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iTiz parancsolat péntektől a 

V I / 4 C Szerda. /?dm. kat. és protestáns Kata-
Un vt. OOr. kai. Alam. ]. Nap kel 7 

óra 19 pertkor, myuguik 4 óra 15 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. «-7-ig. 

Muieum nyitva d. e. 10— 12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8-1-lg. d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996), 
Barcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély 
József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György 
Boldogasszony sugárut (telefon 1125). Moldvány Lajo3 
Újszeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. 

— fierczeg Farenc 40 éves írói Jubileum f . 
Budapestről jelentik: Ma délután a magysr 
társadalom kiválóságai gyűltek Oisze arra az 
illésre, amelyen Hercteg Ferenc 40 ¿Ves irói 
jubileumának megünneplés! módját beszélték 
meg. A Nemzeti Színházban nyolc estén át be-
mutatják az iró színdarabjait s erre a vidéki 
színhazakat is felhívják. A Singer és Wolffner-
cég kiadja Herczeg Ferenc Összes műveit uj, 
díszes kiadásban éi gondoskodnak arról, hogy 
legjobb műveit német, frsncis, angol nyelvre 
lefordítsák. MegválasztoUák az Onneprendezö 
bizottságot, amelynek diszelnöke Apponyl Al-
bert gtóf. 

— A kereskedelmi kamara szikházának 
avatis*. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 
1925. évi november hó 28 án délelőtt 11 óra-
kor tartja díszközgyűlését, amelyen Walkó 
Lajos kereskedelemügyi miniszter jelenlétében 
avatja fel átépített és kibővített székházát. A 
díszközgyűlést lakoma kOveti, azután megtartják 
a rendes kOzgyfllést. 

— Szardán délben hlrdstl ki a Tábla 
az Ítéletet Lédererné bünpörébtn. Budapest-
ről jelentik: Óriási kOzOnség tolongott ma az 
Ítélőtábla termében, ahol Liderer Qusztávné 
bűnpOrét tárgyalták. Az elnOk gyakran utasí-
totta rendre a kOzOnséget és a terem kiüríté-
sével fenyegette meg. A bizonyítás kiegészíté-
sére vonatkozó indítványokat a bíróság eluta-
sította. A főügyész vádbeszédében hangsú-
lyozta, hogy Léd :rer Qusitáv csendőrfőhadnagy 
olyan nővel lépett életközösségre, akinek egész 
élete, mlat ö maga mondta, hazugságokon 
épült fel. Bárónőnek adta ki magát a vasúi 
bakter lánya, legyávázta az urát, amikor az 
nem akart mindjárt vállalkozni a rabló 
gyilkosságra. O volt a felbujtó. Az, 
hogy idegen tisztek követték volna el a 
gyilkosságot, dajkamese. Nincsenek enyhiiö 
körülmények. Halálbüntetést kér. Ezután Liderer 
Sándor és Léderer Qusztávné védői mondották 
el beszédeiket. U óbbi azt igyekezett bizonyítani, 
hogy Lédererék nem előre megfontolt szándék-
kal követték el a bűncselekményt. Az elnök 
izután a tárgyalást berekesztette. ítéletét a ki-
rályi ítélőtábla szerdán déli 12 órakor hirdeti 
ki Lédererné mit. 

— Halálozás. Szépéieta, sokaktól tisztelt és 
szeretett igazi magyar matróna hunyt el ma 
este hozzátar ozóinak mélyaéges fájdalmára. 
{eddi Fefér Jánosné született Babatczy Ilona, 
'ejér állami számvevőszéki főszámvizsgáló, kir. 

tanácsos felesége. Nagyrabecsűlt, szeretetre-
méltó tagja volt a Szegeden általánosan ismert 
légi reves Babarczy-csaltdnak. Halála széles 
körben kell részvétet. Lánya, Rozinger Károlyné, 
veje és kiierjedt család gyászolja. 
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— A szeged' nyugdíjasok, nyugbéretiek 
és kegydíjasok f. hó 26 án, délután két óra-
kor az ipartestület tanácskozási termében gyfl-
lést tsrlanak és megbeszélik nebéz helyzetüket, 
sérelmeiket, de arról is határoznak, hogy a jövő 
vasárnap Budapesten megtartandó országos 
gyűlésre minél számosabban utazzanak fel. A 
KANSz szegedi csoportjának elnöksége arra 
kéri a siegedi összes állami, államvasuti és 
köiigazgehsi nyugdijasokat, hogy a csütörtök 
délutáni gyűlésen minél számosabban meg-
felenni szíveskedjenek. 

