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S z e g e d i u t m u t a t 6 
A Soruoffyi-Uöny vtárhnn és az 

egyetemi Könyvtárban vásárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Vároaf Muzenm egész évben 
ny i tva . 

Szolgálatos gyógyszertárak; Bor-
bély József Tisza Lajos-körűt 20. 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-
utca 1. Srlmerzi Béla Romogvitelpp, 
IV. útra 189. Nagy Gv. örök. k. 
dr. Tlaneay Levente Boldogasszony-
sugárút 3Í. Zakar R. örök. k. Máthé 
.Mihály Valéria-tér 1. 

S/jnház és mozik műsora: Belvá-
* osi Mozi: L á n y ok a k i r a k a t -
ban . Korzó Mozi; K í s é r t é s , Rzé-
rbonri Mozi: F é l v é r . Városi Rzin. 
híz: csütörtök délután: TT a m n n i-
p ö k e (gyeruiekeljindás"). este; 
N a g y m a m a , péntek: TY. TT e n -
r i k, szombat délután: N a g y m a -
tti a. (ifiusági előadás), este: IV. 
H E N R I K . 
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Szetted 
Irta: MArat Sándor 

A bánat a Tisza fölött, a su-

gárutak. melyeken Juhász Gyula 

árnyalakja bolyong, a Tisza, ez 

a lomhán elhasaló, szelídített fe-

nevad, a síkság, melynek sötét-

jében a szekták magányos mé-

csesei virrasztanak, a halászlé, 

melyben lepárolták öt. évszázad 

J' minden cl finomodott hasi bölcses-

ségét, a kékség a város felett 

és a város, megkapaszkodva a 

végtelen síkság homokjában, tor-

nyaival és íróival, őrző. hallga-

tag magyarjaival. 'A bánat, 1 és 

a csend• Éjjel kettőkor megyek 

n hid alatt, nem hallani mást. 

esak a. viz Csobbanását. Milyen 

ismerős mindezt Milyen régi és 

milyen ismerős! Mikor hallottam 

ii tótjára ezt az éjféli vizcsobba-

nást, amikor láttam kihunyni e 

Csillagokat, a síkság fölött, mi ez 

az illat, a víz és a föld illata, ki 

jár itt a sötétben, micsoda szőke-

ség kísért itt, mi ez a szoknyn-

suffogásf . , . Valahol Anna jár 

itt, a sötétben, Anna, a múzsa. 

S a viz úgy hömpölyög a mély-

ben és sötétben, mint egy örök 

vers sorai. 

(Az író most megjelent 

.Ég és föld" cimü kö-

tetéből) 
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— A belügyminiszter távirata Tn-
kals főispánhoz. A Magyar Távirati 
Iroda jelenti: A kormány lemondá-
si folytán az alkotmányos szoká-
soknak megfelelően dr. T u k a t s 
Sándor főispán felajánlotta lemon-
dásul. A belügyminiszter távirat-
ban felkérte, bogv főispáni tisztét 
lovábbra is megtartani szivesked-
jók. 

— Az épületek fellobogózása. A 
polgármester felhívja a város lakos-
ságát arra, hogy a mai, március 12-) 
árvizi emléknap alkalmára lobogózza 
fel a város épületeit. Március 15-én, 
a magyar s/.abadságünnepen ugyan-
csak fel kell lobORO/ni a házakat. A 
városházán egyébként ma, csütörtö-
kön hivatalszünet lesz. A vezető 
tisztvisdlők résztvesanek az ünnepi 
nzentmiséii, amelyet az árvizi vissza-
emlékezésnek szentel a város. 

— Janik-vendéglőben ma flekken é* 
rargabélee. 

— Zsiday fmre áthelyezése. Zsiday 
Imre miniszteri osztálytanácsost, a 
szegedi folyammérnöki hivatal veze-
tőjét elhelyezték Szegedről; a hódme-
zővásárhelyi kultúrmérnöki hivatal-
ban kapott beosztást 

