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Kalocsai paprika 
a szeged! piacon 

A szegedi paprika termelők beadványt intéztek 
dr. Pdlfy József polgármesterhez és felhívták fi-
gyelmét arra a rendkívül súlyos kárra, amit a 
kalocsai paprika okoz Szegeden. Kalocsáról az 
utóbbi időben egyre több füzéres paprikát hoznak 
a szegedi paprikapiacra, itt eladják szegedi pap-
rikaként, a Kalocsán termelt paprika tehát a 
szegedi malmokba kerül és mint valódi szegedi pap-
rika kerül forgalomba. Ezzel szemben a szegedi 
termelők a maguk termését egyre nehezebben ér-
tékesíthetik. A termelők arra kérték beadványukban 
a polgármestert, interveniáljon az ügyben a föld-
művelésügyi miniszternél. A polgármester a be-
advány alapján sürgős felterjesztést intézett A 
miniszterhez és a kalocsai paprika szegcdi import-
jának betiltását kérte. 

MÁRCIUSI ÜNNEPSÉGEK. A HONSz sze-
gedi csoportja március 14-én este 8 órai kezdet-
tel a Raffai-vendéglőben márciusi bajtársi vacso-
rát rendez. Jelentkezés a csoport Dugonics-ucca 
12. szám alatti irodájában a hivatalos órák alatt. 
— A Turul-Szövetség szegedi kerületi vezértaná-
csa megállapította a színházban rendezendő ün-
nepség műsorát. A színházi ünnepséget a követ-
kező sorrendben rendezik: 1. Zenekari nyitány, 
előadja a „Hunyadi János" honvédgyalogezred 
zenekara Beck Miklós karnagy vezényletével, 2. 
Himnusz, énekli az egyetemi énekkar, vezényli 
Kertész Lajos karnagy, 3. Az ünnepi beszédet 
V á r k o n y i Hildebrand egyetemi tanár mondja, 
4. a Nemzeti Dalt T ö r ö k Lajos szavalja, 5. a 
sajtóról beszél vitéz dr. S z a b ó Géza kulturta-
nácsnoíc, 6. Liszt Ferenc bordalát énekli az Egye-
temi Énekkar, 7. az ifjúság részéről Kovács Já-
nos mond beszédet. Utána előadják a Bánk bán-t. 
Az ünnepségen Hóman Bálint kultuszminisztert 
dr. F ü l e y-S z á n t ó Endre miniszteri tanácsos 
képviseli — Az ITjszegedi Polgári kör szombaton 

este 8 órai kezdettel a Tóth-vendéglőben társas-
vacsorával egybekötött ünnepséget rendez. 

x Glóbusz lőzelékkonzervck Márkusnál. 

— Baleset a Tiszaparton. Majdnem végze-
tessé válható szerencsétlenség történt tegnap 
délután a Tiszaparton, a hajóál lomás közelé-
ben. A rakparton játszadozott 3—1 elemista 
kisdiák, köztük T ó t h Lásztfó tízéves fiúcska. 
A gyermekek a rakpartnak a szélén ugrándoz-
tak, egy vigyázatlan pillanatban Tóth László 
elvesztette egyensúlyát és beleesett a megáradt 
folvóba. Szerencsére itt a viz még sekély, ugv, 
hogy könnyea ki lehetett menteni a kisdiákot. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem közgazdasági és statisztikai intézete 
szerdán délután 6 órai kezdettel a jogi kari elő-
adóteremben (központi épület, II. emelet) előadó-
ülést fart. Dr. S z é k e l y Artúr, a budapesti ke-
reskedelmi és iparkamara titkára, a Magyar Vám-
politikai Központ igazgatója „Magyarország ke-
reskedelempolitikai helyzete" eimmel tart elő-
adást. P Borbéiv István S. J. az Emericana katoli-
kus szabadegyetemén ma este 8 órakor a tanárképző 

főiskola dísztermében (Boldogasszonv-sngárut 6.) 
„Európai problémák és a mai magvarság címén 
előadást tart. — Szerdán este 9 órakor a 
MIEFHOE kulturelőadásai sorában dr. B u r g c r 
Bél» tart előadást „Hires bűnesetek'' címmel. 

x Stauffer pusztasajt világmárka. 

A Szegedi 
I Cé zmüves B a n k 
zálogházában f hó 10-én, szerdán délután 3 

órakor a lejárt zálogtárgyak elárvereztetnek. 

