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HIREK 
Szegedi utmutató 

A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap é« 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A vároaJ mnzenm egész évben 
nyílva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Kluuzáí tér 3. Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41 b. SpI-
niepzi Béla Somocvitelep IX. n. 1S9, 
Török Márton Onngrádi-sii-rárut 11. 

Városi Szinház: M o s o l y or-
k á z v 

Mozik njiisora: Belvárosi Mozi: 
Nevess , s ze ress . Korrő Mozi: 
C s a l á d n n k szégyene , Széfhenvj 
Mozi: Anna-Már i a . 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTF 
8-KOR, VÉGE REGGEL B ÓRAKOR 

, — József-nap a városházán. A mai 
'József-nap alkalmából már esüJ'örtö-
ikön számosan keresték fel a polgár-
mesteri hivatalt, hosiy kifejezzék Jóki-
•vánságnikat dr. P á í f y József pol-
gármester előtt. A polgármester azon-
linn mtat ismmvtes, már hónapok óta 
nem jár fel hivntalába s igy a gratn-
7álók csak dr. T ó t h Béla helyettes 
(polgármester elflsTobft'ábnn a polgár-
mesteri titkárnál felfektetett lven fe-
jezhették ki s fejezhetik kl ma is név-
napi szrrencsekivánataikat a polgár-
•ncsterrrk. 

— Átmeneti személyi változás a 
#itbla Elemy-tonáesában. A tábla má-
sodik számú tauácsának elnöke, Elemy 
Csandor megbetegedett és néhány nap-
Ital ezelti t könnyebb természetű gége-
sipcráeiót végeztek rajta. Az operáció 
kitűnően sikeiült, a tanácselnök ál-
lapota állandóan javul, betegsége azon-
ban még egyidőre az ágyhoz köti. Fal-
Ikuy Gyula táblai elnök intézkedésére, 
bogy a táblai büntoő ítélkezésben ne 
Jegyen fönnakadás, Csillag László és 
ifeurry Richárd tanácselnökök felválí-
•va fogják vezetni a második számú 
liüntetőtanács tárgyalásait mindaddig, 
(amig Elemy Sándor tanácselnök ismét 
teJfoglaihalja hivatalát. 

— A hadbavonultak váltója. Buda-
fpestről jelentik: A Budapesti Közlöny 
! • gkőzclc.bbi száma közli a miniszté-
rium rendeletét. A rendelőt elkerülhe-
tővé teszi, hogy a hitelező a hadbavo-
muJtak lejirt váltóit percsithctni le. 
gyen kénytelen. Lehetővé leszi to-
jvábbá a badbavonultak váltóinak meg-
KirjitáiSát oly módon, bogy erre a jog-
szabály erejénél fogva rncghatólma-
tzás nélkül feljogosítja a hadbavonult 
házastársát és szülőjét. 

— Paprikatermelök figyelmébe. A 
iszegedi Ycgykiserleti és Paprikak i-
aérleti Állomás a jó csirakepességu 
paprikavctöroag használatúval kap-
csolatos fontos termelői érdekekre va-
ló tekintettel, ter melői engedéllyel ren-
ilelkezők részére díjmentesen, .eriueiöi 
•engedéllyel nem rendelkezők részere 
pedig 2.40 pengőért végez csiiakepes-
ftégi vizsgálatot. A vizsgalat céljára 
névvel, lékeimmel, valamint a terme-
lői engedély sorszámával ellátott toin-
tazacskóban legalább 10 dkg mintát 
kell állomásunkra beküldeni. Termelői 
engedéllyel nem rendelkező a vizsgá-
lati dijat a mintával együtt személye-
den hozhatja vagy postán küldheti be 
az állomásra Cim: M. kir. Mezőgazda-
dági Vegyitísérleti és Papnkakisérleti 
tAllomas Szeged. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkopitáuySága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
március JtMíi reggel 7 órakor —269 
em, a. levegő hőmérséklete -f-8 fok 
Celzlua volt. 

Északi rokonaink az észtek 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Az Egyetembarátok szabadegyetemi 
előadássorozatában csütörtökön dél-
után az egyetem aulájában vitéz dr. 
N a g y Iván miniszteri osztálytaná-
csos >Északi rokonaink az ész)1 ek< cím-
mel vctitelt képes előadást tartott. Dr. 
B a l o g h Ányos tankerületi főigazgató 
mondott bevezetőt, amelybeD rámuta-
tott az észtekkel való ka)>csolatainkra. 

