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— Dr. Treer József és dr. Kovács Ödön ki-
nevezése. Az egész városban osztatlan örömei 
kelteti az a liiradás, amely szerint a kor-
mányzó a kultuszminiszter előterjesztésére 
kél érdemes szegedi orvosi, dr. T r c c r József 
és dr. K o v á c s Ödön egyetemi magántanáro-
kat eredményes orvosi cs orvosirodalmi mű-
ködésük clismeréseképen egyetemi rendkívüli 
tanárokká nevezte ki. Dr. K o v á c s Ödön 
munkásságát jól ismeri Szeged közönsége, hi-
szen ez az értékes és eredményes munkásság a 
legnagyobb nyilvánosság előtt folyik állan-
dóan. Dr. T r c e r József egyik legkiválóbb 
szakorvos, akinek tudományos munkásságál is 
általános figyelem és elismerés kiseri. Or-
vosi diploma iát a kolozsvári egyetemen sze-
rezte. aztán katonaorvos lelt és a katonaság-
tól jött át a szegedi egyetemre 1923-ban. Az-
óla dolgozik a sebészeti klinikán, mint gége-
és fülspecialista. Kutatásaival már régen fel-
tűnést kellelt tudományos körökben. 1928-ban 
habilitálta magántanárrá a szegedi egyelem., 
amelynek címzetes adiunktusa és úgynevezett 
iliias tanársegéde, Ezreiké az ország legiobban 
képzett gége- és fülsperialistáinak. Orvosi 
és egyetemi körökben osztatlan örömet keltelt 
Indománvos munkálkodásának legfelsőbb be-
íveli történt elismerése. 

Dr. Egta Ernőné mozgás-
művészeti iskolájának 

vizsgaelőadása 

MH 
délután 4 óra'ior a Városi 
Színházban. — Kevés |egy 
az eldadla előtt a 
színházi pénztárnál. 

— Magyarkarát francia iró Szegeden. A 
francia Írógárda egy kiváló tagja, Jcan Dcs-
h i e u x érkezik a közeli napokban Magyar-

országra, hogy mint a Magyar Revíziós Liga 
vendége a helyszínen több bélen át tanulmá-
nyozza a magyar viszonyokat. Tartózkodása 
alatt az ország egyetemi városaiban előadáso-
kat fog tartani, Szegeden a jövő vasárnap, 
ló-én délelőtt 11 órakor tart francjanyclvü 
előadást. Jean Deslliieux eddig is élénk tevé-
kenységet fejtelt ki Franciaországban a ma-
gvar érdekek védelmében. Nagyszámú cikkein 
kivül több munkát irt a magyar ügy mellett, 
igy például a „Chateaux de Carles" — ..Ra-
íaire la I'aix" és „Heurcs Perdus*' címűeket, 
cmclyekkel sok barátot szerzett Magyarország-
nak. 

— Ifjúsági Szent Islvún-gyülés. Május 15-én 
délelőtt fél 11 órai kezdettel Szent István ju-
bileumi nagygyűlést rendeznek Szeged ifjúsá-
gi szervezetei uz ipartestület nagytermében. A 
gyűlésen az egyetemi ifjúság nevében Budur 
Károly, a főiskolai hallgatóság nevében Bálint 
Géza. a Hivatásszervezet nevében Kálmán 
Sándor, a Keresztény Ifjúsági Egyesület nevé-
ben Sándor Gyula, a Dolgozó Lányok nevében 
Tlonk Ilona tart beszéltet. A megnyitó beszédet 
dr. Sándor István főiskolai tanár tartja. 

— Házasság. M é s z á r o s Magda és P r u n k I 
Dugó elektromérnök 9-én délután 0 órakor tart-
ják esküvőjüket a Jezsuiták teuiplomábgn. 

— A Kereskedők Szövetsége közgyűlése. \ 
Szegedi Kereskedők Szövetsége hétfőn este 8 
órakor a Llovd-Társulatban tartja tiszlujiló 
közgyűlését. Az évi jelentések előtt a szövet-
ség megemlékezik dr. B i e d l Samuról, a be-
ruházási hozzá {árulásról, az úgynevezett va-
gyonadóról szóló törvényjavaslatot kereskedői 
szempontból dr. K e r t é s z Béla ismerteti. 
Szóbakerül a közgyűlésen a hétköznapi zár-
óra ügye és az ipari vásár. 

