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A Szegednek• még mindég nincs kolportázsjoga t 
H I R E K 

• I / B Csütörtök. Mm « « . *x protestan Ágota 
• •/«»• rt. CMr hat. Kelemen Nar tul 7 jra 

22 perckor, nyugszik 5 ára 7 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Mozenm nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tó! l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A színházi előadás este iél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
hossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl fmre 
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassv Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

A SZEGED kölcsönkönyvtára feb-
ruárban megnyílik. Havi előfizetési 
dij 15.000 ko rona Tisztviselők, mun-
kások 12.000 koronát fizetnek. Be-
jelentéseket elfogad egész nap a 
kiadóhivatal, szóbelileg, telefonon, 
vagy írásban. Telefonszám 13-33 . 

— A fö ld rengés tő l sú j t o t t egriek t ámoga -
t á s t kérnek a népjólét i miniszter től . Eger-
ből je'entik: Rapcsdk János városi főmér-
nök nyilatkozata szerint a károk sokkal na-
gyobbak, mint kezdetben bitték, különösen 
az értékesebb épületek szerkezelében történt 
hiba a földrengés következtében. Legalább 5—6 
milliárd koronába fog kerülni a sürgős javítási 
munkálatok elvégzése. Ma délelőtt a városi ta-
nács foglalkozott a földrengés dolgával, meg-
állapodtak abban, hogy dr. Kálnoky István vá-
rosi tanácsos Budapestre utazik és előterjeszti 
a város kérelmét Vass József népjóléti minisz-
ternek. Nagyobb összegű pillanatnyi segélyt fog 
kérni az anyagiakkal nem rendelkező károsul-
tak részére, kamatmentes kölcsönként, továbbá 
az egri pénzintézetek számára nagyobb hitel-
keretet a Nemzeti Banknál és legföként a lakás-
rendelet m?gváltoztaiá;át. Ugyanis igen sok 
háztulajdonos, aki eddig nem tudott lakójától 
megszabadulni, a földrengést akarja ürügyül 
felhasználni és nem ja?it|a megrongálódott há-
zét, csakhogy a lakó kénytelen legyen kihur-
colkodni. A földrengéi károsultjainak a felsegi-
tésére megkezdődölt a gyüj'és, amelyet Szmre-
csdnyl Qyörgy egri érsek nyitott meg tízmilliós 
adományával. A gyűjtés nagyon szép eredmény-
nyel folyik és abban a város összes társadalmi 
egyesületei résztvesznek. Egyes károsultak már 
tegnap jelentkeztek a városházán kisebb-nagyobb 
segélyekéri, hogy építkezési anyagot szerezhes-
senek, bogy a testi épséget veszélyeztető épü-
leteket kijavíthassák. A földrengés különösen 
nagy károkat okozott az Eger melletti Os tor t ' 
son, ahol nemcsak szombaton, hanem vasárnap 
éjjel is sűrűn éreztek földlökéseket. Az első 
lökésre 8 - 1 0 uj ház dült össze, ép ház alig 
maradt az egész községben. A templom mennye-
zete is leszakadt. 

— A szegedi egyetem u j t aná ra . A kor-
mányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére dr. Imre Sándor vallás- és köz-
oktatásügyi ny. államtitkárt,egyetemi magántanárt 
a sz'gedi Ferenc József-tudományegyetem peda-
gógiai tanszikire nyilvános tanárrá nevezte ki. 

— Minden u j előfizető megkapja a Szeged 
ajdndikkönyvit. 

„ É d e s a n y á m " a legszebb amerikai film 
péntektől a Belvárosiban. 

Mlelőit képet vásárol, teki*tse meg Frei-
mann képkiállitását. Részletre is vásárolhat. 535 

j Kér órai derö, kacagás 
1 cl, Bclváro»lban. 

— A miskolci r endőrség be t i l to t ta a 
szocialisták hultureatélyét Heine egy verse 
mia t t . Miskolcról jelenlik: A miskolci szociál-
demokrata párt kulturestélyt rendezett a csiz-
madia ipartestület termében. Az estélyen több-
száz főnyi közönség jelent meg. Amikor Tarnay 
Béla, a miskolci színház művésze előadta Heine-
nek A kit gránátos cimü költeményét, akkor az 
ügyeletes rendőrtisztviselő a kulturestélyt felosz-
latta, nem engedte a költemény további szava-
lását és a többi számokat is betiltotta. A 
közönség körében nagy izgalmat váltott ki a 
rendőrlisztviselőnek ez az eljárása, de a párt-
veze'őség felhívására tudomásul vette a kullur-
estély feloszlatását és csendben eltávozott a 
helyiségből. 

