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Az idö 

Á Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
s a 14.0, a legalacsonyabb 3.4 C A barometer 
#data milliókra és tengerszintre redukálva 
reggel 755.7, este 755.1 mm. A levegő páratar-
talma reggel 85, délben 73 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 1—3. A lehullott 
csapadék mennyisége nyomban. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Mérsékelt szél, sok helyen 
köd és eső. A hőmérséklet főleg nyugaton 
kissé csökken. 

— Vitéz dr. Shvoy Kálmán látogatása az 
épülő szegedi ipari vásáron. Azon az értekezle-
ten, amelyen Szeged gazdasági vezető ténye-
zői dr. P á l f y József polgármester vezetésé-
ve] a szegedi ipari vásár kérdésével foglalkoz-
tak, egyhangúan jutott kifejezésre az a kíván-
ság. hogy a Horváth Mihály-uccában épülő 
kiállítási és vásárcsarnokot még ezév tavaszán 
adják át rendeltetésének. Ezt az álláspontot 
képviseli vitéz dr. S h v o y Kálmán ny. altá-
bornagy, országgyűlési képviselő is, aki felke-
reste az ipartestület elnökségét, hogy tájékozó-
dást szerezzen a vásár előkészületeiről és a vá-
sárcsarnok építési munkálatainak előrehala-
dásáról. K ö r m e n d y Mátyás ipartestületi el-
nök és dr. G y u r i s István jegvző fogadták 
Shvoy Kálmánt, akit részletesen tájékoztattak 
a helyzetről. Közölték többek között, hogy a 
Horváth Mihály-ucca 5. számú ház bontási 
munkálatait még ebben a hónapban befelezik, 
ugv, hogy februárban meg kívánják kezdeni a 
kiállítási, illetőleg vásárcsarnok építését. A 
A részletmunkálatokat a héten kiírják. Az ipar-
testület vezetősége tájékoztatta dr. Shvoy Kál-
mánt a kölcsönkötvényjegvzési akcióról ís. En-
nek során elmondották, bogv ezen a (éren is 
örvendetes javulás észlelhető. A város vezető 
gazdasági tenyezői részéről biztató szimpátia 
nyilvánul meg az ipartestület közérdekű tö-
rekvése iránt. Vázolták 9 vásárral kancsolatos 
munkaprogramot is, melynek megvalósításá-
hoz Shvoy Kálmán készséggel felajánlotta leg-
messzebbmenő segítségét. 

— Dr. Tonelli Sándor gyásza. Sulvos gyász 
érté dr. T o n e l l i Sándort, a szegedi kereske-
delmi és iparkamara főtitkárát. Édesanyja, öz-
vegy T o n e l l i Pálné hétfőn délután hirte-
len meghalt. A nyolcvanhét esztendős matró-
na nem Volt beteg, testi és szellemi frisseségél 
az utolsó pillanatig végig megőrizte. Néhány 
évvel ezelőtt halt meg az ura. Tonelli Pál, aki 
nyugalmazott állomásfőnök volt és évtizedekig 
állt a Máv. szolgálatában, özvegy Tonelli Pál-
né halála hétfőn teljesen váratlanul követke-
zett be. Előzőleg nem érzett még rosszullétet 
sem. Jó étvággyal költötte el délben az ebéd-
jét, ebéd után hirtelen megszédült, szivgyön-
geség lépett föl, amely percek alatt végzett az 
idős úriasszony legyöngült szervezetével. A 
köztiszteletben álló matróna halála széles kö-
rökben mély részvétet keltett. 

— A barna kenyér. Budapestről jelentik: A 
hivatalos lap mai száma az összminisztérium 
rendeletét közli, amely újból szabályozza a 
barna kenvér árusításának ügyét. A barna ke-
nyér árának legutóbb 1934. közepén történt 
megállapítása éti, a búzának és ebből kifolyó-
lag a liszt áremelkedése, valamint a lisztexport 
csökkenése, újbóli szabályozást tette szüksé-
gessé. A kormány a szegényebb néprétegek ér-
dekében az árelemző és az érdekeltek meghall-
gatása után ugy határozott, hogy fenntartja a 
22 filléres barna kenvér árát. amely 6.5 liszt-
ből készül. Ebből a lisztfajtából olcsó. ízletes 
barna kenyeret lehet előállítani. (MTI.) 