Az előadó az észtek és magyarok 
életviszonyairól szólott, majd törté-
nelmi cs földrajzi helyzetükre muta-
tott rá. Északi rokonainkkal az észtek-
ke) az Ural-hegvség nyugati lejtőjén 
4000 évvel ezelőtt éltünk együtt. El-
szakadva egymástól, mi Európa szivé-
be, a Kárpátok medencéjébe kerülünk, 
mig ők lassú vándorlással körülbelül 
a Krisztus utáni első században érték 
el mai hazájukat, a Pejfiisz-tó környé-
két. Kicsiny nép, mindössze f,200.000 a 
számuk. Akkora területen élnek, min! 
a Dunántul, ami azonban azt jelenti, 
hogy mégis nagyobb az országuk, 
mint Belgium. Dánia vagy Svájc. A 
XII század végén német térítő szerze-
tesek vetettek országukra szemet és 
20 éves kemény harc után nemcsak 
megtérítették, hanem le Is igázták 
őket. Ettől kezdve 7 évszázados rab-
ság volt a sorsuk. A német uralmat 
a XVI. század során svéd impérium 
követte, a XVTIT század elején pedig 
Nagv Péter orosz cár tette rájuk . a 
kezét. Közben magvar fejedelmük is 
volt: Báthory István lengyel királv 
hódoltatta országuk déli részét és 
Tartó városának ö adott cimert. 

Az orosz forradalom kitörése ntán. 
1917-hen kezdett szervezkedni az észt 
értelmiség, melvnek eredménye lett. 
hogv 1013 február 24-én kikiáltották a 
független észt szabad államot, melv-
nek élén nem köztársasági elnök, ha-
nem ugvnevezett államvén állott 

Az uj finn-ugor államnak azonban 
még kemény harcot kellett folytatnia 
részint a megszálló német csapatok, 
részint a bolsevista hordák ellen. Az 
ésset Mannerbeim tábornok, I.aidoner 
tábornok a semmiből sereget teremt-
ve, az ősi csatahelyen, Narva mellett 
nemcsak feltartóztatta, hanem szét-
verte a bolseviki támadókat, akik 
1920 februárjában kénytelenek voltak 
a tartui békében elismerni az elsza-
kadott Észtország függetlenségét. 

Az észt nép 68 százalékban föld-
művelő Az ország földje termékeny. 
Iparok azonban igen kezdetleges és 
kevés. legnevezetesebb az olajpala bá-
nyászata. amelyből benzint nyernek és 
vonatok íütésére is leihasználják. Fő-
városuk Tallin, ami annyit jelent mint 
»Dán város*. Nevét a hódító dán sere-
gektől kapta, amelyek ott szállva pari-
ra, a várost alapították. Gusztáv Adolf 
Tartóban 1632-ben egyetemet alapított 
számnkra. Azóta a műveltség állan-
dóan fejlődik, kultúrájuk gyarapodik. 

Vitéz dr Nagv Iván miniszteri osz-
tálytanácsos előadását vetitett képek-
kel illusztrálta és végigvonultatta a 
nagvszámu hallgatóság előtt az észtek 
múltját és jelenét. A hallgatóság hosz-
szantarió tapssal jutalmazta az érde-
kes előadást 
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— Halálozás, Lusztig (Vighl Györpv 
tragikus körülmények között váratla-
nul elhunyt. Temetése f. bó 17-én volt 
Budapesten. 

_ Kétszáz pengő büntetés _ hitel-
rontásért. Imri Julianna 33 éves ma-
kói fodrásznő hitelrontás vétségének 
vádjával került csütörtökön a tör-
vényszék Molnár-tanácsa elé. A vád-
lott Makón január 6-án Bolygó Elek 
makói fényképészről azt a valótlan 
bírt koholta, hogy rossz fényképeket 
csinál, az övét is elrontotta. A tör-
vényszék bűnösségét megállapítva, jog-
erősen 200 pengő pénzbüntetésre ítélte 
és 12 pengő kártérítést, valamint a 
perköltség megtérítését szabta ki bün-
tetésül. Az Ítéletet 8 évTe felfüggesz-
tették 

— Orvosi hir. Dr. Fellegi György 
belgyógyász hazaérkezett ás rendelé 
sét ismét megkezdte Zriovi-u. 5. ala't.i 

