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.. — Kiírták" a pályazatot az ötödik' tanácsnoki 
állásra. Dr. P á l f y József polgármester csü-
törtökön kiirta az ötödik tanácsnoki állásra a 
pályázatot, amelynek határideje április 15-én, 
délben tizenkét órakor jár le. Azokra a ki-
sebb állásokra, amelyek a módosított szabály-
rendelet értelmében kerülnek betöltésre, a pol-
gármester csak az áprilisi közgyűlés után Ír-
hatja ki a pályázatot, mert a miniszteri jóvá-
hagyást előbb ki kell hirdetni a közgyűlésen. 

— Letette az esküt az államosított számve-
vőség személyzete. Csütörtökön délelőtt 11 óra-
kor jelent meg az államosított számvevőség 
személyzete S c. u 11 é t y Sándor számvevőségi 
első osztályú főtanácsos, számvevőségi főnök 
vezetésével dr. vitéz I m e c s György főispán 
elölt és letelte a hivatali esküt. A főispán rö-
vid beszédet intézett a számvevőség tisztvise-
lőiliez, kérve őket. hogy továbbra is a régi buz-
galommal ós lelkiismeretességgel végezzék 
miukájukat. Közölte azt is a főispán, hogy a 
beligvminiszter Scultétv Sándor számvevő-
ségi'főnök állandó helyetteséül D é k á n y 

insodoszlályu főtaná-
lámvcvőséR tagjai ezután 

polgármesternél jelentkez-
tek Izolgálatra. A' polgármester arra kérte 
őket] hogv uj minőségükben is érvényesítsék 
a Vt'os iránti szeretetüket és mindig legyenek 
figy émmel városuk érdekeire. 

segi ionok auancio nei} 
Sánior számvevőségi mái 
rsosl nevezte ki. A számv 
dr. P á l f v József polgár 

FAFFAY Miben 
M Ahar esős 
halpa prikós 
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—Szent-Györgyi professzor diszdoktorsága. 
A szgedi egyetem tanácsa április 7-én délelőtt 
fél tenkét órakor az egyetem dísztermében 
nyiljnos ülést tart. Az ülés keretében avatja 
az cretem rektora és tanácsa dr. S z e n t -
G y á g y i Albert professzort, az orvosi Na-
bel-q nyertesét a bölcsészetfudontányok tisz-
telet li doktorává. Az ünnepélyes díszülésen 
niog onik az egyetem tanári kara teljes 
számai, képviseltetik magukat a hatósá-
gok, j kulturális és tudományos intézmények. 
Az eletem nagy fénnyel óhajt ja megrendezni 
az iiiepi ülést, hogy ezáltal is kifejezést ad-
jon z első magyar Nóbel-dij jelentőségé-
nek.,mivel a szegedi egyetem nagy tudósa 
clévuctetlen megbecsülést szerzett világszer-
le alagyar tudományos életnek. 

f ki mer az nyer osztálysorsjegyen 

Petőnél 
— uhász Gyula-emlékest. A Belliién Gá-

bor Íj Juhász Gyula emlékére, a küllő halá-
la eb évfordulója alkalmából április 0-án 
este 19 órakor a Tisza-szállóban irodalmi 
eslet pdez. Megnyitót mond P a k u Imre, 
zongtejk B a r a n y i Lillv, D u t k a A kos 
előadl tart, Juhász Gyula verseiből előad 
K a t <ja Mária. V e r e s Péter előadást tart. 
Jidiáshvula költészetéről előadást tart dr. 
S i k Sdor. 

— ."ti adag ebédet osztott ki a szegedi 
íielvői ; az ínségeseknek. Horthy Miklósné 
főméi igu asszony országos ínsegenyhilő 
akció j .apcsán a szegedi helyőrség á l ta l nő-
sembe 5-től márc ius 10-ig terjedő időre lé-
tesitet JÓdelletcsi akció befejeződön. Kiszól-

hat: t került 5800 adag 2 fogásból álló gal 
ebéd 
ba l p 

serrel, összesen háromezerharmine-
53 fillér értékben. 

