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„HA-HA" 
cipőáruház 

SZEGED, Kelemen-utca 12. 
Mielőtt sif lksígletét beszerel 

kérjük á r a s kirakatainkat 

megtekinteni . s2 

A következő reklámcik-
keket hozzuk árusításba: 

Nöi hócipő. . K 2 3 0 . 0 0 0 
Nöi félcipő. . „ 1 9 5 . 0 0 0 
Női masas cipő 

Iack dísszel 

Férli box fözős 

cipő . . .„ 

Hagy ha r i s nqavás á r ! 

Olcsó árusítás 
mig a készlettart! 
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J Ö J J Ö N EC 

A PARK-KÁVÉHÁZBA 
(a színházzal szemben) jól fog szórakozni, mert 

M I N D E N E S T E 
KOLOZSVÁRI PUSKÁS OTTILIA 

mi ivész nő i z e neko r a muzs iká l . 

BENDES KÁVÉHÁZI ÁRAK! 
BELÉPŐ DIJ NINCS! 

Reggeli kávé 4ooo, vajjal és tojással 85oo K 
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Nagyon olcsó bérpalotákat 
csak51 Demkónál I^reE^m 

Legszebb, legolcsóbb 

karácsonyi ajándékok, 
iórák, ékszerek, ridikiilök, cigarettaszelen-

cék, fali és ébresztőórák, g ramofon , lemez, ön-

gyújtó, zseblámpa stb. nagy választékban kaphatók: 

TÓTH órásnál, Kölcsey-utca 7. sz. 
Tört arany, ezüst beváltás. Nagy javítóműhely. 

787 

uri, nöi divat-, 

kötött- és 
szevöttáruháza 

csak Kárász-utca 14. 
Kölese y-u I ca i Üzletem megszUnt. 

Nöi reformnadrágok 
Nöi SSés Glacékeztyük 
Férfi ingek, lábravalók 
Férfi nyakkendők, Ű tAa^ 
Férfi Kény kalapok 
Férfi divatsoknik 68 h0SSIU 

- és 
soknitartók 

harisnyák 

Férfi sálak, SK 
Férfi kutyabőr (naPPa) keztyük 
Gyermek patent harisnyák, 

gamasnik, reformnadrágok és keztyük 

Vadászharisnyák és keztyük 
Férfi fehérnemű kelengyék 

a legfinomabb kivitelig mérték után megrendelhetők. 

Tisztviselőknek a szokásos árengedmény. 

Rendkívüli szolid árak! 
652 Cím nem tévesztendő össze, 

csak Kárász - utca 14. sas. 

V I I / m Szerda. Róm. kat. és protestám Mel• I 
J f c l l / I U i kiades p. Oör. kat. Menna. Nap kel 

7 óra 38 perckor, nyugszik 4 óra 7 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4— 7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadáB este fél 8 órakor kezdődik 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenö Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
\08suth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
•izella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 j 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

— Szterényi József fclótdá&í tart Szege- j 
den. Szterényi József báró, nyugalmasod heres-
kedtlmi miniszar szombaton as esti gyorssal 
Szegedre érkezik és még Hgy«nazt?sp este 8 
óra után előadást tart a városháza közgyűlési 
termében a közgazdasági aktualitásokról, neve-
zeteden a vámpolitikáról, a kereskedelmi poiiii-
káró?, hz adózástól. Szterényi József vasárn p 
reggel már vissza is utazik a fővárosba. 

— A Budai Dalárda 60 éves jubileuma. 
Budapestről jelentik: A Budai Dalárda fennállásá-
nak 60. évfordulója ünnepségét vasárnap délelőtt 
szentmise vezelte be a budavári koronázó Mátyás-
templomban. A mise végén Zadravecz István 
tábori püspök, aki az ünnepségen a hercegprí-
mást képviselte, megáldotta a dalárda zászlaját. 
Délben fél 12 órakor vette kezdetét a budai Viga-
dóban a díszközgyűlés. Ripka Ferenc elnök ez-
után tartalmas beszámolóban méltatta a nap je-
lentőségét és röviden ismertette a dalárda sike-
rekben gazdag múltját. Még számos beszéd hang-
zott el. 