— A DMKE Igazgatósági ülése. A Délmagyar» 
Országi Magyar Közművelődési Egyesület igazga-
tósága és elnöki tanácsa febmár 4-én délután « 
órakor volt székházának üléstermében (Boldog-
asszofiy-sugárut 2.) fontos ügyben Ölést tart. 

I Márkus fűszer, csemege, Kísvó-ucca. 

— Véres szurkálás a Kossuth Lajos-sugár-
utón. A rendőrök az elmúlt éjszaka előállítot-
ták a központi ügveletre M a j 1 á t h Albert 
Vaspálva-ucca 1. szám alatti lakost, aki a 
Kossuth Lajos-sugáruton összeverekedett Far-
k a s Mihálv és H a l á s z Imre szegedi lakó-
sokkal, akiket bicskájává! tŐbb helvéri meg-
szurkált. Kihallgatás után elboesáitótták. az 
eljárás tovább folyik. 

— Bélrenyheség és kinzó főfájások, a máj 
és az epeutak bántalmai. gyomor és bélhurut, 
aranyeres ba jok és a végbél megbetegedései 
esetén a természetes „Ferenc József" keserű-
víz gyorsan és biztosan megszünteti a hasi-
szervek pangását Sok évi kórházi tapasztalat 
igazolja, hogy a Ferenc József viz használata 
a bélmüködest kitűnően szabályozza és eré-
lyes elvonó hatása következtében soványító 
kúrákra i« igen alkalmas. Az orvosok ajánl ják 
kúrákra is igen alkalmas. 

— A szerdai kisgyűlés. Szerdán délután tart-
ja januári ülését a törvényhatósági kisgyűlés. 
A napirendet hétfőn készítette elő a város ta-
nácsa. A tárgysorozat hatvannyolc pontbői áll, 
de ilyen szürke napirendje már régen nem volt 
a kisgyülésnek. Szerepel a napirenden különbö-
ző városi szállítások és munkálatok vállalatba-
adása, foglalkozni fog a kisgyűlés földbér-ház-
bérügyekkel, közterülethasználati kérvények-
kel, epitési ügyekkel és végül hat a j orvosi ok-
levelet hirdet "ki. 

— Halálos luminálmérgezés. L e l i k Erzsé-
bet házvezetőnő, aki dr. E n g e l Rudolf egye-
temi magántanár Telekl-ucca 5. szám alatti 
házában állott alkalmazásban, az elmúlt hét 
elején luminállal megmérgezte magát. A 34. 
esztendős házvezetőnő olyan mennyiségű lu-
minált vett be, hogy segíteni nem tudtak rajta, 
vasárnap reggel a belgvógvászati klinikán meg-
halt. Tettének oka ismeretién. 

— Nyilvános gyűlés a Munkásotthonban. A 
szociáldemokrata párt rókusi pártszervezeti 
csoportja 29-én, szerdán este fél 8 órakor a 
Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) nyilvá-
nos gvülést tart. Előadó: D á n i János. 

Szélhámosság fényképekkel 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

reggel megjelent a rendőrségen G a á l Jó-
zsef Kigvó-uccai cipészmester é« feljelentést 
tett N e u f e l d István budapesti ügynök el-

' len. Feljelentésében elmondotta, hogy öt esz-
tendővel ezelőtt felkereste őt Neufeld és rábe-
szélte arra, hogy felesége és leánva fotográfiá-
ját megnagvittassa Átadott Neufeldnek 22 
pengőt, valamint odaadta a fényképeket is, de 
többé Neufeld nem jelentkezett. Kereste min-
denütt azóta is. személyesen is felutazott a 
fénykének miatt Budapestre, ahol Néufeld la-
kott, de az ügvnököt nem találta sehol. Hét-
főn reggel *>ztáti megpillantotta az elveszett 
embert a Tisza T-aios-kömton. Utána som-
polvgott és megállapította. hogv melvik ház-
ban lakik, aztán egyenesen a reodőrsésrre sie-
tett és feljelentette Neufeldet. A retiflőreéaen 
emlékeztek Neuf*»Mre. öt esztendővel e l lőt t 
az űgvnők Szegeden 'árt és fénvképnaszitá-
sokra vett fel megrendeléseket Akkor is sok 
panasz érkezett ellene. Gaál József fel'elönté-
sében előadta, hosv Neufeld sok kárt okozott 
1931-ben, ő is több olvan r**ládot ismer, 
amelynek követelni valója van Neufelden. A 
rendőrség megindította a nyomozást. 

