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A Délmagyarország minden előfizetője
díjtalanul megkapja a 300 oldalas karácsonyi
ajándékkönyvet.
Az u j a b b a n t i s z e m i t a - t ü n t e t é s e k m i a t t
bezárták a z összes r o m á n főiskolákat.
Bakarest,
december 10. Abből az alkalomból, begy a román nacionalista diákok kongresszusa bárom esztendővel ezelőtt követelte
első izben i numeros clausus bevezetését a i
egyetemeken, tegnap a jogi fakultáson
tüntetések
voltak
az
ott jelen
lévő
zsidó
diákok
ellen. Amikor ezek, számra mintegy negyvenen, nem akarták a tantermeket
elhagyni, verekedésre
került a sor, amely

a zsidó diákok kivetésével végződött. Az orvosi
fakultáson és a műegyetemen a zsidó diákok
napok óta egyáltalában nem jeleanek meg. A
többi fakultásokon
az előadásokat az egyetemi
tanács felfüggesztette.
Ezt az intézkedést ma
valamennyi román főiskolára is minden fakultásra kiterfesztettik.
A kormány intézkedett,
hogy eszel szemléltetövé tegye a tüntetésekkel
járó veszedelmeket.

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere
a függetlenség és szókimondás,
hátvédje a közönség
támogatása.

— A Hódmezővásárhelyi Dalárda 60 éves
jubileuma. A Magyar Dalosszövetség egvik legrégibb egyesülete, a Hódmezővásárhelyi Dalárda
ebben az évben ünnepli meg fennállásának 60
éves jubileumát. E dicsőséges multu dalárda ünnepségein úgyszólván a Délvidék minden dalárdája résztvesz, sőt a fővárosból és az ország távolabb fekvő részeiből is több daloskör jelentette
be részvételét. Az ünnepségek december 12 én és
13 án zajlanak le, amely napokon majdnem másfélezer dalos látogatja meg az Alföld legmagyarabb városának vendégszerető népét. Az ünnepségek programja a következő: 12 én, szombaton
délután a vendégdalárdák zászlóinak megkoszorúzása a Kossuth téren, ezután a dalárdák szerenádot adnak a koszorús leányoknak. Este 9 órakor ismerkedési estély a Fekete sas termeiben.
Vasárnap délelőtt az összes felekezetek templomaiban Istentisztelet, utána a Hódmezővásárhelyi
Dalárda díszközgyűlése. Délben a jubiláló dalárda
ebédet ad a vendégek tiszteletére. Az ünnepségek
kimagasló pontja az esti díszhangverseny lesz,
melyen a Hódmezővásárhelyi Dalárdán kivül szerepelnek az összes vendégdalárdák Is.
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Péntek. Rom. kai, ét protestáns Damaz f 0<ir kot. Uj Istv. Nap kel 7
Óra 37 férckor, nyugink 4 óra 9 perckor.
Somogyi-kOnyvtá: nyuv» a. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig.
irttueom nyitva d. e. IC—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet)
nyitva d. e. 8— 1 ig, d. o. 3—7-ig.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közti! szolgálatot tartanak:
Qerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
aossuUi Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassv Ágoston Sziliért sugárút 11.
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.

kaptuk, amely arról szól, hogy a szegedi egyetem
nagytudásu földrajztanára, dr. Kogatovicz Károly
három, bizonyára nagy érdekességQ előadást fog
tartani az időjárásról és az időjóslásról. Ez a három előadás a mai rendellenes időjárás alkalmából, aktualitásánál fogva is különösen érdekelni
fogja a közönséget. Az előadásokat dr. Kogutovicz
tanár az egyetem földrajzi intézetében (a volt Leszámoló-intézet palotájában, Szukováthy tér 1. sz.
alatt) tartja, még pedig 12-én, szombaton,
16 án,
szerdán és 19 én szombaton, mind a három alkalommal este 6-órakor kezdődik az előadás.

Jövőhét középért várható a m a g y a r jugoszláv tárgyalások befejezése.

— Huszonhét és félmilliárd korona póthitel. A polgármester péntek délre összehívta
a pénzügyi bizottságot az idei póthitelek letárgyaltatása végett. A számvevőség kimutatása
szerint az év végéig a költségvetés keretein
belül huszonhét és félmilliárd korona többletkiadása volt, illetve lesz a városnak és a többletkiadásokat az előirányzaton felül befolyt
többletjövedelmek fedezik. Az 1925. évi költségvetés végösszege 68 milliárd korona volt, a
póthiielekkel együtt megközelíti a 96 milliárdot,
tehát 15 milliárddal több, mint a jövő évi
költségvetés végösszege.

ILII/11.

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A magyar—jugoszláv tárgyalások a felek teljes megelégedésére haladnak és minden remény megvan arra, hogy a tanácskozásokon sikerül megegyezésre jutni, amely a Jövőhit
derekára
várható.

