
Cigargttázóknak fontos megismerni 
a legdrágább, D A C C A 
deiegjobb Wm m 1 • • M 

C I G A R E T T A H U V E I Y T 
Szopóká.ja szabadalmazott nikotinmentesítő betéttel. 
Ezen keresztül a szívás még a legolcsóbb dohány-
ból is a legkellemesebb. Nem idéz eló köhögést, 
vagy krákogást és tüdejének sem árt. 
ARA: 100 darab 2-es, vagy 3-as 04 fillér. 

I gyanilyen nikotinmentesitó betéttel 

CIGARETTASZIPKA 
BAKELITBÓL 1 darab 8 fillér, 
JÁVORFÁBÓL 1 darab 44 fillér, 
RAF FA PICCOLO 3 darab válogatott srfpka 17 darab 
tartalékbetéttel 8U fillér. 

Mindegyik szipkához cserélhető R a f fa-be t é t 10 darab 20 fill. 
K a p h a t ó minden dohánvkisárudában, 
viszonteladóknak megfelelő árengedménnyel a m. kir. dohán ynazy-
•jriidákhan és a Szakmabeli nagykereskedésekben. 203 

A z O l v a s ó irja 

Hagyják meg a tejel — tejnek 
1 *8*T élvezettel olvastam igen 
tisztelt Szerkesztői nr h. lapja esü-
törtiíki számában rann ka társának 
interjúját a yngbnrttaL Engedje 
meg nekem, bogy ebbe a témakör-
be bekapcsolódva én ls elmondhas-
sam a tejpiacon szerzett tapaszta-
lataimat. Mert? sajnos, a tejpiacon 
csak tapasztalatokat lehet mosta-
nában szerezni, tejet semmiképpen. 

őszintén megmondom, hogy eddig 
ínég cisak hozzájutottunk valahogy 
egy kis tejhez. ba tanyai és kör-
nyékbeli ismerőseim és jóbarátaim 
megszántak és behoztak, beküldtek 
tejel- de amióta megszigorították 
az ellenőrzést, azóta nincs tej se 
•égen. se földön, legfeljebb a tej-
jrsar iokokban és a piaci kávcméró-
-sekbcoj. Ez a tej azonban, mint 
Ilyen hozzáférhetetlen, mert nem 
ndnak belőle. legalább is a tejcsar-
nokból nem adják ki. Az utcán áti 
kimérés, ahogy boldog Időkben a 
Aiorméjiépekné) szokásos volt. meg-
|*eüwf A tejosarnokban való elfo-
Jgyasziiísra még adnak. Igaz, két 
Ideci 2L fillér, de a fő. hogy van. 
'Egy kissé drága dolog ugyan a 
-toengőn?gyvenes tej. de hát mit csi-
iuéljnnh' ós főleg mit csináljunk a 
aryerehvkkel 1 Azt kell csinálnunk, 
[hogy l<>ra reggel, mielőtt hivatalba 
megyek, felköltjük a kisgyereket 
|is, fölöltöztetjük és levisszük a tej-
csarnokba reggelizni. Tejjel itat-
juk, mort ez még s jobbik eset 
mert őrölt pirított zabbal vagy ár-
pával keverve két deci tej már 44 
.fillér. 

Mindezt pedig nem panaszképpen 
Srom. hajiem bajsejtelmektől gyö-
törve. Attól tartok ugyanis, hogy 
rövidesen megszűnik a tejivás is a 
tejivokban, mert a tulajdonos höl-
gyek rájönnek, hogy uem érdemes 
a tejet egyuegyveupvel elpocsékol-
ni. amikor egynyolcvanat ia kap-
nak érte. Yoghurltá dolgozzák fel 
a tejet, ami abból áll. bogy 3 napig 
melegen és félnapig hidegen tart-
ják. Ezel a művelettel megalszik a 
tej, amelyet mostanában alvó álla-
potában nem aludttejnek, hanem 
yoghortnak neveznek. 