— Zsidó háborús halottak emléktáblái. A 
zsidó hitközség a régi templom főbejárata mellett 

| háborús halottainak két emléktáblát emelt. A táb-
i Iákon a zsidó sírkövek mintájára héber emlékvers 
' van, amely az elhunytak hűségét ünnepli királyhoz 

és hazához. A vers után egy-egy táblán 58 elesett 
szegedi zsidó katona neve van kivésve, természe-
tesen nagyobbrészt 46-osaink és 5-ös honvédeink 
sorából, összesen igy 116 halott emlékét örökíti 
meg az emlékmű, amely Tardos Tauszig Ármin 
művészi kezét dicséri. Művészi munka különösen 
a táblák kerete, amely műkőből készült a Landes-
berg-cégnél. Fölül háborús jelvények a háborút 
jelképezik, oldalt pedig borostyánindák közé he-
lyezett mécsek, aminőket halottas évfordulóknál 
szokás gyújtani, a névsorbeliek felekezeti hozzá-
tartozását érteti meg. A táblák vésetét a Fellegi-
cég művészi tökéllyel készítette el. Az emlékmű 
előtere két magas puszpángsövény, amelynek belső 
sarkain cédrusfák, külső szélein jegenyék foglalják 
be a táblákat. Valóságos művészi alkotással gya-
rapodtak e művel katonaemlékeink. 

. — Földgázát találtak Baján. Pécsről jelentik: 
Szeptemberben mintegy tizenöt vagon rakomány-
nyal Bajára érkezett a Hungárián Oil Sindicat 
Limited gázkutatótársaság munkálatait állandóan 
folytatja. E hó 6 án délután már 220 méter mély-
ségben jártak a fúrók, amikor a cső-kolomában 
feljutott vizben egyenletes erővel feltörő bugybo-
rékolást észleltek. A jelenséget azonnal vizsgálat-
nak vetették alá és megállapították, hogy tiszta 
és egyenletes erővel feltörő földgáz jelentkezik. 
Ezt nyomban jefentették Budapestre. Az esetnek 
nagyobb fontosságot tulajdonítanak, mert a geolo-
gusok számítása szerint csak 800 méter mélység-
ben várták a földgáz jelentkezését. 

ázass Ég. Márkus Ann» és Szász János f. 
ha 7 én hazasEégoí kötötte*. (Miodsn külön 
értesítés helyett.) 

— A tn. kir. Fcrenc József-tudományegyetem 
Barátai Egyesületének természettudományi szak-
osztálya folyó hó lo-tn, szerdán délután 5 órakor a 
biologiai tante emberi (természettudományi intézetek 
épület, I. emelet) szakülést tart. Elöadadnak: Dr. Kiss 
Árpád: „A homogén gázreakciók katalysiséről", dr. 
Gelei József: Ujabb adatok a Paiamaecíum finomabb 
szerkezetének ismeretéhez". A szakülésre vendégeket 
szívesen lát az elnökség. 

— Koszorumegváltás. Dr. Szivessy Lehélné 
elhalálozása alkalmából dr. Rottenberg Károly és 
felesége 200.000 koronát adtak koszorumegváltás 
cimén a polgármesteri gyorssegélyalapra. — Dr. 
Eisner Manó és felesége ugyanezen a cimen 
szintén 200.000 koronát juttattak a gyorssegély-

, alapnak. 

Kftvét, tőftt, caeaot, rumot, cognacot 
' és cukorkákat legju'ányosabbam vásárolhat 

Kotányi János szegedi fiókjában, Kárász-u 5.778 
Harisnyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál. 
Helyszűke miait minden elfogadható áron részletre 

is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 29 

— A mozik megrendsxabályozisi. A bel-
ügyminiszter, mint értesülünk, felhívta körren-
deletben a hatóságok figyelmét, hogy a mozik-
ban engedély nélkül tartanak különböző elő-
adásokat, amelyek semmi kapcsolatban sincse-
nek a mozgófényképekkel. A bemu'alott mozgó-
képpel össze nem függő szavalatot, dalt, vagy 
táncbe'étet a műsorba iktatni csak külön engedély 
alapján iehet. A filmcenzurát is megszigorítják 
és öt ivnil fiatalabb gyermekeket, nagyon 
helyesen, teljesen kitilt a mozgóképszínházakból 
a rendelet. Az apró gyermekek mozibajárása, 
ami sok családnál állandó jelenség, a nevelésre 
határozottan káró;, mert az egészen kicsi gyer-
mek gyönge idegze'.ét a mozi izgatja, kimeríti. 
De szinházi számoknak válogatatlan tömegben 
való előadása ellen is méltán lehet kifogást 
emelni, épp ugy, mint lehetne az eüen, ha a 
színházak te'szés szerint, korlátlanul adnának 
iilmdarabokat. A mozi mai fejlettsége mel ett 
bő változatban mutathat igazán művészit, 
anélkül, hogy kárára lenne a nagyobb nehéz-
ségekkel küzdő színházaknak. 