A lejárt zálogtárgyak déli 12 óráig megbosz-

szabbithatók. 141 

—- Sziv- és idegba josoknál, vese- és cukor-

betegeknél, kösz vényben és csuzban szenve-

dőknél egy pohár természetes „Ferenc József" 

keserűvíz reggelenként éhgyomorra véve, a 

beleket alaposan kitisztítja, a gyomor és a 

má j működését előmozdítja s az emésztést és 

az anyagcserét lényegesen megjavítja. Az or-

vosok ajánl ják. 

— F«munkások közgyűlése. A Magyarországi 
Famuukások Szövetséginek szegedi csoportja 
11-én, csütörtökön este fél 6 órakor s Munkás-
otthonban (Hétvezér-ucca 9.) tisztújító közgyűlést 
tart, melyen a famunkások gazdasági helyzetét 
L á j c r Dezső titkár ismerteti. 

RgaaMWBearra 

ELADAS: VI. TEREZ KORUTfl. 
IV. PROHÁSZKA OTTOKÁR u& 

fyrtóteácfri- arúMÍ. 

Gyártelep: 
Budapest, XI., Lenke u. 117. 

— Kisteleki műkedvelők sikeres szereplése 
Felsőközponton. A Kisteleki Iparos és Keres-
kedő Ifjak Egyesületének műkedvelő gárdája 
vasárnap Felsőközponton vendégszerepelt. Esti 
7 órai kezdettel a felsőközponti székházban a 
„Pórmai ibolya" c imü operettet mutatták be 
megérdemelt sikerrel. A darabot ügyesen és 
hozzáértéssel dr. K ö r ö s i Pál rendezte, a 
szereplők mindegyike a műkedvelői átlagon 
felülit nyújtott, a kistelekiek bemutatkozását 
nagy tetszéssel fogadta a felsőközponti közön-
ség. Az operettben a következők szerepeltek: 
Tóth Eta. Zántbó Kata, Kl inkó Kata. Stulil 
Ilus, dr. Körösi Pál, Horváth József, Hrazdira 
Ottó, Körösi János, Bartucz László, Borbola 
János, Nagy Antal. Schlésinger Alajos. Hul-
mán .Tános, P^ne József, Adorján István és Zó-
nai József. Sikerrel szerepelt az előadáson a 
zenekar is. amelynek .Tung Béla volt a veze-
tője, tagiai voltak Jelűnek László. Szabó Fe-
renc, Volford Rudolf és Z'mthó Kálmán. 

— Pászkahirdetmény. A bitközség közli tag-
jaival, hogy csak azok pászkasrűkségletéről gon-
doskodhat, akik utalványaikat március 17-ig. szer-
dáig kiváltják. Tojásos pászka kilónkint P 2.50 
árban kapható. (Margit-ucca 20., T.) 

— Véres I cgény^bom a dorozsmai csárda 
előtt. Hétfőre virradó éjszakán véres vereke-
dés történt Dorozsmán, a Zsombó-esárrla 
flott. H e g e d ű s Mátyás 27 éves dorozsmai 
gazdalegénv a csárda előtt összetalálkozott ré-
gi haragosával. S i m o n Mátyással Hegedűs 
és Simon között a harag egv régi leány-ügv-
ből kifolvólag keletkezett. Rövid • szó-
váltás után a két haragos esj'inís-
nak esett Simon bicskát ragadó»' »*« nr é1,ss 
p e n é t belevágta Hegedű* vállába. A szeren-
csétlen le.génv nvomban összeesett. Beszállí-
tották a szegedi közkórhá^ba cs ott megálla-
pították, hogy állapota sulvos, a kcs megsér-
tene a tüdőt. Simont clfosták. 

— öngyilkosságot kísérelt meg a 16 éves ta-
nyai leány. K u r u c z a i Mária 16 éves tanyai 
leány vasárnap este öngyilkossági szándékból 
marólúgot ivott. A leány Szegeden szolgált 
néhány héttel ezelőtt, de állásából kitették 
egy pár selyemharisnya miatt. Kurűczai Má-
ria a dolgot nagyon a szivére vette. Hazaméul 
szülei tanyájába, többször említette, hogy nem 
tudja elviselni a szégyent, ami őt a város-
ban érte. Fenyegetését vasárnap beváltotta, 
erős lúgot ivott, amely súlyosan összeroncsol-
ta a torkát. Állapota súlyos, életbenmaradásá-
hoz kevés a remény. 

