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juhász Gyula, Karinthy Frigyes, 
Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Szenes Béla, Szomaházy István, Tonelli Sándor 

irnak eredeti cikkeket és verseket a 

Délmagyarország karácsonyi ajándékkönyvébe. 

f f í r e l c 
VI /Q Kedd. Róm. kai. és protestáns Hubert. 
J l l / 0 a O0r. kai. Hilár. Nap kel 6 óra 46 

perckor, nyugttik 4 óra 41 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4-7-ig. 

Mtjsecm nyitva d, e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), Leinzinger 

Sírnia Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. KálTay 

bert ucca (Hid ucca) (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárul 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Uj íz eged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárul (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. _ 

— Az Akadémia külfö ld i vendégei. Buda-
pestről jelentik: A Magyar Tudományos Aka-
démia száz éves jubileumára eddig öt frincia 
vendég érkezett. Megjöttek a berlini, a mün-
cheni és a 1 pcsei Akadémiák képviselői és a 
bolgár Akadémia küldötte. Az osztrák, finn és 
észt Akadémiák képviselői már jelezték érke-
zésüket. Tulajdonképen a külügyminisztérium a 
vendéglátó gazdi. Az Akadémia ünnepélyes 
ülése program sierínt kedden délelőtt fél 11 
órakor lesz. Szerdán este bankettet rendeznek 
a Hungáriában a külföldiek tiszteletére. 

— A vasutasok a státusz rendezési terv ellen. 
Budapestről jelentik: Szakadatlan folynak az 
egyes tisztviselői csoportok körében a gyűlések 
a nyilvánosságra Jutott státuiz'endezéssel kap-
csolatban. Ugy látszik, o kormány köriben is 
fontolóra akarfák venni a felmerült aggodalma-
kat. A vasutasok,, amint értesülünk, a slálusz-
rendezéssel kapcsol itban a mult hét végén fel-
terjesztést Intéztek Walkó kereskedelemügyi ml-
ntszterhez. Azt ajánlották f gyeimébe, hogy a 
vasutasok körében a slálusirendezéssel össze-
fflgfésben erői agitáció folyik. Az agitátorok 
torra járnak a vasutasoknál azzal, hogy régi 
időben a beruházásokra szánt összeget kölcsön-
ből fedezték, most pedig a Máv. rendes be-
vételeiből, ami a vasúti alkilmazottak érdekeit 
erősen sérti. Végső konklúziójában a beadvány 
arra kéri a minisztert, hogy a Máv. rendes be-
vételeit a személyzeti fizetésre fordítsa is a ter-
vezett siáluszrendezésen tulmenóleg fordítsák a 
vasutasok flzetésjavitására. 

— Berzeviczy Albert és Balogh Jenő kitün-
tetése. A kormányzó a miniszterelnök előterjesz-
tésére Berzeviczy Albertnek, az Akadémia elnöké-
nek és dr. Balogh Jenőnek, az Akadémia főtitká-
rának kimagasló érdemeik elismeréseül az I. osz-
tályú érdemkeresztet adományozta. 

— Hód i Lajos festőművész maghalt. Hódi 
Lajos festőművész hétfőn reggel hosszas szen-
vedés után meghalt. Fiatal, alig 35 éves volt, 
amikor elköltözött az élők világából. Nem min-
dennapi tehetségével jelentős nsvet vivott ki 
magának. A múltban több nagysikerű tárlatot 
is rendezett S ¡egeden, ugy hogy neve már ér-
tékes márka kezdett lenni. Különösen magyar 
xsánerképei keltettek nagy feltűnést, erőteljes 
alakjaikkal, tiszta magyar levegőjűkkel. Teme-
tése kedden délelőtt leiz Takaréktár ucca 6. 
sx. alatti lakásából, ahonnan a holttestet Hód-
mezővásárhelyre szállítják és ott helyezik örök 
nyugalomra. 

— Hizbérbevallás. November hó folyamán 
esedékes az 1926. évre szóló házbérbevallások 
benyújtása is. Addig is, mig a hivatalos hir-
detmény erre megjelenik, közöljük, hogy a 
november l én esedékes tiszta bír négyszeres 
összeg lesz bevallandó évi jövedelem gyanánt, 
vagyis az 1917. évi teljes alapbér 36 százaléka 
lakásnál, 50 százaléka üzletnél. 