— Elnapolták • wllvafzdrágité 
szatmárnémeti kereskedők táblai fő-
tárgyalását. Ismeretes, hogy a szege-
di törvényszék árdrágító ügyekben 
Ítélkező egyesbirája a Peternelly Jó-
zsef utóda szegedi cég feljelentésére 
20.000 kiló szilvaíznek a maximális 
áron felüli árusitása miatt árdrágító 
visszaélés bűntettéért 10 hónapi bör-
tönre ítélte Hochstadt Mártón szat-
márnémeti kereskedőt, Káhán Dániel 
és Eisner Mihály nevü társait pedig 
bünsegédi bünrészesség cimén egy-egy-
bavi fogházzal sújtotta. Ezenkívül 
Hochstadt 5000 pengő pénzbüntetést 
kapott és kötelezte a biró 10.000 pengő 
vagyoni élégtétel megfizetésére, vala-
mint az el nem kobozható ára értéke 
fejében 54.000 pengő megfizetésére. 
Társai közül Kahán 2000 pengő, Eis-
ner pedig 4000 pengő pénzbünte ést ka-
pott mellékbüntetésként. A vádlottak 
fellebbezés folytán a szegedi Ítélőtáb-
la csütörtökre tűzte ki az árdrágitási 
ügy fellebbviteli fötárgyalását, ezt 
azonban a védő előterjesztésére Csil-
lag László tanácselnök április lC-ára 
elnapolta. 

Előadás a vegyipari középisko-
lában. Érdekes ismertető előadás 
színhelye volt szerdán défután 5 óra-
kor a vegyipari középiskola. A sze-
gedi vegyipari középiskola az ország 
első ilyen típusú iskolája, három éve 
működik és értékes szakembereket 
nevel a magyar ipar számára. Be-
rec zk Ferenc, az intézet tanára is-
mertette a meghivott vendégekből ál-
ló hallgatóság előtt az iskola tanter-
vét és célkitűzéseit és igen élvezetes 
e'őadásában érdekesen domborította 
ki, hogv mennyire az életre neveli az 
ifiúságot a vegvipari középiskola. Az 
értékes és szinesen fogadott előadás 
után a hallgatóság megtekintette az 
intézet kiállítását, valamint a műhe-
lyeket és munkatermeket. Az előadá-
son megjelent dr. B a l o g h Ányos 
tankerületi főigazgatói dr Keme-
nesy Tibor tanácsnok a város kép-
viseletében, dr. C s e r z y Mihály a 
Kereskedelmi és Iparkamara ügyve-
zető titkára, valamint több szegedi 
középiskola igazgatója, 

— Lőgyakorlat A szegedi honvéd 
állomásparancsnokság közli: Apriiis 
12-én és 13-án reggel 8 órától este 9 
óráig és 1, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 29. és 30 án 
reggel 8 órától délután 5 óráig a 
szegedi helyőrség csapatai a bakiéi 
harcszerű lőtéren éles tölténnyel lő-
gyakorlatot tartanak. Fenti napokon 
jelzett idő alatt a szeged—sándorfalvi 
utat a közlekedés elől lezárják. 

Megjelent a Magyar Szárnyak 
március lö-iki száma. A magyar re-
pülésügy népszerű folyóirat e szá-
mában két teljes képes oldalt szentel 
a keleti arcvonalon szereplő bős bom-
bázórepáilőiiik harci tevékenységének, 
bemutatására, eddig még nem közölt 
képekkel. Bisits Tibor repülőalezre-
des a légibáboru krónikáját irja meg 
szinesen, Udvary Jenő repülőőrnagy 
az egész világon történt repülővo-
na'kozásu eseményeket foglalja egy 
csokorba Vitéz Hefly Frigyes repü-
lőink tavaszi üzemkezdetéhez mond 
időszerű gondolatokat. Raczkó Lajos 
Vastagh György kiváló szobrászmű-
vészünknél ten látogatása nyomán be-
számol a készülő vitéz Horthy Ist-
ván-szoborról. Székely Mihály a had-
orőnkivüli repülőkiképzés fejlesztési 
lehetőségeihez szól hozzá, László Ist-
ván a légierők orvosi szolgálatának 
vezetőjét szóialtatja meg a lap ha-
sábjain időszerű repülőorvosi kérdé-
sekről Nagy Ernő érdekes repülő-
műszaki vonatkozású adatokat közül. 
A'talánosan érdekes a lapnak azon 
cikke, amelyben egy Középeurópa el-
leD intézett repülőtámadás lehetősé-
geit taglalja tárgyilagos, szakszerű 
adatok alapján. A képes részben ki-
tűnő képeket kapunk, a futárgépről 
készült képriport készi'ője Urbán Gá-
bor. A lap grafikai része Méhely 
Iván és a repülőkarrikaturisták: Ta-
más L., Horvátit A., Ágoston J., Be-
besi F. kezét dicsérik. A lap uj szá-
mának ára 50 fillér Mutalvánvszámot 
a kiadóhivatal készséggel küld. (VII , 
Kiralv-u 93.1 

