, 
mert a felhaszná atlan nen őszelvénve-
ket a De ma fqa ro r s z ág jp?virod:iia 
és a 'iókkialóhivatai, IVCU E m f t u a-
aá^i irodája,vasy Budanestena Masvar 

Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja 
bármikor visszaváltja. 

— Erős, vérbő, kövér emberek igyanak na-
ponként, reggel éhgyomorra egy kis pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keseriivizet, mert ez 
rendes gyomor- és bélmüködést biztosit, szá-
mottevően előmozdítja az emésztést és kitűnő-
en szabályozza a vérkeringést. Számos szak-
orvosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a Ferenc 
József víz szív- és idegbajosoknak, vese- és 
cukorbetegeknek, valamint köszvényben és 
csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz. 

/irass fe*cTsz kölcsönzés 
Gombház, C s e R o n l e * u . 3. 

— Szociáldemokrata gyűlés Szentmihálvte-
Ieken. A szociáldemokrata párt 26-án, vasár-
nap délután fél 3 órai kezdettel Szentmihálvtele-
ken Nyári Mihálv 496. szám alatti volt vendéelő-
he'yisésében nyilvános népgyűlést tart. A gyűlé-
sen felszólalnak: Esztergályos János országgyű-
lési képviselő és lAjer Dezső párttitkár, 

x Márkus fűszer, csemege, Kigvó-ucca. 

F A R S A N G R A 
gnönuöro mflvfrádolf, 

b f i tos csIokeOallérok 

legolcsóbban, órláfi vá-
lasztékban kaohatók 

Fischer „Kézimunkaház" 
K á r á s z u c c a 12. 

A 20. s*ázad 
mag i a r művészete 

Lehel Ferenc előadása a Dugonics-
T rsaséqban 

A Dugonics-Társaság szombaton délután az 
egyetem fcö'csészeti karának első számú tanter-
mében felolvasó ülést rendezett, amelynek kere-
tében Lehel Ferenc tartott előadást »A 20-ik szá-
zad magyar művészete« cimen. A kiváló előadó 
a mult századbeli művészeti irányzatokat ismer-
tette, ezzel veaette be előadását, majd sorra vet't 
az egyes nemzetek művészetét. A huszadik szá-
zad művészeti ha'adását a barokk erős tulajdon-
sága jellemzi — folytatta —, a klasszikus jelleg-
zetességek barokk lélekkel vannak átitatva. A 
klasszikusabb olaszokkal és a barokk németek-
kel szemben primitívebbek művészetükben a fran-
ciák. A magyar művészet nem tudta elvonatkoz-
tatni magát a mult hagyományaitól. 

Lehei Ferenc ezután sorravette a magyar festő-
és szobrászművészet legbecsesebb mestereit és ve-
tített képekkel kisérte előadását. Sorjában bemu-
tatta a művészek alkotásait, megmagyarázta fej-
lődésüknek irányát. Vaszary, Mednyánszky, Gulá-
csy, Csontváry, Ripl-Rónay, Iványi-Grünwald, Fe-
renczy, Fényes, Hatvani, Kernstock, Beirény, Far-
kas, Szőnyi, Aba-Novák, Márky, Czóbel, Pák-
czay, Vild, Derkovícs, E^rry, Bernát, Lehel Má-
ria, Híiiz egy-egy festményét mulatta be vetiteHí 
ké" en az c'őadó, majd a szobrászművészet alkotá-
sait ismertette, l ő lük Léchner, Farkas, Bokros, 
Me' -ve?sy, Hűvös és a szegedi származású Csáky 
müveit. 

A nagy figveemmel kísért előadásért dr. Sza-
tay József, a Du^ouics-Társaság elnöke mondott 
köszönetet. 

— Ma délelőtt 10 órakor nyilik meg a Ma-
gyarországi Könyvnyomdai Munkások Egye-
sülete szegedi kerülete által rendezendő propa-
ganda nyomtatvánvkiálUtás. Ünnepélyes meg-
nyitás délelőtt 10 órakor. Ezen kiállításra ez-
úton is meghívja Szeged város közönségét a 
rendező egyesület. Belépődíj nincs. 

— Dr. Tóbiás Dénes ügyvédi irodáját 
den Dugonics-tér 11'. sz., I. em. megnyitotta. 

63 Antikvar könyvosztályunkon 

Használt hönuveh, soroza-
tos müvet vétele £s eladása. 
Sient István Társulat 

Káríisr v. 's Dugonics tír sarok. 

— A Munkásdalkör közgyűlése. A Szegedi Al-
talános Munkásdalegylet vasárnap délután fél 4 
órakor tartja meg a Munkásotthonban (Hétvezér-
ucca 9.) rendes közgyűlését. Az egyesület közli, 
hogy a tagfelvétel január végéig tart Felkéri ugy 
a férfi, mint a női dalkedvelőket, hogy felvételre 
kedden és pénteken este 8 órakor a Munkásott-
honban jelentkezzenek. 

— Az Ujszegedi Népkör közgyűlése. Az Ujsze-
gedí Népkör vasárnap délután 4 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését a Tóth D^zső-féle Liget-
vendéglő helyiségében. 

• H l 

Pa^anok 
o'esft Árban készfllnek 
reglek otfá a'akltfalnak 

S o 6 s La josné 
pamdlesntnt pftplanfl*«-
iw, OeAt Ferenc » 115 

x Budapestre érve a Park-szállodában a keleti-» 
pályaudvar mellett megtaláíja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért. E lep előfizetőinek 20 szá< 

zalék engedményt ayujtunk. 

— ELŐADÁSOK. Az Egyetem Barátok Egye-
sületének jog- és államtudományi szakosztá-
lya 28-án, kedden délután 6 órakor az I- számú 
jogi kari előadóteremben előadó ülést tart. Dr. 
Zöldy Miklós igazságügyiminisatériumba beosz-
tott kir- ügyész, egyetemi m- tanár »Vázlatok 
a nemzeti szocialista bűnvádi perjog körébő1" 
cimen tart előadást- — A Vakokat Gyámolító 
Délmagyarországi Egyesület ma délután fél 5 
órakor a városháza 1- »"gyűlési termében köz' 
gyűlést tart, amelynek keretében rendezi meg 
a Szegedíi Pedagógusok Köre azt az előadást, 
amelynek elnöke dr- Várkonyi Hildebrand 
egyetemi tanár, előadója dr. Tóth Zoltán, a bu-
dapesti gyógypedagógiai tanárképző főiskola 
igazgatója, aki »A gyógypedagógia sze. 
reoe az egyetemes neveMt gondolkodás kiala-
kulásában cimmel ad elő. — Miss EditK 
T h o m a s egyetemi angol lektor 30-án dél-
után 6 órakor „England and Englisch people 
from a chauvinistic point of viev" cimmel elő-
adást tart az Egyetemet Végzett Magyar Nők 
Egyesületének szegedi csoportja rendezésében 
a központi egyetem tantermében. 

Farsangi Estük! 
a 

r 
TerézHnrnti Színpad 

szenzációs uj műsora. 

Aktuális társadalmi, politikai, 
közgazdasági művészi és egyéb 
problémák. 

Konferálja: 

B é k e f i i L á s z l ó 

Főszerepeket játszák: 

V a s z a r y P i r o s k a 
és S a l a m o n B é l a 

Vasár- és önn«pnap 4 órakor 
a teljes esti műsor 

9 T. 265-54. Kezdete: 9 órakor 


