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— A főispán Budapesten. Viléz dr. I m e c s 
György főispán kedden délután Budapestre 
utazott, a szerdai fogadások elmaradnak. A fő-
ispán csütörtökön visszaérkezik Szegedre és is-
mét hivatalában lesz. 

— Frontharcosnap Kiskundorozsmán. Va-
sárnap mozgalmas napja lesz Kiskundorozs-
mának. Ezen a napon mondja ki a kiskundo-
reasmaj frontharcos csoport megalakulását. A 
szervezés vitéz S z a b ó Gvula iskolai igazgató 
veretése alatt annyira előrehaladt, hogy százon 
felüli frontharcos mondhatja ki a csoport meg-
alakulását. Az országos szövetség és a szegedi 
főcsoport képviselteti magát a kiskundorozs-
rrjBi frontharcosnapon. A délelőtti fél 10 órai 
misén S z í r i t h a Kálmán esperes-plébános 
megáldja a frontharcosokat és jelvényeiket. Az 
ünnepélyes nagvmisén résztvesznek a front-
harcosokon kivül a kiskundorozsmai vitézek 
és a hadirokkantak, a társadalmi egyesületek 
js. A mise végeztével és a hősök szobrának 
megkoszorúzás© után 'esz a községháza nagy-
termében a díszközgyűlés. Este 8 órai kezdet-
tel műsoros estélvt rendez a kiskundorozsmai 
frontharcos csoport. 

— Halálozás. N a g y Sándor, volt kiklndai 
majomigazgató felesége, született B ó j a Juliska 
Újvidéken hirtelen elhunyt. Temetése Szegeden, 
16-án, szerdán délután 3 órakor lesz a belvárosi 
temető halottasházából. Az engesztelő szentmlse-
áldozstöt 17-én reggel 8 órakor a fogadalmi tem-
plomban mutatják be. Gyászolják: férje, Nagy 
Sóador, édesanyja, özv. Bója Antalné, gyermekei, 
Űr. Nagy József és dr. Kondor Andrásné. 
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— Agy- cs szivcrelmeszesedcsbcn szenve-
dőknek reggel felkeléskor egy fél pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserűvíz — a leg-
kisebb erőlködés nélkül igen könnyű székürü-
lést biztosit, azonkívül a gyomor és a Íretek 
működését előmozdítja és kielégítő emésztést 
hoz létre. Kérdezze meg orvosát. 

— A. Kanahals svájci karmester összes ma-
gyarországi hangversenyeit lemondta és igy Sze-
gedre sem jön. 

+ Gumiharisnyát 
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— ELŐAD ÁSOK. Az Egyetembarátok Egyesü-
lete lermészcttodományi szakosztálya szerdán dél-
után 5-kor szaküíést tart az általános és szervet-
len vegytani intézet előadótermében (Templom-
tér). Dr. Györffy István: „Botanikai irodalmi be-
mutató", dr. Győrffy Istvánné sz. Greisiger ípna: 
„Pctoriás Euphrasia Totrae a bélai mészhavasok-
hól", dr Beroczk Péter: .JVfadártaü mozaikok a 
Fefcéríórór cimen tart előadást. Clésclnők Kiss 
Ferenc. , 

— Figyelem? Kleiber Beethoven-est péntekéi 
este pontosan fél fi órakor a Belvárosi Mozibaft. 
(Aa ajtókat bezárjak ) 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 gépész-
kovács, 1 kocsikovács, 1 vasesztergályos, l íaesz-
tergályos, 2 bognár, 1 kötélgyártó, 1 kosárfonó, t 
liölgyfodrász, t papucsos, 1 (nagy munkás) szabó, 
3 nőtlen gazdasági mindenes, 2 kifutó kerékpárral, 
1 nőtlen tehenész, 4 biztositási üzletszerző. Nöl): 
,1 hölgyfodrásznő vidéken, 1 cipőtüzőnő, 3 szőnyeg-
szövőnő, 2 kiszolgá" .leány (magyar csárdába). 1 
német nevelőnő, 2 tcglafonríázónő. Hadigondozot-
tak részére fenntartott mnnkabelyrk: 1 molnár, 1 
takács, 6 tógjaverő munkás és rnunknsnő. Tanone-
helyek: 1 hőlgyfodrászleány, 1 cipész, 1 kovács. 
Foglalkozást keresnek: 1 könyvclőnő, 3 gép* és 
gyorsíróm?, 3 klszolgálóleány, 3 ápolónő, 2 kercs-
kedősegéd. 

