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ffirejk 
Az icíő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 5.3, a legalacsonyabb 2.9 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 755.2, este 758.5 mm. A levegő páratar-
talma reggel 100, délben 100 százalék. A szél 
iráíiya északnyugati, erőssége 1—3. A lehul-
lott csapadék mennyisége 11.0 mm. 

A Meteorológiai intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat; Élénk szél, több helyen ismét 
hóval vegyes eső, ország keleti felében és 
a hegyekben havazás. A hőmérséklet valószí-
nűleg csökken. 

— Vendégek Imecs főispán beiktatásán. Hu-
szonkilencedikén iktatja be Szeged törvényha-
lósági bizottsága főispáni tisztségbe vitéz dr. 
I m e c s Györgyöt. Az installáció iránt az 
egész országban nagy az érdeklődés. A pol-
gármesteri hivatalba napról-napra tömegesen 
érkeznek a jelentkezések. A legújabb hírek 
szerint részt kiván venni az instalíációs köz-
gyűlésen a belügyminiszteren és a képviselő-
kön kívül a belügyminisztérium tisztviselőka-
rának jelentős része is. Mivel a közgyűlési te-
rem meglehetősen kisméretű és a padsorokban 
csak a törvényhatósági bizottság tagjai férnek 
el, a vendégek elhelyezése nagy gondot okoz. 
A polgármester valószínűleg ugv oldja meg a 
kérdést, hogy a vendégeket a közgyűlési terem 
szomszéd ségéiben levő tanácsteremben és bizott-
sági teremben helyezik el, ahová a beiktató 
közgyűlésen elhangzó beszédeket megafonok -
kal közvetítik. 

— óriási havazás Dunántulon Pécsről je-
lentik: Szerdáról csütörtökre virradóra oly 
hatalmas hóesés volt Pécs és Bátaszék között, 
hogy Nagypall és Erdőmecseke hözőtt a hó el-
torlaszolta a vasúti sineket. Személyvonaton 
azonnal munkásokat índitottak útnak, akik 
több órai munka után felszabadították a pá-
lyát, hogy ismét megindulhasson a forgalom. 

— Csekey István a Katona József-Társaság 
tagja. Kecskemétről jelentik: A kecskeméti 
.Katona József-Társaság" C s e k e y Istvánt, 

a szegedi Ferenc József tudományegyetem ta-
nárát rendes tagjává választotta. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után 5 órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt 
10 órakor. A köznapi istentiszteletek kezdete va-
sárnaptól reggel háromnegyed 7, délután fél 6 óra-
kor. 

x Fiuggi-viz Márkusnál, Kigyó-ucca. 

STAUFFERPus z tasajt világmárka 
Ezt kérje mindenütt! 

Hafezeréves kultura az Alföldön 
Dr. Bdnner János előadása 

Az Egyetembarátok Egyesülete rendezésé-
ben csütörtökön este a bölcsészetkari auditó-
rium maximumban dr. B a n n e r János egye-
temi c- rk. tanár tartott nagy érdeklődéssel ki-
sert előadást „Hatezer éves pásztorkultura az 
Alföldön" cimmel. Az előadást dr. C s e k e y 
fe>tván egyetemi tanár nyitotta meg. Dr. Ban-
ner János bevezetőben az archaeologiai inté-
zet ószentíváni ásatásairól szólott, amikor 
bronzkori telepet találtak. Ezután arról be-
szélt, hogy 1930. óta a szegedi archaeologiai in-
tézet a hódmezővásárhelyi muzeum támogatá-
sával dolgozik Hódmezővásárhely határában, 
ihol eddig nyolc telepet találtak. A leletek ha-

sonlítanak az ószentiváni anyaghoz. Arra le-
hel következtetni, hogy Magyarország terüle-
tén igen sok olyan elem van. amelyek Thessá-
lia területéről került hozzánk. Ez a szakiroda-
lomban Kőrös-kultura néven ismeretes. Ismer-
tette a települési jelenségeket, az akkori nő-
vény- és állatvilágot, foglalkozott az éghajlati 
viszonyokkal is és megállapította, hogy abban 
av. időben több volt a csapadék az Alföldön. 

Dr. B a n n e r János előadását érdekes vetí-
tett képekkel kisérte. Bemutatta a hatezer ¿v 
előtti kultura lakóházait, szerszámait, edényeit, 
szobrait, ékszereit, amelyek mind kőből ké-
szültek. Az ősember különösen a csiszoláshoz 
értett. 

A nagyszámú közönség melegen megtapsolta 
(I'-. Banner Jánost, akinek dr. C s e k e v István 
mondott köszönetet értékes előadásáért. 

— Gyomor-, bél és anyagcserebetegségeknél, 
vérszegénység, sápadtság és lesoványodás ese-
teiben reggel éhgyomorra egy pohár természe-
tes „Ferenc József" keserűvíz az emésztőszer-
vek működését hathatósan előmozdítja s igy 
megkönnyíti a tápanyagok vérbejutását. 