— A Baross Gábor gimnázium gyor?lróűnnep#-
lvn. A szegedi Baross Gábor gimnázium vasárnap 
délután gyorsiróiinnepélyt rendezett, amelyet 
nagy érdeklődés kisért. I I ám o r v Jenő tanár 
megnyitója után B é z í Ferenc VÍII.-os diák elő-
adást tartott Bódogh János életéről és működésé-
ről, Magyar Zoltán szavalt, Hévízi Ödön és Bol-
gár Károly gordonka- és barmóniumszámöt adott 
elő, Tonelü Miklós felolvasást tartott a gyorsírás 
tőrténetérői, Kellner János beszámolt a tavaszi 
kerületi versenyen szerzett tapasztalatokról. Há-
morv Jenő, Incze Miklós, Feuer György és Hirschl 
István bemutatták a gyorsírás gyakorlati alkal-
mazását. Végűi Firbfis Oszkár igazgató kihir-
dette a februári gyorsiróverseny eredményét és 
kiosztotta a dijakat. 

— PlnődHS a sajtó fejlődéséről, Vasárnap dél-
után a DEFHE nagytermében tartott érdekes elő-
adást Cse. r z y Béla újságíró, városi könyvtár-
tiszt „A világ-, a magyar és a szegedi sajtó fej-
lődéstörténete" címen. Részletesen ismertette az 
újság fejlődését, majd az egyes államokban kelet-
kezett hírlapokat. Vázolta a magyar sajtó törté-
netét, végül a szegedi sajtó fejlődésének folyama-
tát adta elő. A nagy számban megjelent közönség 
az o'őadást hosszas tapssal honorálta. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphalnalí 
a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 3 tö-
zlkovács, 2 géplakatos, 1 kötélgyártó, 6 cipész, 1 
borbély, 1 téglaverő család, 4 üzletszerző, 2 gyári 
kocsis^ 3 kifutófiú- Nők; 14 szönyegszövőnő, 2 
hölgyfodrásznő. Hadigondozottak részérc fenntar-
tott munkahelyek: 1 bognár (vidékre téglagyárba), 
1 géplakatos. 

— Kinevezés. Budapestről Jelentik: "A ¥or» 
mányzó az igazságügy miniszter előterjesztésére 
dr. R a d n ó t i László szegedi törvényszéki jegy-
zőt, a csongrádi járásbírósághoz járásbiróvá ki-
nevezte. 

— Gyomorsavas szellemi munkásoknál , el-

dugult neuraszténiás egyéneknél és aranyercs 

betegeskedő embereknél reggelenként felkelés-

kor egy-egy kis pohár természetes „Ferenc 

József" keserűvíz igen jótékony hatást szokott 

kifejteni. Az orvosok ajánl ják. 

Ĥ ustiuem es s9iysm lengrnemDeh 
Poi'üH Testuíreh €«ekonics ucca 6 . 

Budapest I. 

1205: Hanglemezek. 12.30: Hírek', f 4ÖJ Szarvas 
Klára hárfázik. 415: Pontos időjelrés, időjárás-
jelentés, hirek. 5: £nek. 6: Bura Sándor és ci-
g . lyzonekara. 715: Enek. 7.45: Nagy Endre cse-
vegése. 8.15- A rádió szalonzenekara. 8.10: Fel-
olvasás. 9.30: Jaques Thibaud francia hegedű-
művész műsora. 10.45: Angol nyelvű előadás. 11: 
Jazz-zenekar. 0.05: Hirek. 

Budapest IT. 

6.50: Cigányzenekan. 7.45: Hanglemezek. 8.30: 
Ilirek, űge'őversenyeredmények. 

Külföld. . , , 

Belgrád. 9: Részletek Massenet: Werthér című 
ep. rájából. — Boriin. Vigopera. — Bécs. 7.20: 
Közvetítés az Operaházból. — Boroszló. 8.10: 
Régi népdalok. — Kassa. 5.30: A magyar gimná-
zuim önképrő-kfirének előadása., — Köln. 6 40: 
Rns-vvafnw énekel. Furtwaengler vezényel (leme-
zek.) — Lipcse. 10.30: Beethoven: Kreitzer-szo-
náta. — Paris. 9.30. Szimfonikus hangversenv 
Faye énekesnő és László Edit zongoraművésznő 
közreműködésével. — Pozsony. 6: Magyar műsor. 