— A Budapesti Közlöny hírei. A 
hivatalos lap legújabb száma kineve-
zéseket és előléptetéseket közöl, töb-
bi között dr. Révész Imre tiszántúli 
reformálus püspök, a debreceni Tisza 
István-tudományegyetem volt nyilvá-
nos rendkívüli tanárának a tudomá-
nyos szakirodalom müvelése és az 
egyetemi oktalás terén szerzett érde-
mei elismeréséül a vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium a nyilvános 
rendes tanári cimet adományozta. A 
hivatalos lap közli az igazságiigymi-
niszter rendeletét a munkácsi járásbí-
róságnál fiatalkorúak bíróságának 
alakítása tárgyában, a Magyar Nem-
zeti Bank hirdetményét az életbizto-
sítási díjtartalék elhelyezésére jog-
szabálynál fogva alkalmas, külföldi 
pénzértékre szóló, aranyzáradékkal el 
nem látott, belföldi kibocsátású érték-
papírok utoljára lejárt szelvényeinek 
átlagos beváltási árfolvamairól, — a 
csíkszeredai állami nemibeteggondozó 
intézet vezetőorvosi állására kiirt 
nyilvános pályázat feltételeit, — a 
tokaji állami türiőbetegotthon segéd-
orvosi állásra meghirdetett pályáza-
tot, — a székesfőváros kórházainál 
megüresedett két alorvosi állásra ki-
irt pályázatot. — a besztercei gimná-
ziumnál betöltésre kerülő kisegítő 
szolgai állás pálvázatát. Ugocsa vár-
megye nagyszöllősi járásában fekvő 
Tiszaujhelv községben megnyíló uj 
postaügynökség hirdetményét, ugvnn-
csak a hevesmegvei Vécs és a zala-
vármegyei Anriráshida községben 
megnviló uj postaügynökségekről szó-
ló hirdetményt, valamint a Marosvá-
sárhelyi Kerületi Orvosi Kamara uj 
tagjainak névsorát s azok neveit, aki-
ket a kamara tagjai sorából töröltek: 
végűt a budapesti ügyvédi kamara fe-
gvclmi bíróságának ítéleteit és a nvir-
egvházi ügyvédi kamara hirdetmé-
nyeit. 

— A Tömörkény-szobor jn-
vára. A Dugonics-Társaság el-

nöksége április 2fí án, vasárnap 

délelőt, 11 órakor a városi szín-

házban Tömörkény-matinét ren-

dez a szoboralap javára, A Du-

gonics-Társaság matinéja iránt 

városszerte máris nagy érdeklő-

dés nyilvánul meg. 

— Kassai nap Szegeden. Kassa 
kulturális vezető tényezőinek vezeté-
sével országos mozgalom indult meg 
nemrég abból acélból, hogy a ma-
gyar vidékek bemutassák egymásnak 
az egyes magyar tájak jellegzetes és 
megkülönböztető kultúráját. A moz-
galom első állomásaként először Sze-
geden rendeznek »Kassa-napot« már. 
cius 23-án a Tisza nagytermében írók, 
költök müvein keresztül s a Felvidék 
történelmére vonatkozó érdekes doku-
mentumok mutatják be a felvidéki 
kulturát a szegedi közönségnek az itt 
megjelent kassai kulturális tényezők. 
Tervbe vették, hogy viszonzásul a 
szegedi kulturtónvezők »Szegedi na-
pot* rendeznek Kassán, amelyen a 
Délvidék kultúrájának bemutatására 
kertit sor. 

— Szülői értekezlet. A Szeged-bel-
városi községi leánynépiskola tan-
testülete március 14-én, szombaton 
délután 5 órakor szülői értekezletet 
tart, melyen dr. Blazsó Sándorné dr. 
Liszka Irén orvosnő: Az egészséges 
gyermeknevelés cimmel előadást tart. 
Úgy a szülőket, mint pedig az érdek-
lődőket szívesen látja az igazgatóság 
a Mérev-utca 3. szám alatti iskola-
épület tornatermében. 

A szabadság ünnepe Róknson. 
A rókusi társadalmi egyesületek a 
rókusi kulturházban március 15-én. 
vasárnap délután 4 órakor műsoros 
hazafias ünnepseget rendeznek, im ív. 
re a magyar testvéreket szí letéttel 
meghívják. Ünnepi szónok dr Széche-
nyi István. Belépődíj nincs. 

— A kolozsvári diákok is Jelent-
keztek... Kolozsvárról jelentik: A 
kolozsvári református főgimnázium 
8 osztályának növendékei, számsze-
rint huszonnégyen, a kolozsvári nad-
testpwrancsnokságnál önkéntes kato-
nai szolgálatra jelentkeztek. A had-
testparancsnokság a ielentkezést el-
fogadta. 

