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és mellénykülönlegességek, harisnyák minden létező divatszinekben, fehérnemüek, csakis elsőrendű minőségben, 
rendelésre is a l e g o l c s ó b b s z a b o t t á r a k o n 
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H t r e f c 
X/ Q f i Vasárnap. Hóm, kat. is protestáns E 

20 Dömöt. Oör. kat. E 20 Demeter. 
Nap kel 6 ára 35 pertkor, nyugszik 4 óra 51 perckor. 

Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A színházi előadás délután fél 4 és este fél 8, a mozi 

előadások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 596), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

— A Dugonics-Társaftág vasárnapi fel-
olvasó-ülése. A Dugonics-Társaság okióber 
hő 26-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel 
tartja e szezonban első felolvasó-ülését a város-
háza közgyűlési termében. Az ülés előadói: 
/uhdsz Qyula (költemények), Réti Öd3n (nö-
veli*), Horger Antal (szabadelőadás a lapok 
ereuete és a magyarsághoz való viszonyukról). 

— Orsován a magyar színtársulat nem 
játszha*, mert hiszen a magyarok németül 
is értenek. Lúgosról jelentik: Tibor Dezső 
nugyar színigazgató a müvészetügyi miniszter 
által engedélyezett staggione társulatával októ-
ber 15-én Orsován meg akarta kezdeni a szini 
évadot, az orsovai községi elő'járóság azonban 
megtagadta a helyi játszási engedélyt. Az 
elöljáróság indokolásában azt mondja, hogy 
a népszámlálás adatai szerint Orsova la-
kosságának túlnyomó része német és közel 
ugyanannyi az oláhok száma. A magit ma-
gyarnak valló lakosság száma pedig szár-
mazására és vallására nézve magyarságát 
nem tudja olyan módon bizonyítani, hogy csak-
ugyan magyaroknak volnának tekinthetők; mint-
hogy továbbá az orsovai magyarok a német 
nyelvet is értik, ennélfogva a magyar nyelvű 
színielőadások engedé yezése sem kulturális, 
sem nemzeti szempontból nem indokolt. 

— 97 ezerre csökkent Szabadka lakos-
aága. Szabadka város lakossága az 1910. évi 
népszámlálás szerint meghaladta a 120 000-t. 
Az 1920. évben a szerbek által megtartott nép-
számlálás adatai szerint Szabadkának már csak 
106.000 lakossága volt, amig a most össze-
állított statisztikai adatok szerint 97.000 lakosa 
van Szabadkának, amelyből 80 •/« róm. kath., 
7000 gör. keleti, 3500 zsidó, 810 református 
és 450 evangélikus. 

— Párisban ünnepséget rendeznek a fegy-
verszünet évfordulóján. Párisból jelentik: A 
tegnapi minisztertanácson megállapították annak 
az ünnepségnek a programját, amelyet novem-
ber 11-én, a fegyverszünet évfordulójának nap-
ján a névtelen katonák sírjánál fognak tartani. 

Enaelatnaan 6a Vértesi divatcipészek, Gizella-tér. 

B R I L L A N S 
ékszerek. EzÜSt evÖSZerek. Schaff-
hausen, Omega, Doxa gyártmányú zseb-
órák, készpénzéri, valamint igen előnyös 

részletfizetésre 
is nagy választékban 
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— Tut-Ank-Amon sírjának kutatói — bosszú 
áldozatai? Az Esperanto Hírszolgálatnak jelentik 
Prágából: Tudvalevő, hogy az egyiptomi fáraó sirja 
kutatóinak egy részét tragikus sors üldözte. Lord 
Carnarvon George Jay-Gould. Wolf Jiel, Archibald 
Douglas Ried, Lafleur tanár meghaltak különös 
módon, többen uetegek lettek, szerencsétlenség 
érte őket. Edgár Th. Havranek a prágai meta-
fizikai társaságban előadást tartott, mellyel igazolni 
akarja a néphit babonáját, hogy az ős-egyiptomiak 
bosszuló átka sújtotta a kutatókat. Szerinte az 
egyiptomi kultura ismerte az akarat és gondolat-
erő formába öntését és galvanizálását, mely — 
mintegy felhúzott pisztoly ravasza, ha a külső kö-
rülmények befolyása alá esik — működésbe jön 
és a szuggesztív akarat — ez esetben bosszuló 
átok — erejével hat. Havranek hipotézise nagy 
vitát provokált és nagy feltűnést keltett. 