Áprt 0-én kezdődik az uj oszlályiorsjáiék 1 

Sorsjegyek: 

Petőnél 

—- S mai izgalmas élet küzdelmeiben kifá-
radt egyének, akik csaknem kivétel nélkül 
már idültté vált székrekedésben és ennek kö-
vetkeztében mindenféle emésztési nehézség-
ben szenvednek, igyanak reggelenként éhgyo-
morra egy-egy kis pohár természetes „Fe-
renc József" keserüvizet, mert ez az ideális 
hashajló összes jellemző tulajdonságait egye-
sili magában. Kérdezze meg orvosát. 

Minden sorsjátékban n:igy nyeremények 

Petőnél 
— Sir Richárd Winn Livingstone előadása 

Szegeden. Amint megirtuk, előkelő angol tu-
dós érkezik Szegedre. Sir Richárd W i n n T, i-
v i n g s t o n e , az oxfordi Corpus Christi Kol-
légium elnöke, a kiváló klasszikafilologus és 
pedagógus. Pénteken az egyetemi és városi 
intézményeinket tekinti meg, este a Society 
of the Hungárián Quarterly szegedi csoportjá-
nak megnyitó ülésén vesz részt, amelyet dr. 
vitéz S u r n n y i-U n g e r Tivadar egyetemi 
tanár nyit meg. Sir Richárd az angol közép-
iskolák (public scliool). valamint az angol po-
litikai és társadalmi élet kapcsolatairól tart 
előadást- Az előadás péntek este 0 órakor kez-
dődik a központi egyelem auláiában. Sir Ri-
chárd Winn Livingstone, a külügyminiszté-
rium és a kultuszminisztérium képviselőinek, 
valamint dr. Balogh József kormányfőla,rá-
csosnak. a Hungárián Quarlerly főszerkesztő-
jének társaságában érkezik Szegedre. 

— Az Odol fogpép véd! fogait! Használjon te-
hát Odol fogpépet reggel és este. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken este 
G órakor, hétköznapon reggel fél 7 órakor és este 
G órakor. 

— Tartós szempillafcstés szenzációs az „Elité'4 

hölgyfodrászszalonban. 

Csak az nyerhet, akinek sorsjegye vanl 

Vásároljon: 

Petőnél 
Dr. Biedl Samu emléke 
a Dolgozó Nők Klubjában 

A Szegedi Dolgozó Nők Klubja csütörtö-
kön esto emlékezett meg a közelmúltban el-
hunyt dr. Biedl Samuról. Kárász Józsefné el-
ííöknő nyitotta meg az ülést, megemlítette, 
hogy a Dolgozó Nők Klubja 11 évvel ezelőtt 
dr. Lőw Immánuel kezdeményezésére kezdte 
meg működését. A megnyitó után dr. Lőw 
Lipótnó mondta el emlékező beszédét. 

— Szomorú köteleseégnek teszek eleget — 
mondotta —, amikor néhai dr. Biedl Samu, 
egyesületünk fővédnökének kiváló egyéniségé-
ről kívánok megemlékezni. A Gondviselés 
akarata abban az időben szólította el. ami-
kor a legnagyobb szükségünk lett volna az 
ő támogatására, megalkuvást nem ismerő bá-
tor kilállására. Meg kell nyugodnunk, hin-
nünk kell, hogv emléko köztünk él. alkotásai-
nak emléke köztünk marad továbbra is és 
nem lesz úrrá a mindent, eltipró gonoszság. 

— A Dolgozó Nők Klubjának megalakulá-
sát -- folytatta — dr. Biedl Samu tette le-
hetővé. aki az egyesület, működését. mindvé-
gig jóindulata támogatásával kisérte. Őriz-
zük meg épségben emlékét és méntsük át al-
kotásait a jövőbe. — fejezte be emlékbeszé-
dét dr. Lőw Lipótné. 