— A Dohrowen-hangverséhyre »Sr most olyan 
nagy az érdeklődés, hogy a filharmónia vezetősé-
ge elhatározta, hogy a jegyárusítás már március 
1-én megkezdődik. Ez a hangverseny a színházban 
lesz. 

Zavarok a tavasz kör dl 
Most már reménytelen erőlködéssé vénült a 

tél. Tegnap még bópilléket verejtékezett nagy 
Igyekezetében és sikerült is fehérre meszelnie 
ismét a háztetőket, de keddre kitisztult az ég 
és kissé csípősen, kissé frissen kérkedni kez-
dett már a nap is. 

Ezek a csalóka sugaracskák sétára csábítot-
ták a népeket, de kinn, a Tiszaparton, bizony 
bűvös szelek nyargalásztak, megdermesztették 

• a keztyütlen kezeket és pírosra fricskázták az 
arcokat. 

Valahogy nem egyezett cz a fagyos hideg a 
napsugarak ragyogásával. Az ember kételkedni 
kezdett érzékszerveinek megbízhatóságában 
és fürkészve nézett körül, nincs-e a közelbe 
valami megbízhatóbb műszer. 

Persze hogy van. Ott áll azon a széles 
terraszon, még pedig szerényen sarokba hú-
zódva, amely a vár és a part között terül cl. 
A barna házikó hajdanában a Széchenyi-tér 
korzójának hasznos ékessége volt, dc a tér-
átalakitás láza idesodorta a partra. 

Három műszer ékeskedik az oldalán. A kö-
zépső szép kerek aneroid, fémbarométer. 
Könnyen leolvasható róla, hogy a légnyomás 
759, ami változékonyságra hajlamos időt je-
lent. A jobboldali hosszas fülkében hatalmas 
hőmérő mutatja a levegő hőmérsékletét. De 
alaposan mutatja. A sötétlila borszeszoszlop 
csúfondáros magasságokba kapaszkodott A 
skála baloldalán nem kevesebb, mint 35 fokot 
mutat René Antal Ferchault de Réaumur mes-
ter beosztása alapján, a jobboldalán pedig 44 
grádussal ijesztgeti a népeket Celsius mester 
skálája szerint. Persze mnidkét szám a fagy-
pont fölött büszkéik dik. 

No no, gondolja az ember és ijedten lehel 
dermedező ujjaira, itt valami hiba lehet. Néz-
zük csak, mit tud az a másik hőmérő, ame-
lyik a barométer baloldalán kukucskál elő 
keskeny ablakai . Hát ez tisztán Celsius-párti 
és a lehető leghatározottabban azt mondja, 
hogy tizenhét fok a meleg. 

Túlzás ebben ls lehet, mert az ujjalnk he-
gye fagyot sejt a levegőben, de azért lehet, 
hogy abban van a inba, nem pedig ezekben a 
nagy gonddal megszerkesztett műszerekben. 

Hogy aztáp meggyőződjék az ember látószcr-
veinok épségéről, ráléphet a közeli autoraata-
aaaérlcgrc és ámulva olvashatja le a jobbra-
leagő mutató parancsára, bogy testsúlya ak-
kor ts meghaladja a száz kilót, ha tegnap q 
patikus mérlege csak hetvenre taksálta. 

Nagyszerűek ezek a precíziós műszerek, 
huncut lehetett, aki kitalálta és megszerkesz-
tette őket. 

EZCD a huncutságon töpreng az einbcr, mi-
közben elbámészkodik a Tisza jégtől megUsj-

Szerda, 1938. feKrugr Tg. 

1 kg virágmér P 1.20 
1 kg akácméz P1.40 

NBGY BtBEHf, 9SSA . 
lult vizének friss hömpölygősén és a pokol* 
ba kívánja az ujszegedi parton rekedt hit* 
váiiy havat. A szem lustán kalandozik a via 
fölött és hirtelen megakad egy közeledő pon-
ton, amely a viz fölött lebeg ott fönn, a. Ma-
rostorok felé. 