— Dr. Landesberg Jenő kamarai titkár elő-
adása az ipari továbbképző tanfolyamon. A 
Szegeden folyó ipari továbbképző tanfolyamok 
előadásai során csütörtökön este dr. L a n d e s -
b e r g Jenő kamarai ügyvezető-titkár tartott 
előadást igen nagy érdeklődés mellett a tisz-
tességtelen verseny és árrombolás ma rendkí-
vül aktuális kérdéseiről, valamint a most ké-
szülő ipari novella tervbevett rendelkezéseiről. 
Ismertette a tisztességtelen verseny ügyében 
kifejlődött birói és választottbirói joggyakor-
latot, az eljárásokat, az ipartestületi székek 
működését és tulajdonképeni feladatait, vala-
mint az ipartörvény-noveilának az árrombo-
lásokkal kapcsolatos intézkedéseit. A mindvé-
gig nagy érdeklődéssel kisért előadását Lan-
desberg a többi szakmák tanfolyamán is meg-
ismétli. Pénteken este dr. Landesberg Jenő a 
reklámról tart előadást, amelyet vetített képek-
kel is kísér. Az előadáson ugv a mesterek, mint 
a segédek részt vehetnek. 

x Pick hentesáru minden jobb csemegeüzletben. 

Líszí Ferenc ucc*ia 
Ez az esztendő Liszt Ferenc ünnepe az 

egész kulturvilágon. Liszt muzsikáját szólal-
tatják meg mindenütt, ahol él a muzsika sze-
retete és Liszt zenéjén keresztül sajdul minde-
nütt a szivekbe a magyar bánat fájdalma és 
a magyar öröm ujjongása 

Szegednek különösen sok köze van Liszt-
hez, a nagy árviz alkalmával talán a világ-
hírű muzsikus szivében nyilt ki a legmélyeb-
ben átérzett részvét a rombadőlt város iránt. 
Útnak indult a nagy muzsikus, sorra látogatta 
a világvárosok hangversenytermeit és minde-
nütt koncertezett az árvizsujtotta Szeged szá-
mára. Rengeteg pénzt, segítséget összemuzsi-
kált. A hullámsirból föltámadó város érzett 
is hálát iránta, ha nem is olyan nagyot, mint 
Páris, Brüsszel, Berlin, Bées iránt, amelyek-
ről nagyobbik körútjának egy-egv szakaszát 
nevezte el. Liszt Ferenc a csöndes felsővároson 
kapott egy ucc-ácskát, de ma már nem min-
den felsővárosi tudja biztosan, hogy a Liszt-
ucca a világhírű zeneszerzőtől kapta-e a ne-
vét, vagy pedig annak az emléke, hogy talán, 
valamikor, régen, ebben az uccában laktak a 
szegedi molnárok.. 

Ma a Liszt-ucca a város egyik legszegé-
nyesebb, legelhanyagoltabb uccája. Csatorná-
ja nincs, a szennyvíz nyilt árokban folyik 
benne és fertőzi meg az egész környékei. 

Talán most, hogy az egész világ ünnepli a 
nagy zeneszerzőt, részt vehetne Szeged is az 
ünneplésben, legalább annyira, hogy rendbe-
hozatná TJszi Ferenc nevével fölékesített, de 
különben botrányosan elhanyagolt ueeát. . 

— Berzenczev Domokos — a mérnökkamarai 
ellenzék elnökjelöltje. A mérnökkamara erősen 
készül a kamarai választásokra, az előkészü-
letekből következtetve, igen éles választási 
harcra van kilátás. Szegedi szempontból ennek 
a küzdelemnek az az érdekessége, hogy a ka-
marai ellenzék, amely nemzeti szövetség "imen 
indul a küzdelemre, listájának az élén a ka-
mara elnöki tisztségére B e r z e n c z e v Domo-
kos műszaki főtanácsost. Szeged mérnöki hi-
vatalának vezetőjét jelöli. A mérnökkamara el-
lenzéke igen erős, a legutóbbi választáson a 
szavazatok negyvenhét százalékát nyerte el és 
mivel a kamara mostani vezetősége nem elé-
gítette ki a mérnökök várakozását, az ellenzék-
nek igen erős kilátásai lehetnek a győzelem-
re. K o s s á l k a János műegyetemi tanár, a 
? amara eddigi elnöke, tovább nem vállai ¡a az 
elnöki tisztséget, helyette a hivatalos elnökje-
lölt M i h a i 1 i c h Győző műegyetemi tanár. 

Geriler-quarieU ma, Tisza 8.20. 
— Kemény Simon: ördögök, tündérek. Leo-

nard R. Gribble: Bosszú? — Délmagyarország 
kölcsönkönvvtár. 

— Székrekedésnél, gyomorron táismál, emésztési 
zavaroknál, gyomorégésnél, májduzzanatnál, vér-
tódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános 
rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy po-
hár természetes „Ferenc József" keseriivizet. 

M A K Ó I H I R E K 
Görgey képviselőt nem vállalták 

a makói városházán 
ünnepi szónokul 

(A Délmagj arorezág makói tudósitójától.j 
Március tizenötödikét Makón évtizedek óta dísz-
közgyűlés keretében ünnepli a város képviselőtes-
tülete. A testület évente bizottságot delegál a 
díszközgyűlés előkészítésére és az ünnepi szóno-
kok kijelölésére. A bizottság által felkért szóno-
kok egyike a képviselőtestületi teremben, a má-
sik a Kossuth-szobor előtt mond beszédet. 