— Esküvő Ma délután 4 órakor vezette 
oltárhoz Hunyadi Vass Gergely dr. ügyvéd 
Endrényi Margit urleányt, néhai Endrényi Lajos 
és neje, Pachor Irén leányát. A polgári esketést 
Somogyi Szilveszter dr. polgármester végezte. 
Az egyházi esketési szertartás a róku&i templom-
ban folyt le. A fiatal párt a vőlegény unoka-
bátyja, Huszka Ferenc dr.|kamarai erdei plébá-
nos adta össze. A szertartás befejezése után 
magas szárnyalású beszédben köszöntötte a 
fiatalokat. A násznagyi tisztet a menyasszony 
részéről Badislovich Lajos ny. államvasuti főfel-
ügyelő, a vőlegény részéről Kmety Károly dr., 
a budapesti Pázmán Péter-tudományegyetem 
professzora töltötte be. 

— Szakülések az Egyetem-Barátok bölcsé-
szeti szakosztályában. A Ferencz József-tudo-
mányegyetem Barátai Egyesületének bölcsészet-, 
nyelv-, irodalom- és történettudományi szakosztálya 
legutóbb tartott választmányi gyűlésén állapította 
meg az 1924. év hátralevő részére előadás soroza-
tát. Az előadások szakülések keretében október 
29-től minden második szerdán délután 5 órakor 
a böcsészetkari III. sz. tanteremben lesznek. Az 
előadásokat egyetemi és középiskolai tanárok tart-
ják, de bárkit szívesen lát a szakosztály az előadói 
asztalnál, akinek tudományos eredményeiről mon-
danivalója van. Az előadások programja a követ-
kező: Október 29-én 1. Létay Balázs: A babylo-
niai assyr vallás és járulékaira vonatkozó irodalom 
bibliográfiája. A hősi halált halt szerző vonatkozó 
leveleinek bemutatása és róla való emlékezés kap-
csán bemutatja dr. Banner János főtitkár. 2. Dr. 
Buday Árpád: Oslakók-e az oláhok Erdélyben? 
November 12-én dr. Horger Antal: Magyar szó-
fejtések. November 26-án dr. Maróth Károly: Val-
lás, költészet, nyelv. December 10-én dr. Márki 
Sándor: Emlékezés Szabó Károlyról (születésének 
100 éves fordulója alkalmából). Dr. Mály Ferenc: 
Dante hitvilágából. — Belépés dijtalan. Érdeklődő-
ket szivesen lát a szakosztály. Az előadások idejét 
a Szeged közölni fogja. Külön meghívókat nem 
adnak ki. 

— Iparostanoncok testnevelése. Tudvalevőleg 
a testnevelési törvény az iparostanoncokra is köte-
lezővé teszi a testnevelési tornaórákon való rész-
vételt. Erre való tekintettel Aigner Károly főispán 
átiratot intézett a kereskedelmi és iparkamarához, 
amelyben közli, hogy értesülése szerint egyes 
iparosok tanoncaikat elvonni igyekeznek ezen 
tornaórák látogatása alól. Nehogy az ilyen iparo-
sokkal szemben retorziót kelljen alkalmazni, a 
kamara utján hivja fel a főispán az iparosokat, 
hogy a törvény szellemének megfelelő magataiiást 
tanúsítsanak és tanoncaikat ezen tornaórák láto-
gatására elengedjék. 

— A posta- és távírdatisztviselők kongresz-
szasa az esperantóért. Bécsből jelentik, hogy a 
Pósta-, Távírda- és Telefontisztviselők Nemzetközi 
Szövetségének kongresszusa, melyen 50.000 tiszt-
viselő képviseltette magát, határozatiiag elfogadta 
hivatalos nyelvül az esperantót és felhívta a fiók-
egyesületeit esperanto-tanfolyamok rendezésére. 

Eljegyzés. Polgár Ibolyát eljegyez e Fodor 
Líszló. (Minden külön értesítés helyett.) 62s 

Természeti tünemény 
a — Széchenyi téren. 