Köszönetnyi lván í tás . Mindazoknak, akik 
boldogult férjen sirköafatásán kegyeletes rész-
vétükkel, jelenlétükkel megtisztelték az elhunyt 
emléké', igaz köszönetemet nyilvánítom. Eagel 
Lafosné. 

Megérkeztek a legújabb őszi-téli női modell 
felöltők, divatkabátok, szőrmekabátok, bundák 
és boák. Kabát, kosztüm és ruhakelmék stb. Mér-
ték szerint készülnek kabátok és kosztümök. 
Elsőrangú kivitel, olcsó árak I Reményiné divat-
áruháza Szeged, Széchenyi tér 2. Főposta mellett. 
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decemberre előfizet. 

Aminek mindenki örfll. Mai számunkhoz 
Aller Képes Családi Lapja gyönyörű szinnyo-
matban előállított 8 oldalas ismertetőjét mellé-
keltük, amit olv sóink bizonyára szivesen 
vesznek tőlünk. Az Aller Képes Családi Lapja 
nem ismeretlen Szegeden és hogy mi mégis 
ismertetői adunk beőe, annak egyedüli ma-
gyarázata, hogy kívánatosnak tarijuk annak 
minél szélesebb körben való elterjedéséi. Ezt 
a lapot hangja és iránya mindenképpen arra 
predeBz'inálja, hogy családi lap legyen, mert 
mindenki megtalája benne a neki való olvas-
mányt. Örömmel olvassák a gyermekek, akik-
nek kalandos rémtörténetek helyett vidám 
versikékkel és elbeszélésekkel szolgál és össze-
rakható ábráival kézügyességüket és találékony-
ságukat fejleszti. A serdülő korbm levők is 
síivesen olvassák, mert hiányzanak belőle az 
arcpirító «modern" olvasmányok. Megtalálják 
azonban a felnőttek is a maguk olvasni való-
ját, a szebbnél-szebb novellákban, elbeszélé-
sekben. útleírásokban és a természettudományok 
népszerű ismertetésében. Ezen'elűl dicsérettel 
kell megemlékezni a lap technikai kiállításáról, 
amelynek minden száma 40 oldalnyi terjede-
lemben, 4 szinnyoma.ban készül. Azt hisszük, 
olcsóbb és kedvesebb karácsonyi ajándékkal 
alig kedvesked et az apa családjának, mintha 
az Aler Képes Családi Lapjára előfizet és 
különösen tbbül a* szempontból ajánljuk 
olvadóinknak a mellékelt ismertető figyelmes 
átolvasásé'. 

Varrás éa mflhimzéai tanfolyam Slnger varrógépen 
díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép lészv. társ. újonnan 
mt'gnyilt fióküzletében, Szeged, Kárász acca 1. szám. 

— A szabadegyetemi előadások rendjén folyó hó 
26-án, csütörtökön délután 6 órakor az egyetem aulájá-
ban dr. Kováts Ferenc egyetemi ny. r. tanár folytatja 
A városok keletkezése cimü előadását. Belépődíj SOüO 
korona, tanulójegy 2000 korona. 

A Szegedi Zs i dó I f júság ez évi bállal egybe-
kötött jótekonycélu Cbanuka-ünnepélye december 
12-én este télkilenc órakor a Tiszában. Jegyek 
a bitközségi irodában. 

Varrógépek javítása lelkiismeretesen és leg-
olcsóbban Slnger Co. Varrógép R.-T.-nál, 
Szeged, Kárász ucca 1. sz. 