A Dolgozó Nők Klubja jegyzőkönyvben 
örökítette meg dr. Biedl Samu emlékét, és 
kimondotta, hogy az emlékbeszédet eljuttat-
ja az özvegyhez. . 

Hófehér 
fogakat , 
b iztosí t . 

Schuschnigg sorsa 
Nem állifják bíróság elé 

Berlin, március 31. A külföldi sajtóban kü-
lönféle hirek terjedtek cl Schuschnigg volt 
osztrák kancellár sorsával kapcsolatosan, 
Egyes külföldi jelentések szerint a volt kan-
cellárt a lipcsei törvényszék elé akarták állí-
tani azzal a váddal, hogv az általa elrendelt 
népszavazást — meg akarta hamisítani ég ö 
volt az igazságügyminiszter, amikor a Doll-
fuss-gyilkosság miatt Planettát kivégezték 

Most német helyen kijelentették, hogv ai 
volt kancellárt nem fogják bíróság elé állí-
tani. Schuschnigg zavartalanul él a Belvedere-
palotában édesatviával, Schuschnigg Artúr 
nyugalmazott altábornaggyal és menyasszo-
nyával, Fugger grófnéval — folytatja a né-
met közlés. Látogatókat fogadhat, szabad-
mozgásában nincsen korlátozva, do a palotát éa 
a parkot nem hagyhatja el. 

Bécs. március 31. A Németországba mene-
kült osztrák nemzeti szocialisták gépesített 
légiója tegnap Freilassingnál átlépte a határt 
ég Salzburg felé folytatta útját. Salzburgba 
csütörtökön érkezett meg az első ezer motor-
kerékpáros. 

A bécsi rendőrség csütörtökön rendeletet 
adott ki, amely szerint a jogosulatlanul bir-
tokban lévő fegyvereket és különböző hadi-
anyagokat április 5-ig he kell szolgáltatni ni 
rendőrhatóságnak. Feltétlenül jogosulatlannak 
tekintik azt, ha a volt nem nemzeti szocia-
lista alakulatok tagjai tartanak fegyvert ma-
guknál. 

Hitler Frankfurtban 
Majna-Frankfurt, március 31. H i t l e r ve-

zér és kancellár csütörtökön a késő délutáni 
órákban Frankfurtba érkezett. 

- o o — 

Szovjet segítség 
Csehországnak ~ 

Románián keresztül 
Róma, március 31. Az olasz lapok varsói 

jelentést közölnek, amely szerint moszkvai saj-
tókörökben tartja magát az a hir, hogy a 
szovjetkormány tárgyalásokat kezdett a ro-
mán kormánnyal annak biztosítására, hogy 
Csehország megtámadása eseten az orosz csa-
patok Prága segítségére ájvonulhassaifnk Ro-
mánia területén- Moszkvában ugy tudják, hogy] 
a román kormány határozottan elutasította ai 
szovjetkormány javaslatát. 

—oOo— 

— Kiilturcst a Kereskdclmi Alkalmazottak! 
Egyesületében. A Szegcdi Kereskedelmi Alkalmi-
zottak Egyesületének meghívására a Tömörkény-
Társaság az egyesület Tisza Lájos-körut 69. szám 
alatti helyiségében április 2-án, szombaton esta 
9 órai kezdettel kulturcstct rendez. Közreműköd-
nek; Domonkos Margit, Niszády Józsefné sz. Mik-
sa Ilona, Berezeli Ferenc, Kiss Alfréd, dr. I.u-
gosi Döme, dr. Néinedy Gyula, Oláh Ferenc,, 
Schaeht Ede, Vinkler László." 

— Stauffcr dobozos Rochefortot kérjen! 

"Minden nonftos gazda 
vetemény magvait Hegedűs Nándor vetőmag-
s z a k ü z l e t é b e n vásárolja, Tisza Lajos körút 51. 

Feltétlenül megbízható ! 


