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— Menyhárt Gáspár az Akadémia levelező 
tag ja Budapestről jelentik: A Magyar, Tudo-
mányos Akadémia nagyhetének harmad ik 
napján , csütörtökön délután ülést tartott, ame-
lyen a következő három évre elnökké J ó z s e f 
kirá lyi herceget, másodelnökké R a v a s z 
László református püspököt választották. Az 
akadémiai levelező tagjává választotta Szeged-
ről M e n y h á r t Gáspár egyetemi tanárt, 

— Fiatal munkások és tanoncok nyári üdü-
lése. Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
junius 1-tól szeptember 15-ig terjedő időköz-
ben 2 heti tartamú ellátással egybekötött üdül-
tetésben részesiti azokat a fiatal munkásokat, 
akik 1919-ben és az ezt kővető években szület-
tek, lehál 18-ik évüket még nem érték el, ha 
szervezetük és testi fejlődésük ezt indokolttá 
ttszik. Az igénylőnek bejelentett tagnak kell 
lenni és öregség, illetve rokkantság esetére is 
biztosítottnak. Tehát azok a tanoncok, akik 
után öregségi járulékot nem fizetnek, üdülte-
tésben nem részesülhetnek. Ugyancsak nem ré-
szesülhetnek üdültetésben, még ha öregségi 
járulékot fizetnek is, nők. Az igények bejelen-
tése erre a célra szolgáló nyomtatványokon 
történik, melyek minden külön igazolvány 
nélkül a hivatalos órák alatt átvehetők a ke-
rületi pénztár első emeletén levő segplvezési 
osztály ablakainál. Ezek a nyomtatványok 
pontosan kitöltve má ius 3-ig ugyanott adan-
dók vissza. Május 3-ika után üdültetési igeny 
már nem terjeszthető elő. Ebben az ügyben bő-
vebb felvilágosítást nvuj t a szakszervezeti if-
júság csoportjának vezetősége hétköznapokon 
az esti órákban és vasárnap délelőtt 10—12-ig 
és délután 4—7-ig a Hetvezér-uccai Munkás-
otthonban. 

x Márkus fűszer, csemege, Kígyó a. 1. 

— Az állástalan diplomások és az egyetemi 
átképzés. Az Emerieana állástalan diplomá-
sai csütörtökön összejövetelt tartottak. A meg-
jelenlek előtt dr. I m r e Iván ismertette az el-
múlt három hónap eredményeit, kiemelve, 
hopy a miniszterelnök átvette szegedi tartóz-
kodása alatt az emlékiratot, amelyet az Eme. 
i'icana Kezdeményezésére a szegedi főiskolai 
és egyetemi egvésülctek nyújtottak át neki. 
Pr . T a 1 p a v Emi l előterjesztéséré a gyűlés 
elhatározta, hogy felirattal fordul a kultusz-
miniszterhez, amelyben felhívják a miniszter 
figvelmét az egyetemi átképzésre, amely Sze-
geden már a megvalósulás stádiumába jutott 
és kérik, hogy a többi egyetemen is egy-egy 
lektort bízzanak meg ezzel a munkakörrel. Vé-
gül kérik a minisztertől, hogy a feláll ítandó 
miniszteri bizottságban legvenek tekintettel a 
szegedi viszonyokra és vegyék igénybe az Eme-
rieanának már hosszú munkáva l elért ered-
ményeit. 

— Trunkhahn Posztógyár szlngyapjuszövete! 
angolos gyártási tnód szerint készülnek. Évekre 
szőlő megtakarítást ér el Kérje megtekintésre a 
szövetminták költség- ős kötelezettségmentes be-
küldését a gyártól, Budapest, XI., Leuke-ut 117. 

A SZEGEDI METEOROLOGIA1 OB-
SZERVATÓRIUM Jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 17.2, a 
legalacsonyabb 7.4 C. A barométer 
adáta null fokra cs tengerszintre re. 
dukálva reggel 759.0, este 761.2 mm. 
.V levegő páratartalma reggrl 100, 
délben 36 százalék. A fzél iránya 
északkeleti, erőssége a—2. A lehullott 
csapadék mennyisége 14.9 mm. 

