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V I I / I f i Csütörtök. Rám. kai. is protestáns 
J I I I / I U B Melkiades. Oör. kat. P. Jak. Nap 

kel 7 óra 36 perekor, nyugszik 4 óra 9 perckor. 
Somogyi-Könyvtár nyitva d. e. 10—t-ig, d. u. 4— 7-ig. 

Mattom nyitva o, e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 

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

órakor kezdődnek. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
N08sutta Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Lőbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szillén sugárut 11. 
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

— UJ tisztikart választott az Interparla-
mentáris Unió magyar csoportja. Budapest-
ről leientik: Az Interparlamentáris Unió ma-
gyar csoportja ma délelőtt Illést tartott, ame-
lyen Berzeviczy Albert eloök felolvasta azt az 
Ogyrend tervezetei, aaelyet a csoport működé-
séről a mu t gyűlés határozata értelmében ké-
szített. A csoport hálás köszönetének kifejezéie 
mellett egyhangúlag eifogadta a tervezete'. Ez-
után a lemondott tisztikar helyébe megválasz-
tották az uj tisztik irt. Elnökké egyhangú lel-
kesedéssel Berzeviczy Albertet, alelnöködé 
szintén az eddigi alelnököket Lukács Gjörgyöt 
és Teleki Pál grófot választották meg. 

— A polgármester Budapesten. Dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester szerdán reggei 
Budapestre utazott, hogy résztvegyen a váró-
sok kongresszusának azon a bizottsági ülésén, 
amely a várost tisztviselők stálaszrendezésének 
kirdisével foglalkozik. A polgármester értesü-
lésünk szerint csak csütörtökön este érkezik 
vissza Szegedre, mert pesti útját több fontos 
városi ügy elintézésére is fel kivánja használni. 

— Móra Ferenc felolvasása Miskolcon. 
A Miskolci Napló Írja: Zsúfolásig megtöltötték a 
Gazda kör nagytermét azok, akik szombat este 
Móra Ferencet hallani akarták. Ez a közönség 
várakozásában nem csalódott. A jóízű, kedves, 
bölcs humoráról hires író sziporkázó elmésséggel 
szórakoztatta a közönséget, csevegő modorban 
tartott előadásával. Móra Ferenc a legkülönfélébb 
kérdésekről beszélt, a királykérdésről, a volapük 
nyelvről, a naptárirodalomról, de mindenről a 
csillogó humor derűs fényében, ötletek cikázásá-
val. Kedves, nyugodt előadó modora meghitt kap-
csolatot teremtett közte és a hallgatóság között s 
ez a kapcsolat egy pillanatra sem vesztette el 
melegét. A szűnni nem akaró tapsok a csevegé-
sek végeztével visszaszólították Móra Ferencet a 
dobogóra s ráadásul felolvasta egyik szép verses 
meséjét, „Az aranyszőrű bárány"-t. A felolvasó 
est után a közönség lelkesen ünnepelte az illusztris 
vendéget. 

— Szatmári Mór éa Szlklav dános jubi-
leuma. Budapestről jelentik: ötvenéves jubi-
leumát ünnepelték ma két jeles budapesti hír-
lapírónak. Az egyik Szatmári Mór, a másik 
Sükloy János, mind a kettő ideális lelkű, ki-
tűnő publicista. Ma délután ünnepséget ren-
deztek tiszteletükre az újságíró-testületek az 
Ottbon Körben és mindkettőjük hosszú, érde-
mes munkásságát a legszívesebb, legbarátibb 
elismeréssel jubilálták. Hoitsy Pál, az Otthon 
Kör elnöke meleg szavakban üdvözölte a jubi-
lánsokat. 

— A ssabadegyeteml előadások rendjén folyó hó 
10-én, csfltörtökön este 6 órakor az egyetemi könyvtár 
előadótermében (központi egyetem, I. em., lépcsőtől 
jobbra) dr. Buday Árpád egyetemi ny. r. tanár folytatja 
Utazás a régi Görögországion dmü vetitettképes elő-
adását. Ez alkalommal Athén, Epidauros, Delphi, 
Olympia stb. emlékei kerUlnek bemutatásra. Belépődíj 
5000 korona, tanulójegy 2000 korona. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
A hőmérséklet szélső értékei minius 5 és minus 
20 C. voltak. Jóslat: A fagy gyengülésével 
csapadékra bajlo idő várható. 

Bécsi diókoksz. Kelenbank. Telefon 66. 

— Vass András temetés*. Röviden meg-
írta a Dilmogyarország, hogy Vass András 
ismert szegedi téghgyáros és földbirtokos, a 
törvényhatósági bizottság tekintélyes tagja hétfőn 
éllel váratlanul 53 éves korában meghall. Este 
10 órakor a Brüsszeli körúton rosszul lett, be 
tért egy vendéglőbe, ahol néhány perc múlva 
szívszélhűdés megölte. Vass András váratlan 
halála általános részvétet keltett a városban. 
Szerdán délután fél 3 órakor temették el nagy 
részvét mellett a Belvárosi Mozi gyászdrapériá-
val bevont előcsarnokából. A köztiszteletben 
álló, tekintélyes szegedi polgár végtisztességén 
a gyászoló családon és rokonokon kívül nagy-
számban jelentek meg barátai, ismerősei és 
tisztelői. 