A feketekivé — ha tiszta és himisi-
iallan — olyan különlegessé?, amit minden 
órában szivesen é lvezünk Mein Gyula. 

— Adónaptár. November hó 16 ig tartozik 
kiegyenlíteni mindenki az 1925. év végéig járó 
adói*. Fizetendő a föld-, a ház-, a társulati, a 
kereseti, a jövedelem- és vagyonadó; a községi 
pótadó a föld-, a ház-, a társulati adó után; 
az útadó, a kamarai illeték, a vizdij és a kü-
lönféle egyházi adók. A zsidó hitközségi adó 
negyedik részletét nem keli befizetni, mivel azt 
elengedte az egyház a folyó évre. Aki a folyó 
évre kirótt valamely adóját megfelebbezte, az 
ebben az adónemben csak a mult évre kirótt 
összeg erejéig tartozik fizetni s a különbözet a 
felebbezés elintézése után, de a határozat kéz-
hezvételét követő 15 nap alatt kiegyenlítendő, 
mely esetben semmiféle költség nem számit-
ható fel utáni. A ju'ius hó 1-je előtti időre 
járó adók egy aranykoronája után 17.000 a 
julius h5 1-től esedékes adók u'án pedig 14.500 
papírkorona fizetendő. A két összeg között 
mutatkozó 2500 korona különbözetet nevezzük 
árfolyamkülönbözetnek, amely különbözetet min-
denki tartozik megfizetni az 1925 junius 30 ig 
járó adói után. Az árfolyamkülönbözet kiszá-
mi ásánál szintén figyelembe veendő a felebbe-
zés, valamint a folyó évi adótö.-lések, amelyek 
alapján már egész más összeg jár, mint amite 
címen az adóhivatal a közelmúltban előirt. Azért 
fontos érdeke minden adófizetőnek, hogy az évi 
1 számolását és adói kifizetését ne halassza az 
utolsi napokra, amikor az összetorlódott mun-
kát az adótisztviselöknek pontosan és gyorsan 
elvégezni fizikai lehetetlenség. 

A l e g o j a b b clpődlvatkreiclökat a Ha-Ha 
cipőáruház (Kelemen ucca 12) kirakataiban te-
kintse meg. 
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ETTEREM ÉS SÖRCSARNOK 

Újonnan átalakított téli helyiségeiben 
választékos ételeket szolgálnak fel 
polgári árak mellett és a világhírű 

Szent István Idénysört 
m é r i k 

Az 
egyik szegedi 

kitűnő cigányzenekar 
diserét játéka szórakoztatja 

a nagyérdemű 
közönsé-

get 

A legfigyelmesebb kiszolgálóit biztosilják 
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— A városi női kereskedelmi iskola hála 
koszorúi. A városi női felsőkereskedelmi iskola 
tanulósága az intézet igazgatósága és tanári kará-
nak vezetése alatt koszorút helyezett néhai dr. 
Lázár György polgármester, az intézet alapitó-
jának sírjára, mely alkalommal Rónay Etelka IV. 
évfolyambeli tanuló mondott szép beszédet. Az 
ifjúság ugyancsak megkoszorúzta a belvárosi te-
metőben lévő Névtelen katona sir ját, hogy meg-
emlékezzék a hősi halált halt Mischung Kornád, 
Nyilasy Károly és dr. Schreiber Miklós Intézeti 
tanárokról. 

Harmónia I. bérleti hangversenye holnapt 
szerdán este fél 9 órakor a Tiszában. Közre-
működnek Bokor Judith gordonkamüvésznö és 
Dlenzl Oszkár zongoraművész. Jegyek 20-60 
ezer koronáért. 

— Éjjeli telefonszolgálat Hódmezővásár-
helyen. A A hódmezővásárhelyi kereskedelmi tes-
tület már régebben mozgalmat indított az éj|eli 
telefonszolgálat bevezetése érdekében. A posta-
és távírda főigazgatóság most értesítette a vásár-
helyi postahivatalt, hogy ha a személyi és dologi 
kiadásokat fedezésére az érdekeltek vállalkoznak, 
az éjjeli telefonszolgálat bevezetésének nincs aka-
dálya. A posta havi hatmillió koronára taksálja 
ezeket a kiadásokat, amelyeknek egyrészét a város 
magára vállalja. 