— Éremlelet az öreg templom bo l toza tá -
ban . Ma délután a belvárosi templom lebon-
tásánál dolgozó munkások a bárok-boltozat 
sarkában két durva vászondarabba göngyölve 
503 darab régi pénzt találtak befalazva. A 
pénzek III. Károly és Mária Terézia idejéből 
való réz rgykrajcárosok, kétkrajcárosok és ezüst 
háromkrajcárosok. Melle tük egy rossz bőr-
tárcában hatósági testimontumot találtak, ame-
lyet Szeged főbírója és tanácsa állított ki 1775 
junius havában bizonyos Josephus Zeiknek, aki 
innen Péterváradra utazott. A latin szövegű 
hivatalos írásban semmi hivatkozás nincs a sok 
apró pénzre, amely nyilván nem egyenes uton 
került a templomi rejtekhelyre. Talán valami 
szegény kolduló-barát vagyonkája volt, amit a 
harangozóbojtárok kaparintottak meg éa dug-
tak el, az ottfelejtett pénzt aztán később be-
falazták. A semmi numizmatikai értékkel nem 
biró leletet a munkások beszolgáltatták a mu-
zeumba, ahol vasárnap megtekinthető lesz. 

— A. m, kir. Ferenc József-tudományegyetem 
Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya és a 
vele egyesült szegedi orvosegylet február hó 7-én a 
sebészi klinika tantermében orvosi szakülést tart. A 
szakülés tárgysorozata a következő: 1. Dr. Reinbold 
Béla: Haemochromogen kristályok (bemutatás). 2. Dr. 
vitéz Varga Lajos: Pár szó párisi utamról. 3. Dr. 
Machánszky László: A tüdőgümőkór sebészi kezelé-
séről (betegek bemutatásával). 

H i m n u s z az anyai szerete'röl, az „Édes 
anyám" péntektől a Belvárosiban. 

— Módosították a Máv. u j üzletszabályza-
tának a jegy nélkül felszálló u tasokra vonat-
kozó részét. A Máv. uj üzletszabályzatának egyik 
részét érvénytelenítve, uj szöveget adtak ki az 
üzletszabályzat ama szakaszáról, amely a jegy 
nélkül felszálló utasokról szól. Eszerint az az utas, 
aki nem tud érvényes menetjegyet felmutatni, tar-
tozik az általa megtett útvonalra, ha pedig a fel-
szálló állomás azonnal be nem igazolódik, a vo-
nat által megtett egész útvonalra eső menetdíj 
kétszeresét, de legalább hat aranykoronát meg-
fizetni. Ezt az összeget kell fizetni akkor is, 
ha a vonat még meg sem indult. Aki a kalauz-
nak, vagy a vonatvezetőnek felszólítás nélkül je-
lenti, hogy menetjegyet nem válthatott, a rendes 
menetdíjhoz csak egy aranykorona pótilletéket tar-
tozik fizetni, azonban semmiesetre sem többet a 
menetdíj kétszeresénél. 

— Februárban megnyílik a SZEGED köl-
csönkönyvtára és jegyirodája. 

Ma nevet a Belvárosi Mozi közönsége az 
idény legjobban sikerűit vigjátékestéin. Zigoto, 
Bimbula és társai legpazarabb burleszkjeikkel 
ma mulattatják utoljára lelkes közönségüket. 
Kevés ilyen pazar burleszk vígjátékban volt 
részünk, mint Zigoto ezen legújabb attrakciójá-
ban. Az előadások 5 , 7 és 9 órakor kezdődnek. 

Törökországi kézimunkák egyenlőre meg 
Attila-u. 8. sz. a., Selmeczynél szerezhetők be. 

Az előkelő érkezés. 
A bálázás különlegességei, hogy ne mondjuk 

furcsaságai közé tartozik az a kérdés is, hogy 
mikor illik a mulatságon megjelenni ? A magya-
rázat itt hátulról elemezhető, amennyiben a sikert 
mindig attól számítják, hogy mikor ér véget a 
bál ? Szürkült-e csak az ég, vagy már világos 
reggel volt, mikor is hajdanában a jókedvű em-
beriség különféle mókákat követett el az utcán. 
Karjára fűzte a tejeskannákat, vagy segített zöld-
séget árulni a kofáknak. (Eredeti fickó, mondták 
erre a kisasszonyok, akik másnap délután a „meg-
beszélésen" csodálkozva értesültek a különféle 
humorokról.) 