Egy ritka természeti tüneményre hívjuk fel 
olvasóink figyelmét. Útleírásokban és földrajzi 
könyvekben gyakran lehet olvasni olyan forrá-
sokról, amelyek csak időlegesen, például a nap-
nnk bizonyos óráiban lökik ki magukból a 
vizet. Nos, ilyen érdekes természeti csodával 

í mi is rendelkezünk s büszkék vagyunk rá, hogy 
a város kellő közepén, a Széchenyi-téri korzón 
mutogathatjuk majd a hozzánk látogató idege-
neknek. Nem tudjuk, hogy kié a felfedezés 
érdeme, mindenesetre a szegedi gái gyárnak egy 
alkalmazottja volt az. A gázgyár tudvalevőleg 
idő kint szerte küldi az embereit a városba 
úgynevezett kémlő- és kutató útra, ezek kere-
sik azt a hivatalos titkot képező igen magas 
percentszámu gázmennyiséget, amely a vezeté-
kekből nyomtalanul eltűnik. Ilyenkor hosszú 
vasfurókkal kis kerek lyukakat fúrnak az 
aszfaltba s beleillesztett csöveken keresztül 
kémlelik, hogy a földben folyik-e a gáz, nincs-e 
ott csőrepedés. Egy ilyen kis kerek lyuk ott-
maradt a korzó aszfaltján is betömetlenül s 
érdekes, hogy azon a lyukon gáz helyett viz jön 
ki. Nem sok, nem szökőkút módjára, csak ugy 
lassan folyik, inkább szivárog, mint vér a seb-
ből. Nem is mindig, hanem csak a napnak 
bizonyos szakában. Az természetesen puszta 
ráfogás és közönséges rágalom, amit egy rossz-
májú néző állított, aki a víznek szivárgását a 
szegedi vízvezetékkel hozta kapcsolatba. (Ha igy 
is volna, hát érdemes volna ezért a pár csepp 
vízért ekkora lármát csapni, mikor ott a szom-
szédban, egész közel mindenki szemeláttára 
vödörszámra folyik el a drága viz egész nap 
— a pos'aelőtti fiákkerstra.id kutyából.) 

Itt mindenesetre olyan természeti csodával 
állunk szemben, amely megérdemli a tüzetesebb 
vizsgálatot. Felhívjuk rá a városi mérnöki hiva-
tal figyelmét. Hátha itt kevés furrással olyan 
bővizű forrásra akadnak, amely a szegedi ál-
landó vizmizériának egy csapásra véget vetne. 
A rosszmájú szomszéd ugyrn azt mondia ott 
a korzón, mikor a szivárgó forrást néztük : 

— Most már tudom, miért van az én pin-
cémben annyi talajvíz! 

Ma vasárnap 
F U H A B M O W I K U S hangverseny a Belvárosi Moziban, 

fél 11 
érakor 

— Abaujmegyében gazdag aranybányát ta-
láltat?. A meg nem szállt Felvidéken, Csonka-
Abaujmegye területén egy aranykutató-csoport a 
hajdani Rákóczi-féie aranybányák táján ujabb ki-
aknázatlan, állitólaggazdageret talált. A lelőhelyen 
kibányászott ásvány- és érckő törmeléke: mind-
járt útnak indították Budapestre a földtani intézet-
hez véleményezés végett. A területet már fel 
is ajánlották a kormánynak 10 milliárd korona 
egyszersmindenkori vételár fejében. Egy másik 
társaság a szomszédos vidéken bukkant aranyra, 
Az a szándéka, hogy kedvező szakvélemény 
esetén ők maguk helyezik üzembe a bányát, 
evégből már is tárgyalásokat kezdtek egy lon-
doni pénzcsoporttal. Most a vállalkozóit remény-
sége a földtani intézet véleményétől függ. 

Nevea festők nagy képei arany rámában 
már 77 ezer koronátólkezdve kaphatók Szalay-
műkereskedésben, Kölcsey-utca 5. 

Nyakkendőket készit és javít legszebb kivi-
telben Sándor Ibolya Szeged, Mérei-u. 7., I. em. 

Világhírű Schroll-siffonok, paplanlepedó cre-
tonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2. 182 

SCHLAMADINGER ERNY 
és HUNSTIGER JÓZSEF 
együttes hangversenye a Tiszában. (Harmónia) 

Uri szabóságomat f. bi 27-én Dugonics-tér II. sz. alá helyezem, t u i h u k józsef! 