Mintán azonban nekem az a sze-
rény vétarpéuyein. bogy a tej a 
maga eredeti -halmazállapotában 
felforralva a legjobb, legtáplálóbb 
éa főleg s legolcsóbb (P. 1.40!) 
hagyják meg ebben az állapotban. 
Hogy pedig a tejivóbelyiségek mé-
lyen ttpjtplt urrjői meghallgassák 
•tyeiréar. "könyörgésemet ehhss sze-

retném a hatóság jóakafatv támo-
gatását megnyerni. Talán megte-
hetnék, hogy tekintettel a kivételes 
állapotokra, az idei nyárra eltilta-
nák a tejivókban a kávét., a yoghur-
tot és hasonlókat és adnák a tejet 
a maga eredeti alakjában az arra 
szorulóknak. 

Aki kávét akar inni, as menjen a 
kávéházba ós fizessen 5 pengőt egy 
liter tejért. 

Soraim szíves közlését megkö-
szönve, vagyok Szerkesztő nrnak 
alázatos hive: Tejivó Polgár. 

Nem lesz az idén mentő-
őrség a Tiszán 

(A Délmagyarország munkatársától) 
A szegedi révkapitányság tiszai men-
tőszolgálata számára az idén a város 
a Takács-féle fürdőházat jelölte ki. A 
•Somogyi Szilveszter* nevü motoros 
mentőcsónakot a város a tél folyamán 
kitataroztatta, átfesttette és korszerű 
hajtóberendezéssel látta el, azt már le 
is szállították a Takács-féle fürdőház-
hoz, ahol kikötötték. A mentőállomás 
csónakmólója változatlanul a Fészek-
klubház végében maradt és most ah-
hoz rögzítették a révkapitányság fo-
lyami ellenőrzés céljait szolgáló mo-
torcsónakját. A révkapitányság az el-

I'mult hónapokban hivatalos nton lépé-
seket tett aziránt, hogy a tiszai men-
tőőrség megfelelő vízi házat kapjon, 
erre azonban ezidősaerint nincs lehe-
tőség, mert a város költségvetéséből 
az erre a célra előiránvzott összeget 
a belügyminisztérium az idén is tö-
rölte. Kellő anyagi fedezet hiányában 
tehát Szeged városa rem tud a révka-
pitánvság kívánságának eleget tenni, 
ezért a révkapitányság most közvet-
lenül a belügyminisztériumhoz fordul! 
és feliratban kérte a mentőállomás 
'elállításának, illetve az ehhez szük-
séges anvagi keretnek az engedélye-
zéséi. Egyelőre n révkapitányság sem 
a .Somogyi Szilveszter* mentőcsónak-
hoz, sem a Fészek-mólóhoz kikötött 
rohamcsónakhoz nem ad őrséget, mert 
megítélése szerint a vízi mentőszolgá-
latnak ez a módja egvállalán nem fe-
lel meg a kívánt célnak. Az Idén te-
hát nem lesz a Tiszán vizi mentőszol-
gálat, ellenben a parti figyelő őrsé-
gek változatlanul megmaradnak. 

H I R E K 

Előfizetőink havi 

8 o f i l l é r é r t 
mindennap cserélhetnek könyve* I 
l»ÉLM AGY AR0R8ZAG fcöleaőnfcönyv 
tárában. 

Szegedi utmutató 
A Somogyi - könyviárban és •» 

egyetemi könyviárban vasárnap é» 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A város! nszCum sgéss évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bar-
e«ay Károly Tisza Lajos-körut 32, 
Bulcsn Barna Kálvária-tér T, dr. 
LÖM Imre Gróf Rlebelsberg-tér 4, 
Moldován Lajos Újszeged, Vedres-
ntea 1, Selraeczi Béla Bomogyi-telep 
IX. n. 48». 

Városi Szinház: M á r i a f ő h a d -
nagy . 

Mozik mösora; Belvárosi Mozi: 
S z u d á n i s z e r e l e m Korzó Mozi: 
A l e á n y i n t é z e t h ő se i , Szé-
chenyi Mozi: E l l o p o t t t i t o k . 