— l>r. Kc<in Kinőné mozgúsmüvészeti iskolájá-
nak vizsgaelőadása május íi án délután 1 órakor 
n városi színházban. Jegyek a színházi pénzláb-
nál és Mikszáth Kálmán-ucca 1. telefon 21—11 

Agy- cs szivcrclmcszcpedésben szenve-
dőknek reggel felkeléskor egy félpohár termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz — a legki-
sebb erőlködés nélkül — igen könnyű szék-
ürülést biztosit, azonkívül a gyomor és a be-
lek működését előmozdítja és kielégítő 
emésztést hoz létre. Kérdezze meg orvosát. 

ElsörandU 
szakmunka C I A N-szavafosság 
Lakftsfertötlemtö Vállalat 
Szeded, Somoayi-ucca 10. 

ciaiiezö 
i r o d á j a . 

Telefon 31—77. 

ELÖADASOfc. S z a l a y .Tózseí hétfőn es-
te 7 órakór ..A fényképezőgépek zárjai" címmel 
tart vetített képes előadást az EMAOSz klubhelyi-
ségében (Iparostanonciskola. Eölvös-ucca 2.). Az 
előadás díjtalan, érdeklődőket szívesen lát az 
EMAOSz szegedi csoportja. — Az Egyetembará-
tok Egyesületének büjesészeti szaTosztúJya rtiá-
jus 11-én délután 0 órakor az egyetem archicolo-
giai intézetében (Baross-ucca 2.) ülést tart. Elő-
ad: dr. E r d ő d i József „Európai kifejezések" 
cimmel. 

— Orvosi hir. A budapesti Pázmány Péter 
Tud. Egvetemen dr. Ka I o n 3 Ibolya szegedi or-
vos egészségtautunári és iskolaorvosi képesítést 
nyert. 

Kávépörkölés naponta reggel 7-9-ig Kocsisnál. 

—oO«— 

Sydney Bruce Snow 
díszdoktorrá avatása 
a szegedi egyetemen 

A Ferenc József Tudományegyetem 10-én, ked-
den dél} 12 órakor a bölcsészettudományok tisz-
teletbeli doktorává avatja dr. Sydney Briicc 
Snoiv-of, aki az erdélyi magyarság helyzetének 
javitája érdekében igen nagy érdemeket szer-
zet! és 20 év óta Amerikában, Angijában a magyar 
ügv lelkes harcosa A technológiai igazgató ava-
tását a ínajhematjkaj és természettudományi 
kar dékánja fogj í végezni, ezzel az egyetem ép-
pen azt óhajtja kimutatni, hogy a megszál't te-
rületek magyarságának az ügye minden szaktu-
dást egyenlő mértékben érdekel. Az egyetem 
vendége Csjki Gábor budapesti unitárius lelkcsz 
társaságában megnézi vasárnap a llorlobágyot, 
hétfőn reggel gyorsvonattal Kistelekig jön, ahol 
dr. Gelei József rektora és dr. Fröhlich Pál a 
mathematjkaj és természettudományi kar dékánja 
fogadja. Au'óval Szentesre mennek, megnézik a 
szentesi muzeumot, onnan a pusztaszeri emlékhez, 
végül Hódmezővásárhelyt mutatják meg. Evie 
érkeznek Szegedre, kedden délelőtt dr. Sydney B. 
Snow az avatás elö;t megkoszorúzza a Hősök 
emlékművét, megnézi a Palheont, ahol koszorút 
helyez el Brossa} Sámuel szobrára. Az avatáson 
a külügyminiszter képviseletében dr. Baranyai 
Zoltán min}szltri tanácsos, a kultuszminiszter 
képviseletében dr. Fülei-Szántó Endre miniszteri 
tanác$os fog megjelenni Az avatáson résztvesz 

dr. Sydney B. Snow felesége és Józan Mjklós uni-
tárius püspöki vjkárius. Kedden délben az egye-
tem uj honoris causa doktora tjszlclctérc dísz-
ebédet ad, délután elutazjk Erdélybe, ahol ottani 
magyar barátaival fog megbeszélést folytatni. 