Épp azért, hogy minél tovább tartson, nem 
finom dolog korán kezdeni a bálát, bármi szen-
zációt is Ígérgessen. Ebben a tekintetben sokkal 
reálisabbak a szentmihálytelkiek, mert ők már 
délután négykor működésbe léptetik a rezes ban-
dát, éjfélre összekerülhettek az összes szivek (ha 
addig netn kerültek, akkor hiba van valahol), a 
hajlamosnak volt ideje, hogy berúgjon, legalább a 
hatósági jegyzőkönyv fölvételéig eljutottak a bics-
kázások is, reggel pedig józan — legföljebb vé-
res — fejjel ébred föl mindenki. 

Finom városi bálon azonban nem illik tiz óra 
előtt mutatkozni. A készülődések ugyan itt is 
megkezdődnek már délután, az asszonynépet vala-
hogy el is foglalja a sok idő, csak a férfiak türel-
metlenkednek és dühöngenek, hogy mire való ez 
a dángubálás, hiszen már előkerült az ágy alá 
gurult inggomb is. 

Mi jól tudjuk, hogy ezen az állapoton ugy sem 
fogunk javítani, eszünkbe sincs a reformereskedés 
(mint hiábavalóság), csak éppen mondjuk. 

Aki nagyon előkelő akar lenni, az megvárja a 
tizenegy órát, aminthogy a valamire való társa-
dalmi színműben is legalább fél felvonáson át 
kell beszélni a hősnőről, mig az végre megjelenik 
a szinen. Különben nem érdekes. 

A diadal aztán — már mint a bálban — abban 
van, hogy ki jött ké3Őbb. 

— Jaj, drágám, ugy siettem, aztán mégis el-
késtem. De annyi a kellemetlenség... 

Ezt a későn érkezett csicsergi a már ott talált-
nak, igen boldogan csicsergi s aggódva Iesi, jön-e 
még utána is valaki? 

Elmondom hát, hogy ki volt a régi időben a 
„legelegánsabb" vendég. Szokás volt — lehet, ma 
is az —, hogy a rendezőség külön meghívta a 
polgármestert. 

— Szerencséltessen bennünket, igen emelődik 
ezáltal a fény. 

Lázár György azt felelte, hogy jól van, jól van, 
csak menjetek most a dolgotokra, hagyjatok bé-
kében, aztán szokása szerint este kilenc táján 
bebujt az ágyba. Nagy eseménynek kellett történ-
nie, hogy ébren maradjon, hiszen még odahaza is 
a legkorábban tünt el a vendégei közül, ha pláne 
sokan voltak és hangos kedvűek, akkor elszaladt 
aludni a piaristákhoz. 

A bálázó kőművesek, vagy szijjártók várták 
sokáig, reménykedtek néhány sort, aztán tovább 
mulattak. 

Hajnali hat órakor azonban Lázár már ott reg-
gelizett a Tiszában, olvasta a Lloyd esti kiadását 
s ilyenkor egyik-másik buzgó rendező észrevette.' 

— Méltóztassék szerencséltetni a bálunkat.. 
Lázár akkor felnézett egy percre, a népek igen 

boldogok voltak elázottságukban is, azonban a 
versenyt azóta se vette fel vele senki. Mert késhet 
ugyan a legpedánsabb bálázó asszony is, de senki 
se ment még oiyan későn bálba, mint Lázár György. 

— Értesítés 1 Az Egyetem Barátainak Egyesülete 
által rendezett szabadegyetem (University Extension) 
ma, csütörtökön délután b órakor az egyelem bölcsészet-
karának III. sz. tantermében előadást tart. Dr. Moór 
Gyula egyetemi tanár folytatja a társadalmi élet fejlő-
désének irányai; az orosz bolsevizmusról szóló ismer-
tetését. Ezeket a müveit nagyközönségnek szánt tanul-
ságos előadásokat olvasóink figyelmébe ajánljuk. Be-
léptidij 5ooo korona. 

BufelejíSt nevető esték 
csütörtökön a Belvárosiban. 

1 
Telefon irodai: 2-58. e e j V a r o s i m o z i Telefon pénztári: 5-82. 

Február hó 6 án, 7-én és 8 án, pénteken, szombaton és vasárnap: 

| A „FOX"-filmgyár különleges világremeke!!! • ~ 

I 

5-82. ^ 

I Himnusz az anyai szeretetről 8 felvonásban. 
Azonkívül: PATHÉ REVÜ. 

Főszereplő: M A R Y K A A R 
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. I 