— Gyűlések az Egyetem Barátai Egyesüle-
tének bölcsészeti szakosztályában. A szak-
osztály folyó hó 25 én a szakosztályi elnöki szék 
betöltése és a választmány kiegészítése céljából 
délután 5 órakor választmányi, 6 órakor közgyűlést 
tart az Archaeologiai Intézet tantermében (Szuko-
váthy tér l.,iIII. emelet 37., volt leszámoló-palota). 
A gyűlésekre a tagokat ezúton hívja meg az 
elnökség. 

Elismert leg jobb minőiégü pécsi bSrkezlyd 
Lampel és Hegyinél, Püspökoazár épület. 

— G u a y Margit agyvérzésben halt meg. 
Keddi számunkban részletesen beszámoltunk 
a kedves, fiatal Garoy Margit városi tiszt-
viselőnő tragédiájáról. A teljesen egészségesnek 
látszó urieány délutáni sétájáról tért haza, 
lefeküdt s a családjának kétségbeesett fájdal-
mára súlyosan megbetegedett. A kórházba 
kellett vinni, ahol rövid idő alatt meghalt. 
A haláleset titokzatosnak látszott és mérgezésre 
gondoltak. A hivatalos boncoás aztán meg-
állapította, hogy Garay Margit halálát agyvérzés 
okozta. 

Paprikát szállít 5, 10, 20 és 50 klgros zsákban 
Bokor Manó cég Szeged. Telefon 11-9». és 866. 

»Vízvezeték javítások és átalakítások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Teleion 1 0 - 7 2 . 

— Budapestre ment meghalni egy dab-
rscenl fiatalember. (Budapest i tudósttónk tele' 
fonjelentése.) Kedden délután a Murányi ucca 
2 1 . számú báz harmadik emeletéről levetette 
'magát egy fiatalember és nyomban szörnyet-
halt. A zsebében talált iratokból megállapították, 
hogy Lányi Lajosnak hivják, 23 éves debreceni 
hivatalnok és csak szörnyű teltének elköveté-
sére jött a fővárosba. A vonat megérkezése után 
betért az első házba, felrohant a harmadik 
emeletre, ahonnan ledobta magát a mélységbe. 
Tettének oka ismeretlen. 

Sláger varrógépek a legjobbak, részletfizetésre 
ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv.társ. 
újonnan megnyílt fióküzletében Szeged, Kárász u. 1. sz. 

Olesó f ü rdőkádak , gyermek és ülökádak 
Fogel Edénél, Takaréktár ucca 8. 

— A keresztrejtvény rovatvezetőjének Üzenetei. 
Vasárnapi számunkban közölt keresztrejtvényünkbe két 
hiba csúszott be. A 24. vízszintes helyes szövegezése 
a következő: Két egyforma mássalhangzó. 55. függő-
leges pedig nem Alfajta hanem Halfajta. — Az els6 
bajnokság résztvevői ingyen kapják lapunkat egy hó-
napra, ha nem előfizetők. Az előfizetők pedig a kölcsön-
könyvtár ingyenes olvasói lesznek ugyancsak egy 
hónapra. 

Megjelenik a Művészeti Lexikon. Megrendel* 
hető a Délmagyarország kiadóhivatalában 
(Dugonics tér 11. Telefon 306). Hitelképes 
egyenek részletfizetésre is megkaphatják, ter-
mészetesen az eredeti árban. 

p u l l - O v e r 
angol b e b u j ó s mellény 

hölgyek, 
urak, 
gyermekek részére 
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VARGA 
B u d a p e s t , 

Kossuth Lajos u. 11 
és 

Koronaherceg u, 6, 

F 1 g i y e 1 e l l l I k ő m ű v e s m u n k á t 

legjutányosabban vállalnak 
Vecsernyés Ferenc és János, Bihari u 34, Hattyas sor 23. 

EMKE-kávéház gyönyörűen 
átalakított külön termében közkívánatra 

csütörtök 
este is £ tánc! 