—OQO— 

AK ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTB KILENC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 

—©o®— 

_ P. Borbély István vette át a Jé-
znatársaság magyar tartományának 
vezetését. A Jézustánsaság magyar 
tartományának ideiglenes vezetését P. 
Borbély István S. J., a szegedi nagy-
kollégium rektora vette át és veaeti, 
amig Rómából az uj tartományfőnök 
kinevezése meg nem érkezik. (MTI) 

— A szegedi erdőigazgatóság uj 
vezetőjének látogatása a főispánnál 
és a polgármesternél. Vendrő Gyula 
m. kir. főerdőtanácsos, a szegedi er-
döigazgatóság nj vezetője, péntek dél-
ben hivatalos bemutatkozó látogatást 
lett dr. Tukats Sándor főispánnál és 
dr. Tóth Béla helyettes polgármester-
nél, 

— Megoperálták Szent-Györgyi 
professzort. Amint értesülünk, dr. 
S zen t-Gyö rgy i Albert, egyetemünk 
világhírű NobeJ-dijas tudósa, mandula-
mü'éten esett At Az operációt pénte-
ken délelőtt hajtotta végre a Tóth-sza-
natóriumban dr. E r d é l y i Jenő fő-
orvos, a mandulamütétek kiváló spe-
cialistája. Dr. K a r á c s o n y Aladár 
főorvos, a szanatórium vezető-
je érdeklődésünkre közölte, hogy a 
műtét kitűnően sikerült, a be'eg jól ér-
zi magát és előreláthatólag néhány 
nap múlva el ls hagyja a gyógyinté-
zetet 

— Polgármester! kinevezések. Bu-
dapestről jelentik: A belügyminiszter 
dr. Hess Pál városi főjegyzőt Újpest 
megyei város polgármesterévé, dr. 
Rézler Gábort Érsekújvár polgármes-
terét Pestszenterzsébet megyei város 
polgármesterévé, dr. Vannay Béla vá-
rosi főjegyzői Balassagyarmat megyei 
város polgármesterévé, dr. Karav Kál-
mán városi főjegyzőt Vác megyei vá-
ros polgármesterévé, dr. Gyöngyös 
Endre városi főjegyzőt Kőszeg mrgvei 
város polgármesterévé és dr. Sréler 
János vármegyei niásodföjegvzőt Zi-
lah megyei város polgármesterévé ki-
nevezte. 

Eltemették Gőmöry Andor tör-
vényszéki tanácselnököt, pénteken dél-
után'fél ő órakor temették el nagy 
részvét mellett Gomfirv Andor tör-
vényszéki tanácselnököt, a szeged! tör-
vényszék hosszn időkön át köz'iszte-
letben állott érdemes tagját A teme-
tési szertartás a belvárosi református 
temetőben ment végbe és azon a tör-
vényszék és az Ítélőtábla birój kara. 
valamint a királyi ügyészség és fő-
ügyészség tagjai teljes számban vet' 
részt ' és meghatottan vetlek bucsut 
Gömöry Andortól. 

Olaszországban beszüntetik » 
sőrárnsitást. Rómából jelentik: Az 
olasz hivatalos lap miniszteri rende-
letet kőzöl, melynek értelmében ápri-
lis 10-től beszüntetik a hazai gyáit-
rnánvn és külföldről behozott sörnek 
az Árusítását. (MTI) 

Nagyhét a Vatikánban 
Róma, április lő. A Német TI Je-

lenti: Nagycsütörtökön és nagypénte-
ken a sixtusi kápolnában pápai mise 
lesz. A mise nagycsütörtökön délelőtt 
10 órakor, nagypénteken 9 óra 30 pere-
kor kezdődik. A pápa nagycsütörtökön 
az Oltáriszentséget a sixtusi kápolná-
ból a Paolina-kápolnába viszi. Ez a 
kápolna egész évben zárva van és csak' 
ünnepélyes alkalmakkor nyitják meg. 
Nagypénteken a Szentatya az Oltári 
szentséget ünnepélyes kísérettel újra 
visszaviszi a sixtust kápolnába. 