Vasárnap felszentelték 
a felsővárosi K a W u s Házat 
A felsővárosi katolikus egyházközség nagy 

ünneoségek kőzött vasírnap szen'cite fél Murr 
kácsy-ucca 6- szám alatt lévő Katolikus Há-
zát. Vasárnap délelőtt tiz órakor firtfiebétyés 
szentmise vezette be az ünnepségeket- A szent-
misé'1 a felsőváTO5 minorita temnWban Raskn 
Sándor esoeres-nlébános mondotta fényes napi 
segédHettel- A mise alatt az egyház' énekkar 
férfikara Wend1 kétszólamú A'dur miséiét adta 
elő vonós-kvartett kíséretében- A mise uHn a 
paoság és a h'vek a *iemo1o®a és a Katolikus 
Ház közötti részen várták be dr- CMUeMr 
Gvulá püspököt és a többi vendéget- A hatal-
mas házat és a termeket a püspök szentelje f?5 

beszéd kíséretében- Vázolta a Katolikus Ház 
jelentőségét és cél iát-

A házszentelést d'sz>gyüíés követte, amelyen 
P- Bujnovszky Aurél felsővárosi plébános mon-
dott megnyitó beszédet- Hegedűs Ferenc pósJ 

tahivataü-igazgató. egyházközségi gondnok a 
ház történetét ismertette, beszédében kiemelte, 
hösrv a házat a felsővárosi egyházközség saját 
erejéből építette fel- Dr- Tóth Béta póltármes-
terJie'yettes a vár ós nevében mondott béteédet 
és üdvözölte áz egyMzkŐzsécet- A pápa' him-
nusz zárta be az ünnepséget- Este a hatalmas 
teremben társasvacsorát rendeztek-

Kerékpárosok! 
A téli vásári kiárusítás keretében az 1936-oa uj kivitelű 
e'sörendU kerékpárokat engedményes ár-
b a n r é s z l e t r e a d o m . Gumikat i s aikatrészekef 
; i f I t . í ; r Szanió Sándor * t t r 
S z e g e d , (Kiss D. palota* Kiss ucca a . iá 

— Nyomtatványkiállitás. Érdekes kiállítást ren-
dezett a nyomdai munkásság vasárnap az ipar-
testület nagytermében. A magyar nyomdaipar 
mutatta be kiváló fejlettségét, modern ízlésű 
haladását technikában, művészi kivitelben. A 
nyomda-művészek mesterei mutatták be gaz-
dag termelésüket levelezőlapokban, szines mű-
vészi nyomatokban, orvosi, meghívói, reklám-
nyomtatványokban. Ragyognak a színek, fino-
mak az árnyalások. Néhány technikai problé-
mát igazán "bravúrral oldottak meg ugy nyo-
másban, színezésben, mint szedésben, elrende-
zésben és formában. A kiváló szakemberek, 
szedő-művészek és szin-tervezők között is ki-
váltak például a Buday György metszetei nyo-
mán készült könyvlapok és nyomtatványok. A 
kiállítást nagyon ügyesen, artisztikusan ren-
dezték meg, áttekinthető és ízléses volt a ta-
nulságos kiállítás képe. A megnyitásra vasár-
nap délelőtt zsúfolásig megtelt'a nagyterem fi-
gyelmes érdeklődőkkel és a nagy forgalom mu-
tatta, milyen fontos szerepe van a nyomtat-
ványnak. A nyomda munkája és művészete — 
kuliurát jelent, — ezt példázta ez az érdekes 
és szép kiállítás is. 