A Meteorológiai intézet Jelenti este 
10 órakor. IDöJóSLAT. £l«nk é*takí J 
légáramlás, Változó felhőzet, helyen, 
ként, inkább c*ak nyugatou és délen 
záporeső és zivatar, a hőmérséklet 
néni változik lényegesen. I 

Ha étvágytalan, ugy igyék néhány napon 

át reggelenkcut éhgvomorra félpohár termé-
szetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ezál-
tal bélmüködése szabályozódik és igy ejjés-s 
emésztése rendbe jöhet. Az orvosok a ján l ják . 

— Sportorvosi kongresszus Szegeden. Szom-
baton és vasárnap orszságos sportorvosi kon-
gresszust tartanak Szegeden. A kongresszusra 
több országos hirü orvosprofesszor és sport-
ember érkezik Szegedre, közöHük K e l e m e n 
Kornél, az OTT elnöke is. A kongresszus üane-
pélyes megnyitása szombaton délután 5 órakor 
lesz az egyetem élettani intézetében. Este a Tisza-
szállóban rendeznek bankettet a vendégek tiszte-
letére. 

— A Dugonics-Társaság igazgatósági ülése. 'A 

Dugonics-Társaság igazgatósága vasárnap dél-
ben 12 órakor a városi muzeum irodájában ülést 
tart. 

x Ma is szálkamentes balvacsora Pusztaszeri-
nél, Szentliároinság-ucca 3. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 8 ko-
vács, 1 reszelővágó, 1 órás, 1 géplakatos, 3 faesz-
tergályös, 4 bognár, 2 kocsifényező, 3 kosárfonó, 
2 kötélgyártó, 2 cipész. 0 szabó (1 magyar, 1 mű-
helyvezető egyenruhaszabó), 4 kifutó, 0 ügynők, 
1 fejős mindenes, 1 tehenész, 1 fiaztató kanász, 1 
fejős gulyás, 12 nőtlen gazdasági mindenes, 1 bor-
bélj*, 1 kőműves. Nők: 1 cipőtüzőnő, 3 ragasztóuő, 
1 keztyüvarrónő, 1 fehérnemű-, 1 felsőruhavarró-
nő, 1 szőnyegcsomózóiiő, D hölgyfotlrásznő, 1 ki-
szolgálónő (cukrászdái). Hadigoudozottak részére 
fenntartott munkahelyek. 3 asztalos, 1 molnár, 4 
szőnyegcsomózónő, S cipőgyári munkás és mun-
kásnő (tégla, posztó, textil, hütöliáz, sab). 

4 0 0 0 pengő, SO d i j 

Ismertettük a Déhnagyarország legújabb nagn 
akcióját, amelynek során ezer pengő értékben 50 
értékes jutalmat osztunk ki azok kőzött, akik a 
három részre osztott verseny tartama alalt egy-
egy uj előfizetőt szereznek. 

Azok az alvasóink, akik eddig példányonként 
vették a Délmagyarországot, tszintén részt vehet-
nek a jutalomjátékban, ha rendes elöfizctökkéi't 
jelentkeznek cs kifejezetten ,,akció-nyugl(ó" 
kérnek. 

Az ezer pengős jutalml akcióval a Délmagyar-
ország páratlanul nagy kedvezményt ad minden-
kinek, aki az akcióban résztvesz, mert lehetővé 
teszi, hogy egyetlen előfizetőért, bárki 100 pengő 
Uészpénzjutalomban részesüljön. 

Harisnya vásárlásnál csak 
GFB-t ff érien, egyedül 

P o l l á k T e s t v é r e k n é l 
Csekonles ucca 6. Srcrbenyi lér 17. 

Manosin Halil Ognan 
einiUl GQ3 Baba sírja felé 

A szegedi temetőkben sok htísi halott 
alussza örök álmátj köztük sok idegen is, 
akiket a háboru vihara sodort valamelyik 
szegcdi katonakórházba és itt orozta el 
életét. A katonasirok között van Manosin 
Halil Ognan egykori török vitéz sirja is. 
Husz évvel ezelőtt, 1017 augusztus 11-én 
halt meg As azóta pihen a szcgcái földben 
arccal a Mekka felé fordulva. A török kor-
mány — éppen ugy, mint minden más há-
borúba keveredett ország kormánya — 
igyekszik felkutatni az idegenben elhalt 
török katonák sirját, hogy számontarthassa 
a maga hősi halottait. Törökország messze 
van a keleti, az északi, a déli ás a nyugati 
frontoktól, falán még messzebb a belső 
kaiőnatémetőktől és bizony a megtalált 
tőrök hősök hamvainak hazaszállítása sok 
nehézségbe ütközne. Igy inkább arra tö-
rekszenek, hogy mináen országban lehe-
tőleg egy temetőjük legyen a háboru török 
áldozatainak. 