Ünnepélyes keretek között nyitják meg 
az Apostolok téli ker jét és n]onmn ki-
bővített étttermelt. Folyó hó 3 án, kedden 
este nyílnak meg az Apostolok téli kertje és 
újonnan átalakított éttermei. A közönséget a 
vacsoraidő alatt egy elsőrangú és hirneves 
zongora- és egy hegedűművész fogja szórakoz-
tatni. Vacsora után este tiz órától tánc, kizáró-
lag az elite közönség részére záréráig a téli kert-
ben. Az élelek és italok speciálisságáról és el-
ismert kitűnőségéről nem nyilatkozunk, mert 
azokat a közönség már ismeri. A vezetőség a 
hűvös idő beálltával naponta délután 5—7-ig 
tánccal egybekötött délutánokat rendez. Téli-
kertté és éttermekbe külön udvari bejárat. 
Szives figyelmükbe ajánljuk olvasóinknak az 
Apostolokat. m 8? 

— Nem aszfaltoztatja ki a város a nagy-
körút gyalogjáróit. A Magyar Aszfalt Rt. — mint 
ismeretes — ajánlatot tett a városnak, hogy egy-
milló aranykorona keretén belül három évi tör-
lesztéses hitelre kiaszfaltozza a nagykörúti 
gyalogjárdákat. Négy napos meditáció után hét-
főn végre ugy döntött, hogy az ajánlatot nem fo-
gadja el, mert nem lát garanciát arra, hogy a ház-
tulajdonosok megfizetik a költségeket.A Szent György 
uccai gyalogjárdák aszfaltozását azonban a ház-
tulajdonosok kérelmére elrendelte a tanács. 

— A színészek baleset elleni biztosítása. A 
kormány uj rendelete szerint a színházak művész-
tagjait, ideértve a magánelőadókat, az ének-, zene-
és táncbarok tagjait, a baleset és betegség elleni 
biztosítás kötelezettségeinek hatálya alól kivétetnek. 

— Egy tanitó agyonaznrta a felaségét. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Tegnap este 
Földváry D Í Z S Ő fegyelmi ulon elbociájtott állami 
tanitó, aki a legnagyobb nyomorban él, 22 éves 
feleségét konyhakéssel leszúrta. Az asszonyt 
álmában érte a halálos szúrás. A gyilkosság 
után a tanító eltávozott lakásából. Egész éjjel 
bolyongott, majd reggel jelentkezett a rendör-
ségnél, ahol kihallgatása alkalmából elmondotta, 
hogy a rájuk szakadt nagy nyomorúság miatt 
állandó volt a veszekedés közte és a felesége 
közt és elkeseredésében szúrta le az asszonyt. 
A gyilkos férjet a rendőrség letartóztatta. 

— Lédererné bünfigyének táblai fárgya-
iáaa. Budapestről jelenlik: A halálra ilélt Lé-
deret Qusxtávné bflnűgye felebbezése tárgyá-
ban ma döntött a kir. Ítélőtábla. A Tábla a 
főtárgyaiását Kállay Miklós tanácselnök tanácsa 
tartja. A tanácskozásra három nipot tűzött ki 
a Tábla, november 23., 24. és 25 ikét. 

— öngy i lkos lett, mert félt a megőrülés-
től. Egerből jelenük: Frank Béla egri keres-
kedő pénteken délután felült a Füzesabony felé 
menő„vonítb». Alig indult el azonban a vonat, 
Frank a másik oldalon leugrott a kocsiról és 
nyakát a lassan haladó kerekek alá illesztette. 
A vonat keresztülment rajta és fejét azonnal 
elválasztotta a törzsétől. Frank levelet hagyott 
hátra, amelyben a rendőrségnek azt írja, hogy 
a vörös uralom kitörésekor álélt izgalmak óta 
elmezavart érez. Nem akart azonban elmegyógy-
intézetbe kerülni és ezért inkább megválik az 
élettől. Kéri, hogy kíméletesen tudassák atyjá-
val halála hírét. 
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Q l H W r T nagy választékban 
U L U V L I olcsó áron kapható HOLTZER és TÁRSÁNÁL 

VÁR U. 7. 