— Előadás Bécstől. Dr. L a n d e s b e r g Je-
nő kamarai titká az ószeresek és Zsibárusok 
Egyesülete felkér sére vasárnap délután az 
Ágoston-vendéglőién vetített képes előadást 
tartott a háború utáni Bécs építményeiről és 
szociális berendezéseiről. Egymásután vonul-
tatta fel az 1918. összeomlás utáni, az akkori 
vezetőség által létesített építményeket, melyek 
majdmindenike szomorú színhelye volt az 
1934-es emlékezetes forradalomnak. A nagy-
számban összegyűlt hallgatóság mindvégig 
érdeklődéssel figyelte az előadást és nagy tet-
széssel szemlélte Bécs háború utáni vezetőinek 
nagyszabású alkotásait. Az előadás végeztével 
az egyesület vezetősége nevében J e n e y elnök 
köszönte meg az előadást dr. Landesbergnek, 
köszönetet mondott Babiczky iparostancmcis-
kolai tanárnak is, aki a vetítést eszközölte. Vé-
gül bejelentette az elnök, hogy az egyesület 
folytatia előadássorozatát. 

— JANUÁRI RÓZSAK. A szokatlanul enyhe 
időidrds sok furcsaságot produkál• Egymásután 
kanjuk a, hirt• hogv a tavaszias Időben már nyí-
lik az ibolya, sőt legirfőbb már arról hmhdt-
tunk hogy több helyen kivirágzott az almafa 
is- Most arról értesítenek bennünket' hogy 
Horváth Laiosné Boldogasszonysugánit 20-
szám alatti házának kertiében kinyíltak a rfr 
zsák- Egy fiatal rózsabokor borult virágba, 
gyönyörű- plros-szinfl rózsák nyíltak A rózsák 
semmiben sem különböznek a renáes időben 
nyilladozó virágoktól, csupán az a _ feltűnő-
hogy a most kinyílt rózsának nincsen illata- A 
Éómgasmny-smáftftl rózsakertbe a szom-
szédok sereífe jár- hogy megcsodálják a lafiutri 
fűt sári vitást • 

— TiszfnjitAs az Ujszegedi Népkörben. Az Új-
szeged! Népkör vasárnap tartotta tisztújító köz-
gyűlését H a u s e r Rezső Sándor elnöklésével. A*-
eínök jelentését, amelyben beszámolt a kör műkö-
déséről, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A 
többi jelentést is egyhangúlag elfogadták. A kör 
jótékonycélokra a mult évben 73 pengő 50 fillért 
fordított, hét szegény ujszegedi gyermeket ruha-
neművel látott el. A közgyűlés kegyeletesen pa-
rentálta el a kör elhunyt könyvtárosát, Tóth Jó-
zsefet. Egyhangúlag a következő tisztikart válasz-
tották meg: elnök; H a u s e r RezsÖ Sándor, alel-
nökök: dr. Grasselly Károly és Gelez Miklós, tit-
kár Kovács Atital, jegyzők: Bálint Mátyás és Szögi 
Ferenc, pénztáros Stumpf Kálmán, ellenőr Török 
Mihály, könyvtárosok; Haska Gergely és Barna 
Mihály, gazdák: Kántor István és Tóth József, 
ügyész d.r Hunyadi János és záiwlótartók: Papdi 
Pál és Horváth Lajos. 

— Letartóztattak egy pénzhamisítót. Az nlsó-
tanvai rendőrség letartóztatta V a j a i János 
gazdálkodót. aki hamis ötpengősőket készített. 
Vajai magagvártotta klisével készttette az 6t-
pengŐsöket, de csakhamar rajtavesztett, mert 
a fizetésnél egy kereskedő rendőrt hívott. Va-
jai udvarában elásva megtalálták a klisét és 
a hozzávaló anyagokat. Az eljárás folyik. 

— Elfogtak égy sonkatolvajt. T i s z a v ö l -
g y i Béláné Klehelsberg-telepi asszony felje-
lentést tett a rendőrségen, hogy husffistölő.jé-
fcől kilenc darab sonkát 15Ó pengő értékben el-
loptak. A rendőrség elfogta a tettest Vecsernyés 
János személyében. 