— A tűzhelyből kipattanó szik-
rától megégett egy kisgyerek. Sú-
lyos szerencsétlenség történt kei-
den este 10 óra tájban Királyhalom 
1110. szám alalti tanyában. A ta-
nya tulajdonosának kisleánya, az 
1 éves Kóródi Juliska a tűzhely 
körül játszadozott szülői felügyelet 
nélkül. A tűzhelyről kipattanó szik-
rától tüzet fogott a kisleány ruhája 
cs amire a szülők észrevetlék, a 
gy ermek súlyos másod- és harmad-
fokú égési sebeket szenvedett. Élet-
veszélyes állapotban vitték be a 
sebészeti klinikára. Anyja ellen 
gondatlanság mialt eljárást indit 
az ügyészség. 

— A. Szociális Testvérek Társasága 
amely az élet erejével földi boldogu 
lásért küzdő, mégis Istent kereső nöi 
lelkekért dolgozik, most felhívást bo-
csátott ki uj tagok toborzására. A 
nagyszerű munkásságot kifejtő katoli-
kus társaság felöleli ezenfelül a ka-
ritatív munka minden ágát. Megkeresi 
a társadalmi bajok forrásait s a bajok 
mellőzésével, a bajok okainak meg-
szüntetésével igyekszik mindenütt se-
gíteni, tenni, cselekedni. A társasag 
tagjai a belső és külső fogadalmas 
testvérek. A belső testvérek közös-
ségben élnek, a külső testvérek meg-
maradnak családjuk körében. Foga-
dalmaik egy-egy évre szólnak s tíz 
év elteltével örökfogadalmat tesz-
nek. Belső testvérjelölt lehet minden 
római katolikus vallású, szabad nő, 
akinek hivatása van, egészséges és 
megfelelő hozománnyal rendelkezik. 
Korhatár: 18—30 év, a jelöltségi ioö 
3 év. A felvételt kérő levél a táisa-
ság tanácsához küldendő be: Buda-
pest XIV., Thököly-ut 69. A felvételi 
kérelemhez csatolandó az utolsó is-
kolai, erkölcsi, orvosi állampolgári, 
illetőségi bizonyítvány és keresztle-
vél. Munkakör szempontjából a test-
véreknek a következő beosztásuk 
van: szociális-karitativ munkát vég-
zők, imádkozok, házi testvérek és gaz-
dasági testvérek. 

Szabadegyetemi előadások A 
Horthy Miklós-tudományegyetem Ba-
rátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután fel 7 órakor az egyetem aulá-
jában szabadegyetemi előadást tart. 
Előad dr. Banner János egyetemi ta-
nár. Az előadás címe: >Képek a sze-
igedkörnyéki ásatásokból* (vetítések-
kel). Üléselnök dr. Tóth Imre. Belé-
pés díjtalan. 

— Száz pengő pénzbüntetésre 
ítélt a törvényszék egv gázoló so-
főrt. Tavaly február 10-éu majd-
nem végzetes gázolás történt a 
nemzetközi ut kisteleki szakaszán. 
Éjfélulán 2 óra tájban a Dréher 
sörös cég autója, amelyet F ö d i 
Zoltán sofőr vezetett, elütötte az 
uton kerékpáron haladó E g r i Jó-
zsef 29 éves földművest. Az ügyész-
ség gondatlanságból okozott súlyos 
testisertés miatt adott ki vádiratot 
lródi ellen, mivel Egri sérülései 8 
napon tul gyógyultak meg. Az ügyet 
szerdán déleloít tárgyalta a tör-
vényszék Ungváry-tanácsa. A vád-
iolt tagadta a terhére rótt büncsc-

! lekményt és azt állitotta, bogy Egri 
j szabálytalanul hajtott, ezért nem 
tudta elkerülni az összeütközést. A 
kihallgatott tanuk elmondották, 
hogy a teherautó cikk-cakkban ha-
la dl az országúton. Több tanú elő-
adla. hogy a karambol után Födi 

\ kél társával együtt bement a kis-
I teleki Pálinkás-vendcglőbe, ahol 
éppen hál volt. A tanuk ugy ta-
pasztalták, hogy mindhárom férfi 
ittas volt. A törvényszék végül is 
a tanúvallomások alapján megálla-
pította Födi Zoltán gondatlanságát 
és gondatlanságból okozott sulvos 
testisértésért 100 oengő pénzbünte-
tésre itélte. Az ítélet nem jogerős. 

— Fájdalmas székeiéiben seenv*. 
dök, akiknek a végbél megbetegedései 
— mint aranyeres csomók, berepedő® 
sek, visz.ketegség stb. — teszik aa 
életet nehézzé, a természetes iFcres« 
József* keserűvíz rendszeres haszná-
lata által csakhamar enyhülést talál-
hatnak. Kérdezze meg orvosat. 