Most felkutatják cs exhumálják a magyar 
temetőkben pihenő török hősöket, akiket 
azután a budapesti mohammedán temető-
ben temetnek el. Szegeden egy török hősi 
halottat találtak, Manosil Halil Ognant. oki* 
nek sirja a görögkeletiek belvárosi teme-
tőjében volt. .4 török vitézt pénteken dél-
előtt exhumáljak, meg pedig Abdui Lcii<f 
budapesti tőrök írnám jelenlétében, az-
után Budapestre szállítják. 

így indul cl esztendős síri pttiéhék 
után a néma török katona Gül Baba sirja 

y Jelé,.,, 

Tat. 21—50 M e r n O u e k Tel. 85-50 

Cl AN 
Tel. 2S-50 A l h e l y e r v e . DlJgOTlic»-íir 11. 

iMüller pilotO 

A szegedi munkásság 
május elsejei ünnepe 

'A szegedi munkásság min t már évtizedek 
óla, m inden esztendőben, az idén is megün-
nepli má jus elsejét, a munka napját . Szomba-
ton reggel 9 órakor lesz a munkások gyüleke* 
zése a Kállay-ligetben, ott töltik a munkások 
a teljes napot. Délután fél 4 órakor veszi kez-
detet az ünnepély, amelyen a nnmkáskultur-
szervek szerepelnek és K é t h l y Anna or-
szággyűlési képviselő tart beszedet, má jus el-
sejét fogja méltatni. Rossz idő esetén a szege-
di munkásság má jus elsejét délelőtt fél 11 órai 
kezdettel a Korzó Moziban fogja megünne-
pelni. 

— ELŐADÁSOK. A katolikus szabadegyetem 
világnézeti előadássorozatának befejező előadásai 
a Schola Emerieana rendezésében május 1-én, keit-
den este 8 órakor lesz a tanárképző főiskola disz< 
termében. Előadó dr. S o m o g y i József főiskola? 
tanár „Népek világharca" címen. 

— II:* Budapestre megy, feltétlenül keresse M 

a Nemzetközi Vásár élelmíszercsarnokábao a Picii 

szalámigyár kiállítását. 1 

— Elrontott gyomor és az ezzel összefüggő béí« 
zavarok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, émelygés, 
hói'rtlokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy székszo* 
rulás eseteiben már egy pohár természetes „¥>* 
rene József*' keserűvíz ís igen gyorsan, biztos a 
és mindig kellemesen hat. Az orvosok ajánlják. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken es14 
7 órakor, szombaton ri>fflsfl háromnegyed 7 óra-
kor. Hétköznapokon reggel léi 7 cs este egynegyed 
8 órakor. 

— Lőgyakorlat a baktói lőtéren. 'A szegedi ár-
lomásparancsnokság közli: május 14, 20, 21, 24. és 
28-án 8 órától 1 óráig és május 7, 10, 13. IS. 23 
31-én 8 órától 5 óráig a helyőrség csapatai a bak-
tót lőtéren éles tölténnyel lőgyakorlatot tartarak. 
Ezeken a napokon a jelzett idő alatt a sándor-
falvai utat a közlekedés elöl lezárják. 

Rőder honvédelmi 
miniszter visszaérkezett 

Budapestre 
Bécs, április, 29. Rőder Vilmos honvédelmi 

miniszter ^háromnapos bécsi tartózkodása csü-
törtökön véget ért. A honvédelmi miniszter és fe-
lesége Horváth l'erénc őrnagy sfcárnysegéd kí-
séretében délután 4 órakor visszautazott Buda-
pestté. A Keleti-pályaudvaron ünnepélyesen bú-
csúztatták, a vonat a Himnusz hangjai melletl 
gördült kl a pályaudvarról. 

Értesítés 
Crtefitjuk * t. utiíókózőftíéget h^ iy VV>V m-i-

hó 1 <ól a SiatjTaáz—Jáüóísíiállást lutóbníí 

járatot mégíndiyuk. ^ Síagedról indul d. e 
6.3Ó, d. u. l .tó (s 7.30 ó n kor. Stitymáifól indul: 
cr. e. 7.10. d. ii. á.10 és 8.1A Arakor. A <teiüt:nií 
1.45 órás menetnél Szatvraazon 33 pere a vá-
rakozási idő. Igazgatóság. 


