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MIKULÁSRA általános szenzációt 
keltenek LAMPEL ÉS HEGYI 
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Harisnyák, keztyük, kötött áruk, fehérnemüek legnagyobb választékban. 

ffirek 
|f I I /C Szombat. Rám. kat. es protestáns 
J t l l Szabbasz. Gór kat. Filém. Nap kel 7 

óra 31 perckor, vyugtxik 4 óra 10 perckor 
ogyi-fcönyvttf nyit»» <J. e. 1G ~l-i<t, d. u. 4—7-ig. 

Momstm nyitva 6. e. 10—12-ig 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1 emelet) 

nyitva d. e. 8—íig, d. a. 3—7-ig. 
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8 

órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közüi szolgálatot tartanak : 

Frankó Audor Kálvária ecca 17 (teiefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. Káiiay 
Albert ucca (Hid ucca) (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Tőrök Márton Csongrádi 
sugárul (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. 

Váisonyi Vilmos ma miniszterelnök volt 
— egy percig. 

Budapestről telefonálja tudósitónk: A nem-
zetgyűlés pénteki Qlésén Farkas István beszéde 
alatt Vázsenyi Vilmos az ülésteremben Ra-
kovszky Iván belügyminiszter mellé telepedett, 
akivel tárgyalásokat folytatott a fővárosi de-
mokrata párt egyes klubjai ellen állítólagos 
hazárdjáték miatt folyamatban lévő eljárá-
sokról és igaztalan, bogy a rendőrség csak 
egyes politikai klubok ellen jár el. Vagy 
tiltsa be a belügyminiszter mindenütt a kár-
tyázást, de ne üldözzön egyes poli ikai kö-
röket A vita közben oly élénk lett Vázsonyi 
Vilmos és a belügyminiszter közölt, bogy 
Vázsonyi a vita hevében Rakovszky mellé ült és 
éppen — Bethlen István bársonyszékébe. Vá-
zsonyi maga is jót nevetett, amikor ésirevette, 
bogy a Ház tagjai milyen derültséggel szem-
lélik, hogy éppen a miniszterelnöki széket fog-
lalta le Vázsonyi — egy percre. 

— As egész országból nagy hideget Jiltn-
tenek. Budapestről jelentik: A sioksthnul hi-
deg decemberi elejei időjárás semmit sem en-
gedett. Az ország minden risziről nagy hidegei 
jelentenek. Budapesten ma reggel —13 fok 
hideget mértek. A legnagyobb hideg az ország-
bin Kecskeméten volt, ahol a hőmérő —17 fokra 
sülyedt. Az ország nyugati réizén kisebb na-
gyobb havazás volt az elmúlt éjszaka. M i reg-
gel havazott Keszthelyen ét Kaposvárott. Dunán-
lul több részéről hófúvásokat [jelentenek. 

— Bsntczky «lőtt kihirdették a Kúria íté-
letét. Budapestről (elentik: Ma délelölt negyed 
10 órakor hirdette ki dr. Tireky Qéza, a büntető-
törvényszék másodelnöke az eléje vezetett 
Btniczky Ödön előtt a kir, Kúria Ítéletét. A 
legfelsőbb biróság ítélete megváltoztatta a Tábla 
Ítéletét és Beniczky Ödönt tiltott költésben és 
kormányzósértés vétsége miatt mondotta ki 
bűnösnek és ezért — mint is serees — egy 
évi is 8 hónapi fogházra ttiUe. A büníefésbSl 
kitöltöttnek vett 4 hónapot és 10 napot. Elnök 
ezután kérdi Beníczkytől, hogy megértette-e az 
Ítéletet? Beniczky: Igen. Majd a fogházörök 
Beniczkyt kivezették a tanácsteremből. 

Lacle Csffaret ho'nap, vasárnapi zongora-
estjén a modern és klasszikus zongorairodalom 
legszebb müvei szerepelnek. Kezdete fél 9, 
Tisza-szálló. 

Világirodalmi és |lfjnságl iratok legna-
gyobb választékban Bartosnál, Klauzál tér. i0i 

Herendi porcel l infyár műtárgyaiból a Kultur-
palotátau vasárnap, hétfőn és kedden 

kiállitást rendez. 
Kizárólagos képviselője Szeged és környékén: 

S c h i l l i n g e r M ó r 

QvegllzUt, Klauzál tér 8. 89 

— Juhász Gyula a költészet eredetétől. 
Pénteken este a Munkás-Otthon zsúfolásig meg-
telt nagytermében Juhász Qyula tartott Szabad 
előadást a költészet eredetéről. A mindvégig 
feszolt érdeklődétset és állandó tetszéssel kisért 
elő«dás után percekig ünnepelték az előadó 
költőt. 