ZENE 
Pataky Kálmán 

és ^zi.vássy Margit 
hangversenye 

A Harmónia bérletsorozatában csü-
törtökön este ritkaszép hangverseny-
nek lehettünk fültanúi. Pataky Kálmán, 
a magyar énekművészet büszkesége és 
Szilvássy Margit, az Operaház kiváló 
készültségé, pompás oiganuinu hősi 
szopránénckesnője ária- és dalestelt 
tartott. Patakyt az idei szezonban 
több izben volt alkalmunk bailani, ugy 
operaszínpadon, mint hangversenydo-
bogón, de olyan pompás diszpozíció-
ban, mint csütörtökön csie, nagyon 
régen hallottuk őt énekelni. Gazdag 
változatú bangja teljes ércében és fé-
nyeben tündökölt ezen az estén és 
majd szétvo ette a Tisza nagytermének 
sok sikert látott falait. Láthatólag 
nagy kedvvel is -énekelt és áriáival, 
de különösen dalaival nagy élvezetet 
szerzett a hallga óságának, amely saj-
nos, nem tul nagy számban gyüleke-
zett össze a nem mindennapi esemény-
re. A lelkesedés azonban, amelyet a 
kiváló énekes kiválto't, annál 
nagyobb volt és különösen a da-
lok: Mozart Altatódalának poétikus 
előadása, Strauss Heimliche Auffor-
derungja, Kodály >Busán csörög a 
lomb> cimü dala arattak nagy 
sikert, de magával ragadó ba* 
tásrt váltolt ki a Don Jüan, a Márta, W 
Tosca áriának interpretálása is. 

Szilvássy Margit méltó társa volt * 
nagynevű énekesnek. Szárnyaló és ne-
mes szenvedéllyel zengő hangja sok 
kifejező erővel szólaltatta meg a Bo-
hémek, a Tosca, a Carmen, a Gara-
bonciás diák áriáit. Duettet is énekelt 
a két művész a Toscából és a Garabon-
ciás diákból. A közönség zajosan ün-
repclte mindkeit tőjüket és számos rá-
adást követelt. 

A zongorakiséretet Antos Kálmán 
'ájtia el finom illeszkedéssel. 

Bélyeget, gyűjteményt 
tekintet nélkül a lanybaságra maga* 

áron veszek. BÉLYEGKERESKEDÉS, 

fogadalmi templom téren. Tel. 39-03, 

T Ő Z S D E 
Budapesti értéktözsdezárlat. Barát-

ságos irányzattal, mérsékelt forgalom-
mal nyitott a csütörtöki értéktőzsde. A 
részvénypiac nehéz értékeit folytató-
lagosan keresték, mig a kisebb érték-
csoportnál az árukinátat volt többség-
ben. A zárlat végeredményben a 
szokott árhatárok között maradi. Ár-
folyamok: Hitelbank 130—. Magyar 
Bank 92.—, Nemzeti Bank 430.—> Ke-
reskedelmi Bank 239.5, Pesti Hazai 
168.75, Magyar Kender 70.—, Szegedi 
kenderfonógyár , Szikra 513.5. 

Zürichi di'vizazárlat. Páris 4.175, 
London 17 32,5. Newvork 131—. Srflsz-
szcl 69.25, Milánó 22.66 fél, Am-
szterdam 229.375, Berlin 172.55, Szófia 
537.5, Bukarest 237.5, Madrid 39.75, 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45— 
1175, líra 17.40—17.90, svájci frank 
76.60—8" 60 «véd kor 71 70—82 70. 

Csikágói terményőzsdezárlat Buza 
szilárd. Máj. 145 ötnyolcad, jul. 146.25̂  
szept. 117.75. Tengeri tartott. Máj. 101, 
jul. 103, szept. 105. Rozs szilárd. Máj. 
87 egynyolcad, jul. 89.75, szept. 91 hét-
nyolcad. 

A budapesti terménytőzsdén cse-
kély forgalom mellett az árak váltó 
zatlanok. 

Purimi istentisztelet 
a zsinagógában f. hó 20 án, szom-

bat este egynegyed hétkor, vasár-

nap reggel féJ hétkor. 