— A Mikea Irodalmi Társaság előadása. 
A Mikes Irodalmi Társasag kedden tartotta 
előkelő közönség jelenlétében második előadá-
sát. Az Egyetemi Énekkar nyitotta meg az 
ünnepet a Hiszekeggyel. Utána dr. Kolozsváry 
Bálint egyetemi tanár mondott szép és hatásos 
elnöki megnyitót. Muniyán Gizi klasszikus ér-
tékű zongorajátéka ulán dr. Biró Balázs köz-
igazgatási bíró, hírneves jogászunk tartotta meg 
előadását: Politika és erkőlctt címen. Törté-
nelmi példákból kiindulva, mindvégig mélyen-
járó gondolatokkal, ötletes fordulatokkal fejte-
gette azt a kérdést, hogy erkölcsileg kötelezve 
vagyunk e a nemzetközi szerződések s külö-
nösen a trianoni békeparaacs megtartására. A 
háromnegyedórás előadást a közönség percekig 
tartó tapssal és éljenzéssel köszönte meg. Ez-
után az Egyetemi Énekkar két szép irredenta-
dallal, Piscti Margit énekművésznő pedig két 
áriával és dalaival tette az ünnepet feledhetet-
lenné. 

— Előadás a metaorologiai állomás szegedi 
lelentóaegiröl. A szegedi egyelem kebe'ében, 
mint ismeretes, a közel jövőben felállítják a 
meteorológiai obszervatóriumot. A nagyjelentő-
ségű intézmény felállításának küszöbén, szerda 
délután hat órakor az egye'em földrajzi intéze-
tében dr. Kogutovlcz Károly egyetemi tanár 
nagjérdekességü előadást tartott a Szegeden 
felállítandó obszervatórium jelentőségéről. Ko-
gutovicz Károly ismertette a meteorología tör-
ténetét, amelynek nagy fej ődési lehetőségét a 
rádió gyakorlati alkalmazása adta meg. Bemu-
talták velités utján a világ összes meteorológiai 
intézetét, felszereléseit és mindazokat a tudo-
mányos eszközöket, amelyek a meteorológia 
működését elősegítik, A szegedi obszervatórium, 
amely január végén teljesen felszerelve működne, 
speciálisan Szegedre vonatkozó idójirási jósla-
tokat is tudna adni, mivel a budapesti meteo-
rológiai intízet jelenlései egész Magyarország 
területére szólnak. Az obszervatórium berende-
zése már folyamatban van s csak idö kérdése, 
hogy mikor kezdené meg működését. A nép-
szerűen előadott tudományos előadást nagy-
számú, lelkes, laikus időjós is végighallgatta, 
akik készségesen ajánlották fel szolgálataikat 
ana, hogy a szükséghez képest ők is teljesíte-
nek időjárási megfigyeléseket. 

Házaséig. Springut Sába, Bielifz (Szilézia), 
Varga Endre, Szeged, f. hó 8 án Bielitzben 
házasságot kötöttek. 

— Javaslat a városháza fűtésének közpon-
tosítására A mérnöki hivatal — értesülésünk 
szerint — rövidesen javaslatot terjeszt a tanács 
elé a városháza és a városi bérház fűtésének köz-
pontosítása ügyében. A mérnöki hivatal utasítást 
kér a tanácstól a központi fűtés berendezése ter-
vének és a költségvetésének elkészítésére. A köz-
ponti fűtés a mérnökség véleménye szerint nem-
csak fűtőanyag megtakarítást jelentene, hanem az 
állandóan cserélésre és javításra szoruló kályhák 
fentartásl költségeitől Is mentesítené a várost 