(MTI) 

—OQO—• 

— Meghalt Raffaele Caaimiri. Ró-
mából Jelentik: Mgr. Raffaele Casi-
mirl, a hires zeneszerző, a római kar-
énektársaság megalapítója, angina pec-
toris következtében 63 éves korában 
váratlanul meghalt. Az elhunyt zene-
karával együtt több hangversenykör-
utat tett Európában és Amerikában, 
igazgatója volt a Santa Cecília zene-
akadémiának és tagja a királyi zene-
történelmi intézetnek. (MTI) 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A He-

gedi rendőrség révkapifányeága je-

lentése szerint a Tisza vtxálláa* 

április ló-án reggel 7 órakor 4"? 

centiméter, a levegő hőmérséklete 

+ 8 fok Celzius volt 

Vasárnap lesz a cigány zenészek 
hangversenye. A Nemzeti Munkaköz-
pontba tömörült szegedi cigányzené-
szek április 18-án, vasárnap délelőtt 
11' órakor a Városi Színházban hang-
versenyt rendeznek a Vöröskereszt 
részére. A hangverseny műsorán ze-
ne- és énekszámok szerepelnek. Je-
gyek csekély számban még a szinház 
pénztáránál kaphatók. 

— Lelkigyakorlat a Növédőben an 
Anyák Köre és a háztartási alkalma-
zottak részére. A Katolikus Nővédö 
Egyesület székházában pénteken kez-
dődött cl a lelkigyakorlat az Anyák 
Köre tagjai és a háztartási alkalma-
zottak részére. A lelkigyakorlat máso-
dik napján szoipbát délután 5 órakot 
ismét szentbeszéd és litánia lesz, ame-
lyet vasárnap reggel 6 órakor szent-
mise és közös szentáldozás követ ós 
ezzel a lelkigyakorlat befejeződik. Az 
Anyák Köre tagjait és a háztartási 
alkalmazottakat szeretettel várja a* 
elnökség és felkéri a háziasszonyokat, 
hogy alkalmazottaiknak adjanak alkal-
mat a lelkigyakorlat elvégzésére. 

Törvénykezési szünet A tör-

vénykezési szünet ézévben is, mint ta-

valy julins 11-én kézdődik és augusz-

tus 8-ig tart 

— Gazdaérteke«flet Alsóvároson. A 
Széchenyi-Szövetség gazdacsoportja 
18-án, vasárnap délelőtt 19 örakor a 
Földmüves-utcai állami iskola eme-
leti helyiségében értekezletet tart Az 
értekezleten Balpatakv Pál szöllészeti 
és borászati főfelügyelő ismerteti nz 
újfajta permetező sZere.ket és haszná-
lás! módjukat. Az értekezletei szerve-
ző alsóvárosi ezüstkalászos gazdák 
ezen az utón meghívják az érdeklődő 
gazdatársadalmat. Tekintettel a Jrérdés 
nagy fontosságára, kérik, hogy n gaz-
daközönség minél nagyobb számban 
jelenjen meg. 

_ Fedett uszodát épít Debrecen, 
Debrecenből jelen'ik: Debrecen városa 
elhatározta, hogy a várost fedett uszo-
dát teljesen átépítteti, mire] azt a Je-
lenlegi állapotában nem helyezhette 
üzembe. A fedett uszoda tudvalevőleg 
a városon kívül álló okok miatt már 
huzamosabb idő óta zárva ván s ez a 
helyzet elég sok gondot adott már ed-
dig is a városnak. Alapos megfontolás 
után a város arrá az elhatározásra 
jutott, hogy csak radikálisan oldható 
meg a kérdés, vagyis az uszoda teljes 
átépítésével. Hétfő óta folyik a nagy-
szabású átépítési munka és ha várat-
lan akadálvok nem jönnek közbe, ugy 
őszre elkészülhet az uj fedett nszoda. 