1879 december óta nem volt ilyen
hideg, mint most.
Dr. Kogutovicz egyetemi tanár szabad elő— Drózdy képviselő rágalmufcal pöre
adást tart az időjárásról.
Lendvat ellen. Budapestről leientik: A büntető
1879 decembere óta, tehát csaknem az utolsó 50törvényszéken ma délelőtt 10 órakor tartotta
esztendőben nem volt ilyen zord december Közép- meg Schadl- tanácsa a Lendvai—Dróidy rágalEurópában. 1879 ben szinte hasonló körülmények mavási per tárgyalását. Lendvai István A Nip
között november 30 án és áeeember 1 én nagy hó- 1922 december 16 án meglelent számában egy
esés köszöntött be és alig, hogy a vastag hólepel .Drózdy" cimfl cikket irt. A cikk állításai olyaelborította Közép-Európát, az Atlanti-óceán felől nok, amelyek valódiság esetén a bűnvádi elrátelepedett a kontinensre a nagy légnyomás. járás megindítását vonják maguk után. A bíróSzélcsendes idő, derült igbolt mellett

a hőmérő

rohamosan zuhant és a nagy légnyomás három
teljes hétig mozdulatlanul megmaradt Közép-

Európa felett.

December hó közepes hőmérséklete

10—15 fok volt. Megfelelt tehát a moszkvai nor-

mális helyzetnek.
töttek be tehát,

Oroszországi viszonyok köszönhazánk egyik-másik városában

30 fok hőmérsékletet is észleltek.
A Jelenlegi maximum 780 milliméterével még
felül is múlja az 1879 ikl légnyomást Remény
van azonban arra, hogy nem fog itt időzni három
teljes hétig, amennyiben a barometar máris 20
millimétert esett és nyugateurópai állomások már

;

Hatalmas tábor

I

.Telefon:
Irodai 2-58.
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— Anyák iskolája. Az Országos Stefánia
Szövetség 52. számú szegedi anya- és csecsemővédő intézete e hónap 13-án, vasárnap délután
három órakor tartja a Csongrádi sugárutl iskolában
oktató délutánját az anyák részére. Ez alkalommal
az intézet szülész nőorvosa, dr. Bereczk Péter fog
előadni mindazon fontos kérdésekről, melyeknek
ismerete feltétlenül szükséges az anyaság helyes
előkészüléséhez. A minden második vasárnap délután tartandó további előadásokon szóbakerülnek
a terhesség, a szülés alatt, valamint a gyermekágyban szükséges tudnivalók. Az előadások során
a csecsemő helyes gondozásáról, táplálásáról, neveléséről előadásokat fognak tartani dr. Halnlss
Elemér e. ny. r. tanár, a gyermekklinika igazgatója
és dr. Lukács József egyetemi tanársegéd, az intézet vezető főorvosa. Az előadások, amelyeken
való részvétel természetesen díjtalan, az anyák
részéről széles körben való érdeklődésre tartanak
s?ámot
u Vízvezeték javítások és át alaki* ások Feketénél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72.

Legszebb
karácsonyi ajándék
a könyvi
A

ság helytadott a bizonyításnak és az ellen*
bizonyításnak és elrendelte az 1922 december
15-iki nemzetgyűlési napló hivatkozott oldalainak az elolvasását Ezután a tárgyaiáit elnapolták.

DÉLMAGYARORSZÁG
könyvosztályában
mélyen
leszállított alkalmi
áron
kaphatók a magyar- és világirodalom remekeiből összeállított csoportok. Kapható
azonkívül juhász
Gyula:
TESTAMENTQM

— A .Verbócty" baltárai ecyeafllet 1925 december 13-án, vasárnap délután az egyetem aulájában
kutturdélutánt rendez. Dr. Buza László egyetemi tanár
.Nemzetközi jog és etika" cimen tart előadást. A műsor többi, szintén érdekesnek Ígérkező számai, vers,
novella és zeneszámok előadásából állanak.

— A Szegedi Zaidó Nőegylet ezúton kéri a

A költO

baton) délntán 6 órakor a Kass-szálló sakktermében a rendezendő leadélután megbeszélése
ügyében megjelenni szíveskedjenek.
Bútort o l c s ó n és részletre az Asztalos-

Telefon:
Pénztári 5-82.

Legszebb karácsonyi ajándék!

Telefon
11-85.

KORZÓ

tm

MOZI

Telefon
11-85.

December 11., 12., 13-án, pénteken, szombaton és vasárnap
legújabb
filmje:

len főszerep'ójenek uj filmje :

Boldogság tolvaja.Azonkívül :

Nagy dráma 7 felvonásban.

I

versel

ARA SO.OOO KORONA

mesterek Bútorcsarnokában vásárolhat (Dugo-

December 11-én, pénteken

ÍF I X - F O X

legújabb

nici-lér 11).

BELVÁROSI M O Z I

t ftonald Colmann

•

• a Ql)éfmagyarország
ofvasé- •
Z fiözönsége;
vásárlásaiknál és ren- "
deléseiknél egymást támogassák.

jelentik az enyhe, csapadékos időt. Mindenesetre tisztelt bölgytagokaf, hogy e hó 12 én (szom-

figyelemreméltó a hivatalos meteorológusok álláspontja, amely, szemben a különböző újságokban
az ősz folyamán megjelent és enyhe telet Ígérő
kontár jóslatokkal, továbbra is megismétlődő zord
hideget helyez kilátásba február haváig.
A mai időjárásról szóló ezt az érdekes, rövid
közlést egy Örvendetes értesítéssel kapcsolatban

•

a lovagkorban.

v a g y

(Zijano. az álarcoa lovag,)
Azonkivü.:

F

o

e l e t e t !

Kalandortörténet la felvonásban.
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2 felvonásos amerikai burletz*.
Előadások kezdete 5,1,9 órakor

Elöadasok kezdete 5, 7 és ti Órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 0 Órakor.
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