Az idei ünnepségre különös előkészületek tör-
téntek, egyesek a város országgyűlési képviselő-
jét, dr. G ö r g e y Istvánt emlegették ünnepi szó-
nokul. Az előkészítő bizottság nagy Nep-párt! 
számarányában is a beavatottak ennek a törek-
vésnek az érvényesülését várták — a mai napig 

Csütörtökön délelőtt 11 órára hivta össze a 
polgármester a bizottságot, amelynek azonban há-
romnegyed órai várakozás után is csak egy Nép-
párti tagja jelent meg, aki a bizottsági ülésen el-
nöklő G o r c s a Péter főjegyzővel együtt kisebb-
ségben maradt a teljes számbam és pontosan érke-
zett ellenzéki bizottsági tagokkal szemben, akik 
igy a hivatalos szónokjelöltek közül dr. Görgey 
Islván szerepeltetését leszavazták. Helyette H. 
S z a b ó Imre szerkesztőt kérték fel a közgyűlés 
ünnepi szónokául, a Kossuth-szobor előtti szerep-
lésre pedig a hivatalosan is jelölt Kovalik An-
tal tanárt, az esetre pedig, ha ezt a szereplést nem 
vállalná, dr. K i s s Károly ügyvédet. 

— Pedagógiai szeminárium Szegeden. A sze-
gedi tankerület tanítósága részére a vármegy« 
es Szeged tanítósága szombaton pedagógiai 
szemináriumot rendez a rókusi iskola torna-
csarnokában. A szemináriumon Glattfelder 
Gyula csanádi püspök szózatot intéz a tanító-
sághoz. dr. K i s p a r t i János főigazgató a ne-
velés és a nemzeti élet problémáiáról tart elő-
adást. Az előadás pontosan tiz órakor kezdő-
dik. Délután negy órakor dr. V á r k o n y i Hil-
debrand egyetemi tanár tart előadást az „ I f j u -

| kor pszichológiája", dr. R e j t ő Kálmán egye-
temi magántanár pedig a gyermek bőrbetegsé-
gei cimen. Este 9 órakor a Hungáriában mű-
sorral egybekötött táncestélyt rendez a tanító-
ság. 

— ELŐADÁSOK. A Turul Szövetség szegedi 
kerületi vezérsége legközelebbi kulturtáborát va-
sárnap délelőtt 11 órakor tartja meg a Botond BE 
rendezésében a polgári iskolai tanárképző főisko-
la dísztermében. Dr. E s t e r h á s István minisz-
terelnökségi sajtóelőadó, a Turul Szövetség volt 
országos vezére „Nemzetpolitika" cimen tart elő-
adást. — Dr. Esterhás István siszteletére a Ma-
gyar Jövő Szövetség vezetősége szombaton este 8 
órakor a Hági különtermében baráti vacsorát 
rendez. A szövetség tagjai és barátai jelentkez-
hetnek a vacsorára a Hágiban. A vacsorán részt-
vesz B á n s á g h y György országgyűlési képvi-
selő is. — A Magyar Amatőrfényképészek Szövet 
ségének szegedi csoportja gyakorlati fotóelőadÉ 
sok sorozatában pénteken dr. Lajos Sándor tart 
előadást „A finomszemcsés hívásról különös tekin-
ttlel a kis formátumú filmekre" cimen az iparos-
tanonciskolában 

— A Szinházi Élet uj számában párisi tudósí-
tást közöl a francia főváros divat furcsaságai-
ról, de ezeken a furcsaságokon tul pontos képét 
adja a cikk annak, hogy milyen lesz az idei ta-
vaszi és nyári divat. Hatvany Lili a hét színházi 
és mozieseményeiről referál, Erdős Renée a Sár-
ga—Da rk ó-ügyről irt cikket, stb., stb. 

— Kemény Simon: ördögök, tündérek. Leo-
nard R. Gribble: Bosszú? — Délmagyarország 
kölcsönkönyvtár. 

II Népszövetség uj palotája 
Genf, február 20. A Népszövetség titkársága 

most költözik át a Népszövetség u j palotájába. A 
palota megépítésére ínég 1927-ben irták ki a 
nemzetközi pályázatot. A pályázatra 370 terv ér-
kezett be. A végleges tervet az 5 első dijjal kiH 
tüntetett épitész együttesen dolgozta ki. Közlük' 
volt Vágó József magyar épitész, akinek elganr-
dolásai nagy szerepet játszottak a végleges ki-
vitelben. A palota alapkövét 1929 szeptember 
7-én helyezték el, a bokréta ünnepélyt 1933-ban 
tar tol Iák. A költségek összesen 23.5 millió svájci 
frankot tettek ki. Az u j palota titkári helyisé-
gein kivül egy nagv-zabásu nemzetközi könyvtár 
is elbelylezést nyer ott, amelynek köütségeiiret 
Rockle lier 2 millió dollárt adomáiivozott. 