— ForgalmiadóköUlasek figyelmébe. 
Szeged szab. kir. városi általános forgalmi adó-
hivatala figyelmezteti az adózókat, bogy for-
galmi adókönyvüket ellenőrzés végett a kitű-
zött időben saját érdekükben pontosan hozzák 
be a forgalmi adóhivatalba, mert a bemutatás 
elmulasztása eietén a m. kir. pénzügyigazga-
tóság által az 1921. XXXIX. t.-c 65. § a alip-
ján pénzbírságban fognak elmarasztaltatni. 
Szeged sz. kir. város általános forgalmi adó 
hivatala. 

W.ldbaner—Kerpt ly vonósnégyes mai 
hangversenye 8 órakor a Tiszában. Kevés jegy 
Belvárosi Moziná'. 

Wilhelm Ella iparművészeti kiállítása és 
karácsonyi vására december 5-től 10-ig díj-
talanul megtekinthető. m 

— Egyházi zenetörténeti előadások. A refor-
mátus templomban ma délután öt órai kezdettel 
kezdetét veszi egy előadás-sorozat, melynek célja 
megismertetni az egyházi zene fejlődését. Az elő-
adás minden alkalommal orgonahangversennyel 
kapcsolatos, amikor is bemutatásra kerülnek az 
egyházi zene legszebb termékei. Az előadásokat 
tartja és orgonán látszik Árokháty Béla ref. lel-
kész, zeneszerző. Rajta kivül kiváló ének-, hegedü-

gordonkaművészek és a Szegedi Református 
£nekkar számai egészitik ki a műsort. Beléptidij 
az előadásokra nincs. A templom fűtve vanl 

A szegedi zsidó ifjúság ez évi bállal egy-
bekööit jó:ékonycélu Chanuka-ünnepélye 1925 
december hó 12-én fél 9 órakor a Tisza-szálló 
nagytermében lesz rceglarlva. Jegyek a zsidó 
hitközség irodájában. 

— Adófölebbezések. A szegedi II. sz. jövede-
lemadó fölszólamlási bizottság által 1925 december 
7-én letárgvalandó fölebbezések jegyzéke: özv. 
Spltzstein Salamonné kereskedő Mars tér 8. özv. 
Deutsch Sámuelné Téglagyár u. 4, Salgó József 
Mars tér 4, Stern és R6th Mars tér 1, ócskakeres-
kedők, Apró Jenő gyógyszerész Kossuth Lajos su-
gárut 58, dr. Thiering Oszkár mérnöki szakértő 
Mars tér 7, Özv. Gulácsi Endréné német órátadó 
Szentháromság u. 61, Barna Izsó állatorvos Párisi 
körút 27, dr. Buczkó Károly Kossuth Laios sugárut 
40, dr. Virág Mária Liget ucca 19, dr. Ács Sándor 
Kossuth Lajos sugárut 34, dr. Andrássy Ferenc 
Boldogasszony sugárut 45, orvosok, dr. Jancsó 
Miklós tanár Kálvária u. 5/b, dr. Reiniger Her-
manné orvos neje Téglagyár u. 15, Fábián Béláné 
Téglagyár u. 24, özv. Kovács Mátyásné Petőfi 
Sándor sugárut 83, szülésznők, Takács Elek Stáció 
u. 8, dr. Fajka Lajos Kossuth Lajos sugárut 33, 
dr. Tary József Kossuth Lajos sugárut 57, dr. 
Nekich Richárd Bécsi körút 22, dr. Lakó József 
Vaspálya u. 19 ügyvédek, özv. Erős VlJmosné 
Berlini körút 26, uosztonyi János Galamb u. 4, 
özv. Penik Kristófné Vörösács u. 34, albérlőtartók, 
Urbán Sándor zenész Rom u. 8, Vorgity Simon 
bordélyos Móra 5, Berta István bérlet Sáudorfalva, 
Csanádi József napszámos fb. Szeged 48, Erdélyi 
József Felsővárosi ff. 84, Faragó Józsefné Felső-
városi ff 125, Forró Mátyás Rókusi ff. 40, vitéz 
Hegyesi Ferenc Kemes 15, Karácsonyi Gergely 
Felsővárosi ff. 145, földbérlők. 

Vasárnaptól kezdve délutáni tánc a 
Kaséban. A mult évi nagysikerű teadélutánok 
ismét kezdetét veszik a Kass-szálló éttermében. 
Az első teadélután vasárnap, 6-án lesz és min-
den ünnep és vasárnap ezeket a íeadélu ánokst 
megismétlik. Belépőd j nincs, a zongoránál 
Beck Miklós ül. 92 

Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre 
ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv.tdrs. 
újonnan megnyílt fióküzletében Szeged, Kárász u. l.sz. 