— Meg kell vizsgáltatni a kukori-
ca csiraképességct. A földművelés-
ügyi miniszter közölte a szegedi nö-
vénytermelési és nemesilcsi intézet-
lei, hogy a mult évi kukoricatermés 
országszerte rossz bcérése miatt an-
nak gyenge csiraképessége várható, 
A vonatkozó miniszteri rendelet fel-
hívta a figyelmet, hogy a ga/.dakö-
zönség ne vessen az idén tavasszal 
kukoricát anélkül, bogy annak csira-
képcsségét és csirázási erélyét előző-
leg meg ne vizsgáltatták volna. A 
vetőmagvizsgáló intézetek (Budapest 
II., Kis-Rókus u. 15; Kassa, l'rohász-
ka Ottokár u. 1. és Kolozsvár, Monos-
tori-ut 3.) •Gazdavizsgúlat* megjelö-
léssel beküldött kukoricamintákat esi-
rázóképességre soronkiviil és díjmen-
tesen vizsgálják. A beküldendő inag-
mennyiség fc] kilogram. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát 
kaphatnak a hatósági munkaközvei i-
tönél. Férfiak: 1 kovács helyben. 6 iá. 
katos helyben, 1 önálló vizvezetéksze-
rclő vidéken, 1 vasöntő helyben, I 
üveges helyben, 50 téglaverö vidéken. 
1 asztalos helyben, 1 kádár helvben 
2 autókarosszéria javító helyben, 2 
bognár vidéken, 2 *kö4clfonó vidéken, 
2 fodrász helyben és vidéken. 1 kifu-
tó helyben, 3 kocsis vidéken, 5 gazda-
sági mindenes helyben, és vidéken. I 
vincellér helyben. Nők: 1 fehérnemű-
varrónő helyben, 4 varróleány helv-
ben (erős kézimiinkás), 4 fodrászán 
helyben, 6 napszámosnő (bolgár ker-
tészetben), 15 mindenes, 2 mindenes 
fözőnő, 7 bejárónő. Tanonchelvek; l 
bognár, 2 szabó, 4 pék, 1 szobafestő. 

— Harmincnapi fogházat kapott a 

hal tato lvaj art ista. Bózsó István al-

kalmi napszámos egy baltát lopott 

Kara Sándortól. Szerdán vonta fele-

lősségre dr. Molnár István, a tör-

vényszék büntető egyesbirája. Bózsó 

kihallgatása alkalmával artistának és 

fakirnak vallotta magát és fakir nyu-

galommal ismerte be a bűncselek-

ményt. A törvényszék 30 napi fogház-

ra itélte. Az ítélet jogerős. 

— Paprikafeldolgozói tanfolyam 
Horgoson és Martonoson. A szegedi 
Mezőgazdasági, Vegykisérleti és PaD-

j rikakisérleti Állomás a visszatért 
1 délvidéki paprikatermelők és kil>é-

szitök fűszerpaprika feldolgozásának 
javítására, továbbá a délvidéki fü-
sz.erpaprikaőrlemény jobb minőségé-
nek elérésére a földművelésügyi ml® 
niszlériiim engedélyével márrius ha-
vában Horgoson és Martonoson Pap-
rikafeldolgozói tanfolyamot tart. Ezen 
nemcsak szakszerűen felvilágosítást 
nyernek a füszerpaprikafeldolgozás 
kényes és fontos részletéről, hanem 
gyakorlati bemutatások is lesznek és 
az állomás szaktisztviselői egv lia-
sitó munkással az egyes kikészitőket 
is végiglátogatják, hogy a gyakorlati 
oktatás teljesebb legyen. Ezenkívül a 
tanfolyamot diapozitív képek és a 
naprikafilm vetítésével tartalmasab-
bá és vonzóbbá teszik. 

— Pászkahirdetmény. A Szegedt 
Izraelita Hitközség közli tagjaival, 
hogy pászkára utalványokat március 
13-án délig bezárólag még kiad kor-
látolt mennyiségben a hitközség pénz-
tára (Margit-utca 20.. I.). 8 darah 
még le nem járt20 dgk-os kenvérjegv. 
szelvény ellenében 1 kg pászka igé-
nyelhető. A kenvérjegvszelvénvpk 
márrius 16 és április 10 közötti idő-
beliek kell. hogy legvenek. t kg pász-
ka ára 2.50 P. egy kg pászkadara árt 
2 70 P. Március 14-ike után pászka 
egvá'talán nem lesz igénvelhető. A ki-
adott pászkautalvánvokra kifizetett 
pászkát a hilközség márrius 23. éa 
31-ike közötti időben adiftkL 