— Halálozás. Vasárnap dé'után három óra-
kor temették a belvárosi temető kápolnájából 
dr. Szivessy Lehelnét. A gyászszertartáson, 
amelyet Várhelyi József prépost végzeit nagy 
papi segédlettel, megjelent a tisztetök és barátok 
sokasága, mindazok, akik az elhunyt értékes 
asszonyiéáfcmberi tulajdonságai és a gyászolókat 
ért nagy csapás következtében mély és őszinte 
részvétet érezek. A széttartás befejezése után 
a koporsót kihozták a kápolnából és a gyászolók, 
meg a temetésen résztvevő tömeg kíséretével a 
sirhoz vitték, ahol Várhelyi prépost búcsúztatása 
után eltemették. 

Rendkívül nagy részvét mellett temették 
szombaton dr. Kőhegyi Lajos ny. kórházi fő-
orvost, Szeged társadalmi éle ének egyik kiváló-
ságát. A gyás.'háznál nagy sokasága gyűlt össze 
azoknak, akik dr. Kőhegyiben a jeles orvost, a 
minden iránt érdeklődő, nemeslelkű kultur-
embert szerették és tisztelték. Képviselve volt a 
'emelésen a Szegedi Orvo-szövetség, a közkór-
ház, a Dugonics-Társaság, amelynek az elhunyt 
agilis igazgatósági tagja és irói tevékenységével 
egyik nagyrabecsült ériéke volt. A polgári és 
katonai tarsadalom számos előkelősége jelent 
meg. Az egyházi szertartás a gyászházban 
kezdődőit Teleki református segédlelkész meg-
ható imájával. Onnan hosszú, hatalmas gyász-
menet kisérte a gyásrkocsit a reformátue ten-
plomig, amelynek bejáratánál Bakó László 
református lelkész mondott szivreha ó gyász-
beszédet, méliatva dr. Kőhegyi érdemeit. A 
Dugonics-Társaság nevében Vdrossy Gyula 
mondott ezután könnyekre inditó búcsúztatót. 
A hosszú gyászkiséret a református temetőbe 
kísérete ki ezután a koszorúkkal elborított 
gyJszkocsit. A temetőben Bakó László mondott 
imát, mire dr. Kőhegyit ö;ök nyugalomra he-
iyezie. 

Szécsi Edéné ö n;pi betegség után f. hó 7 én 
meghalt. Temeése nagyszámú gyászoló közön-
ség jelenlétében kedden délu'án félhárom órakor 
volt a Zrínyi-utca 5. számú gyászházból. A 
gyászszertartást dr. Löw Immánuel főrabbi 
végezte. 

— SzakUlés az Egyetem Barátai Egyesületének 
bölcsészeti szakosztályában. Az Egyetem Barátai 
Egyesületének nyelv-, irodalom-, bölcsésret-és történet-
tudományi szakosztálya ma, szerdán délután 5 órakor 
a központi épület I. emeletének Ul. sz. tantermében 
szakülést tart, melyen elsőnek dr. Márki Sándor szak-
osztályi elnök fog megemlékezni Szabó Károlyról, szü-
letésének loo ik évfordulója alkalmából. Utána dr. 
Mály Ferenc Dante hitvilágából cimmel tart előadást. 
Belépés díjtalan, érdeklődőket szívesen lát az elnökség. 

Havi 20.000 K. ért a legjobb könyveket 
olvashatja Lázár Lajo3 kölcsönkönyvtárában 
Feketesas-utca 10. 966 

Karácsonyi nagyvásftr keretében leg-
olcsóbb árban eladatnak női modell felöltők, 
velour posztó- és szőrmekabátok, boák, selyem 
Irikójemperek, blúzok, gyapjúszövetek, selyem-
trikók stb. Felöltök mérték szerint legfinomabb 
kivitelben készülnek. Reményiné divatáruháza. 
Szeged, Széchenyi-lér, főposta melleit. i59 

Ruhaielymek, kabátkelmék, férfi szöve-
tek, velourok, leszállító t karácsonyi árakban kap-
hatók a Qerő Áruházban, Csekonics-u. 4. 944 

Mindenki nézze meg a Nemzeti Áruház kirakatait. 