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy 
édesapám üzletéből k i v á l t a m és 

Aradi u. 6. szám alait 
iMszerinii 
oomat meonviio Ham, 
ahol továbbra is olisrncrt cipőket készítek. 

Szíves támogatóst kér 

Zsulán Gyula 
orlopéd és divalc ipész. 

— Egyetemi szociális tanfolyam. A szegcdi 
egyctciinarrácsn elhatározta, hogy a közönség 
és az egyetemi hallgatóság számára szociális 
tanfolyamot szervez minden év május havá-
ban. A tanács a tanfolyam szervezésével dr. 
V á rjk o 11 y i Hildobi and egyetemi tanári 
bizla meg. A professzor lengyelországi ut.ja 
miatt az első tanfolyam megszervezésében csak 
részbcíj működhetett közre, helyettesítését dr. 
Rusznyák István orvosprofesszor vállalta. Az 
egyetemi szociális tanfolyamon a nagyközön-
ség és az egyetemi hallgatóság teljesen díjmen-
tesen vehet részt. Az élőadásokat a belgyó-
gyászati klinika tantermében tartják. A tanfo-
lyam 1 t—én, szerdán kezdődik. 7 órakor lesz 
a tanfolyam megnyitása előadást tart dr. vi-
téz S u r á n y i-U n g e r Tivadar egyetemi ta-
nár „Bevezetés a szociális munkába" . cimen; 
május 14-én és 17-én V á g ó Károly, május 
19-én dr. H a v a s Imre, 21-én dr. P e t r á -
it v i Győző, május 22-én dr. K e m e r i e s y 
Tibor, május 24-én dr. V á r k o n v i Ilildeb-
rand tart előadást. 

LEGSZEBB a j á n < J é k g j 

óra, ékszer! fijfiiit 
KLAUZÁL-TÉR 2. ÓRA-, K'.CSZKR,JAVÍTÁS. 

— A Tömörkény-Társaság eándorfulvi kultur-
es-tje. A Tömörkény-Társaságnak a sándorfalvi 
MANSz meghívására ma 7 órai kezdettel Sándor-
falván megtartandó kulturestjén a következők 
szerepelnek: Antos Kálmán, dr. Bellc Ferenc, 
Gergely Gergely, dr. Lugosi Döme, dr. "Madáehy 
Lászlói, dr. Némedy Gyula, Oláh Ferenc, S. Ker-
lósz Mária és dr. Veres Béláné Ecs'edl Csápó Má-
ria. A kiilönautóbusz az AulódxusZüzem Fcketesas-
neeai végállomásától délután fél hat órakor in-
dul. 

írógépek bIMm, 
KELLER irógép vállálal 

Káráss ucca 16. 

— Goetbc-üiurcpély. A Tnnyoghy-Csapó JánoS-
gimnáziiim tanulói szerdán délután C órai kez-
dettel a felsővárosi katolikus kultúrházban 
Goellic-cstct rendeznek. A kulturest kertében be-
széddel, verssel, zenével szerepel: Hnlmágyi Dé-
nes, Spitzer Sándor, Ferenezy JózseT, Móró Gá-
bor, •Szanlhó Imre, Grünfeld György, Kiirucz Já-
nos, Juliász Pál, Stem György, Gerő András, Ba-
lugyánszky Elemér, Koilencr György, Nyilas 
László, Szentirmái István, Szolga Férenc, Gumli 
Aurél, Iván László, Kiss Miklós, Klein Ervin, 
Lévay Miklós, báró Massburg Rudolf, Oltványi 
György, Ornsíein Ferenc, Tompái Balázs, Stei-
ner István, Telckes György, Rudnai Sándor, Wi-
tzenciz László cs Komócsin Mihály. 

Fájdalmaitól szabadul meg 
rheumánál, köszvény nél, ischiasznál, ha thermális kúrája 
lehetővé teszi, hogy közvetlenül a kénes hőforrásokban 
fürödjék. A modern orvosi tudomány ezen ideálját valöra váltja 

TRENCSÉNTEPLIC gyógyfürdő. 

Uf heqyi thermális strandfürdője a legszebb Középeurópában 