— A tudás hatalom. Az egyetemi körökben 
nagy is jogos a panasz a szegedi polgárság 
ellen. A panasz lényege az, hogy a város pol-
gársága nem érdektöaik olyan mértékben azok 
iránt a kérdések iránt, amelyekről az egyetem 
barátainak előadói értekeznek a csütörtöki elő-
adásokon, mint ahogyan oz elvárható lenne. 
Az egyetemi körökben ezzel szemben a legna-
gyobb dicsérettel emlékeznek meg a szegedi 
szervezett munkásságról, amely csodálatos am-
bícióval érdeklődik minden iránt, amellyel tudá-
sát, műveltségét fejlesztheti. A szegedi munkás 
otthonban rendezett tudományos előadásokon 
ember, ember hátán szorong és cz előadások 
előadóinak van a legfigyelmesebb, leghálásabb 
hallgatóságuk. Minden munkás ismeri azt a 
csudálatos varázsigét, hogy a tudás hata-
lom. A tudásra, a szépségre éhesebb tábort 
nem leen lehet találni a magyar társadalom-
ban. A magyar munkásnak valóban fontos élet-
szükséglete a könyv, a kulturát, tudást terjesztő 
jó könyv. A Délmagyarországnak könyv-
akciója megszervezésével éppen az volt a leg-
fontosabb célja, hogy tudásszomjukat, könyv-
szükségletüket azok is kielégíthessék, akik nem 
bővelkednek anyagi javakban, igy elsősorban a 
munkások. A Délmagy arország ezt a 
célját a napi áraknál ötvenszázalékkal 
olcsobb könyveivel bizonyára el is éri. 

Varráa és mflbimziai tanfolyam Singer varrógépen 
díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép i észv. társ. újonnan 
megnyílt fióküzletében, Szeged. Kárász ucca 1. szám. 

— A szegedi állami felsőkereskedelmi lakola 
végzett tanulóinak szövetsége e bó 7 én, hétfőn este 
8 órakor a Kass-Vigadó elsőemeleti termében csa-
ládias jellegű vacsorát rendez a bajtársi összetartozan-
dóság és önzetlen barátság ápolása céljából. Reich 
Manó tanár, mint a szövetség elnöke, igaz szereteltei 
kéri az iskola volt tanulóit, hogy az összejövetelen 
okvetlenül ré;-ztvenni szíveskedjenek. Étkezés étlap sze-
rint, mérsékelt áron. 

Béc=i diókoksz. Kt lenbank. Telefon 66. 

— fi dományok a klsrongyoaok javára. Pénteken 
a következő adományok érkeztek a főispáni hivatalba 
a kisrongyosok számára: özv. Csonka Vincéné 3oo,ooo, 
N. N. loo,ooo, a Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nő-
egylet nevében özv. Aigner Nándorné 1.000,000 koro-
nát küldtek. 

— Ez Newyork! Lengyel Menyhért, aki most tért 
haza az .Antónia" newyorki bemutatójáról szenzációs 
cikkben számol be amerikai élményeiről a Színházt 
Élet uj számábau. Hegedűs Lóránt volt pénzügyminisz-
ter kritikát mond Herczeg Ferenc uj darabjáról. A 
legjobb irók és újságírók irtak cikket és riportot Incze 
Sándor népszerű hetilapjába. Darabmelléklet: .Engem 
szeress". Egyes szám ára 800 korona, negyedévi elő-
fizetési dij 8'j.OOU korona. Kiadóhivatal: VII., Erzsébet 
körút 43. szám. 

l DÉLMAGYARORSZÁG S 
% K Ö L C S Ö N K Ö N T V T Á R A 

Ossendowski: A¿SIAI TITKOK, iZSIAl 
EMBEREK. 

Most jelent meg I 
Kapható a DÉLMAGYARORSZAG KÖLCSÖN-

KÖNYVTÁRÁBAN. 
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Ha ajándékot akar venni, tartsa 
szem előtt hogy 

_ a legszebb, leg-
hasznosabb és legolcsóbb ajándék a könyv és zenemű. 

Szépirodalmi könyvek ?—-3—6 ezertől. 
Zent müvek 3-6 ezertől. 

H u n g á r i a H n f i q u a r l u m u c c " 2-
J — - - » r M W ^ u mrm 
rele fon 12-5(. 

Petris táncintézet 
Kass-szálló. 

Uj tanfolyamok DECEMBER 7-ÉN 
kezdődnek. 84 

Jelentkezés naponta délután 6 órától. 