Csak nem csónak — álmélkodik a tavaszi 
csudák között tévelygő öntudat, de hamaröeart 
kiderül, hogy mégiscsak csónak, még pedig 
szabályszerű párevezős, amilyennel nyáron 
van teli a viz háta. Gyönyörűen siklik lefelé 
a csillogó vizen. Evezőiről gyémántos szipor-
kázással hullanak vissza -a vizcsöppek éa 
mögötte ezüstbarázda marad a viz tükrén. 

A korai evezős fején nincs kalap, do azért 
alaposan nekiölfözött ennek ? korai kirándu-
lásnak, még vastag keztyüt is húzott, hogy 
birja a szél csípését. Derekasan evez és büsz-
kén kémleli a partot, akad-e rajta elbámuló 
ismerős. , ' 

Persze, bogy akad. Mally tanár urat min-
denki ismeri. És a tanár ur büszke karlendí-
téssel üdvözli bátnulólf, sőt a partra kiáltja 
a lenge ladikból azt is, hogy tegnap már — 
meg is fürdött a Tiszában. 

— Biztos, hogy a jobboldali hömé,rö bátorí-
totta fel — mondja valaki rosszmájuan a par-
ton. 

— Uj fürdötrikót kell vennem, a tavaly! már 

csupa rongy — súgja élénken a szépasszony 
az urának. 

Tápé fólótt szürke felhőrongyok jelennek 
meg a horizonton és sebesen közelednek,., 
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FRICSAY FERENCI 
vezényli 

í feb\ 24-i f i lharmonikus hannversenv I 

— Bezárták az alsóvárosi zárclaiskola első 
osztályát. A főorvosi hivatal javaslata alapján 
a polgármester elrendelte az alsóvárosi zárda-
iskola első osztályának nyolc napra való be-
zárását. Ennek a rendelkezésnek a kiadására 
az adott okot, hogoí az osztály növendékei kö-
zül az elmúlt napokban többen megbetegedtek 
vörhenyben. 

— Stauffer dobozos RochefOTtot kérjen! 

— A lemondott svájci karmester helyett már-
ciusi hangversenyükön népszerű estet szándékoz-
nak adni a filharmonikusok és a vezénylésre Fri-
csay Richárdot kérik fel, aki még Szegeden nem 
dirigált. A kiszivárgott hirek szerint az ősz mes-
ter bajlik arra, hogy az ajánlatot elfogadja. 

— Dolgozó Nők Csoportja hálás köszönetét fe-
jezi hí mindazoknak, akik megjelenésükkel felűlfi-
zetésükkol és fáradságos rendezési munkájukkal 
farsangi mulatságunk sikerét előmozdították. A 
bál tiszta jövedelme a klub könyvtárának gyara-
pítására szolgál. Könyvtáréra tagok számári ked-
den és pénteken 7—8, a klubhelyiségben (Kolenien-
ucca 11., I.). 

— Főnyeremény Pető töárusitónál! Nagy sze-
rencse érte a &'8 55.396 számú osztálvsors;er>y tu-
lajdonosait, mert a most folyó V-ik főhuzáson 
20000 peaaőt nyertek. A legnagyobb nyeremények 
még a szerencsekerékben vannak, ezért n3gv az 
érdeklődés pótsorsiegvek iránt. A folytatólagos 
húzásokhoz még néhány sors>cgy kaoható PeiŐ 
Erpö főárusitónál, Szeged, Széchenyi-tér 2a. 

— A Szegedi Inartestiilet női rnházati szakosz-
tálya február 27-én délután 5 órakor az iparteste-
let emeleti termében teadélutánt rendez. A temjét-
után jövedelmét a Szegedi öreg Iparosok Otthona 
'javára fordítják, 

— Nem kell aneol szövet. Ahhoz, bogy kifogás-
talan legven a ruha. ma már nem kell angol szö-
vetet vásárolni. A Trunkhahn Posztógyár gyárt-
mányai felveszik a versenyt a világhírű angol 
szövetekkel, hiszen sziatfén szingynpiuból készül-
nek. Kérje a mintakollekció bérmentes beküldé-
sét. Üzlet: Prohászka Ot<okár-u. 8 és Teréz-kör-
ut 8. 
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