— A népjóléti miniszter elismerő oklevéllel 
tűntette ki a szegedi klsrongyos akció veze-
tőit. A „kisrongyos" akció bizottsága ma délután 
dr. Aigner Károly főispán elnöklete alatt a főispáni 
irodában ülést tartott. Az ülésen a főispán üd-
vözölte a megjelent bizottsági tagokat, majd be-
jelentette, hogy a népjóléti miniszter a tagok kö-
zül többeket, akik már a mult évi akcióban is 
tevékeny részt veitek, elismerő oklevéllel tűntetett 
ki. Ezután a főispán átnyújtotta Várhelyi József-
nek, Bokor Adolfnak, Kerner Lajosnak, Gombkötő 
Antalnak, Popper Ferencnek és Wenner Sándor-
nak a népjóléti miniszter dicsérő levelét. Az ülé-
sen Gombkötő Antal kir. tanfelügyelő bejelentette, 
hogy kizárólag az állami és városi iskolák-
ból beérkezett jelentések szerint 350 körülbelül 
a felruházandó tanulók száma, akiket meleg láb-
belivel kell ellátni, hogy az iskolákat látogat-
hassák. A felekezeti Iskoláktól még ezideig nem 
érkezett be az összeirás eredménye, ez a közeli 
napokra várható, ugy hogy előreláthatólag 400 lesz 
a segélyre szorulók száma. Wenner főtitkár ezután 
a beérkezett pályázatokat ismertette, mely szerint 
egypár cipő az akció vezetőségének cca 190 —200 
ezer koronába kerül, ugy hogy a számitások szerint 
az arra rászorulóknak cipővel való ellátására körül-
belül 60—70 millió koronára lesz szűkség, mely 
összeg részben a város nagyobb adományával, a 
Belvárosi Mozi áldozatkész hozzájárulásával és a 
közönség adakozásából, tekintettel a nagy kész-
ségre, amivel a város közönsége az akciót támo-
gatja minden valószínűség szerint egybe fog gyűlni-

A szegedi zsidó ¡fjasig december 12-iki 
jótékorycélu bállal egybexöiött vallásos Ch nuka-
ünnepélyén Kaszab Anna, Baróti József, Biedl 
Endre, Sándor Illés és Arany József szerepel-
nek. Jazz-band muzsikál. Jegyek a hitközségi 
irodában. 

— Az adófelebbezések tárgyalása. Az I. sz. 
adófelszólamlási bizottság tárgyalási sorrendje 1925 
december 10 én a következő: Dózsa Béláne Párisi 
körút 38/a, Ökrös Rózsi Felsőtiszapart 22, özv. 
Szikszay Józsefné Kölcsey ucca 10, özv. Benedek 
Ferencné Szent István tér 8, Csermák Maliid Len-
gyel u. 26 Lapu Károlyné Lengyel u. 10, Nagylván 
Anna és Rózsi Horváth Mihály u. 5, Löwy Jánosné 
Szent Györgv tér 1, Iritz Rezsőné Somogyi u. 12, 
dr. Székelv Vilmosné Feketesas u. 22, özv. Komlós 
Árminné Iskola u. 17, varrónők, Lucz Mária 
Gyöngytyúk u. 34, Glöckner József Iskola u. 27, 
Lucza József Kazinczy u. 14, vegytisztitók, Szeles 
János Maros u. 46, Kovács Béla és társa Párisi 
körút 31, Sebestyén Marcell Valéria tér 6, Vladi-
szavlye« Vladimír Széchenyi tér 15, Gábor József 
Arany János u. 7, Hegedűs János Dugonics tér 12, 
Zaviza Lajos Horváth Mihály u. 7, Moskovitz Lajos 
Tisza Lajos körút 73, villanyszerelők, Barna Gyula 
Takaréktár u. 7, Fodor Balázs Pillich Kálmán u. 38, 
borkereskedők, Meiskes Simon borbizományos 
Margit u. 22, Zeisier József borügynök Fodor u. 12, 
özv. Werlheimer Adolfné Polgár u. 7, Ligeti Róbert 
Honvéd tér 8, Fischer Jenő Béke u. 8, Kroó Imre 
Béke u. 15, Geigner József Püspök u. 9, Schorr 
Oltó Kossuth Lajos sugárut 4, borkereskedők, 
Patzauer Miksa szesznagykereskedő Kölcsey u. 9, 
Jároli Géza kárpitos Szent Mihály u. 

Bsperanto tanfolyam. A vasutas otthon 
ban folyó hó 11 én esle fél 7 kor kezdők és 
haladók részére kéthónapos tanfolyam nyílik 
— hetenki-t kedden és pénteken este fél 7— 
fél 8-ig. Jelentkei ni lehet Boldogasszony sugárút 
42, U-én este. A tanfolyam ingyenes. U3 

| Petris reálgimnázium { 
felső osztályú tanulói részére 88 ( 

| rendezett tánctanfolyamára iskolás I 
leányok még jelentkezhetnek 

| a KASSBAN délután 5 órától. | 

Régi könyvethoZi ui könyve-
utján is vásárolhat. 

ket visz, csere 

Hungária Hntiquárlum 

[Telelőn: 

Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI Telefon: 

Pénztári 5-82. 

I December 1o., ll-én, csütörtökön és pénteken 

Ronald Colmann 
| Boldogság tolvaja. 

INagy dráma 7 felvonásban. Azonkívül 

F1X-FOX a l o v a g k o r b a n . 
I 

Telefon 
11-85. KORZÓ MOZI Telefon 

11-85. 

December le-én, csütörtökön 

Elöadásök kezdete 5,1,9 Órakor 

Csak 16 éven felülieknek! 

A bűn piacán. 
Dráma 8 felvonásban. Főszereplő: ¿ j] QagOVer és HanS MlerendOff . 

Azonkívül: 

A legújabb Gaumont Híradó. 
Előadások kezdete 5, 7 ás U órakor. 


