
8 O E L M A Q Y A R O R S Z A O 1925 december 13. 

A kisrongyos-akció pénteki mozielőadására jegyek a Délmagyar-
ország kiadóhivatalában kaphatók. (Dugonics-tér 11., lelefon 306.) 

A n. é. hölgvközönség szives tudomására adom, 
hogy 

Gansl Róza Korona ucca 5,5z. alatti 
női divattermének vezetését átvettem 
és a mai kor igényeinek megfelelően elsőrendű szak-
munkásokkal saját nevem a'att tovább vezetem 
Kosztümökéi, köpenyeket, délutáni, estélyi és báli ruhá 
kat a legújabb modellek után a legszebb kivitelben, 
jutányos arban készitek. Kérem |ó munkámról 
és o lcsó áraimról m«ááuö*ödést s i c t z n l 

Gál Anna Kiváló tisztelettel 
172 

. K ö s t é g l TlsxIvIsrlOk Országos Szö-
ve t ségének szerződéses szä l l l t ö j a ! 

rr rr 

GY0Z0DJ0N MEG, 
hogy a legszebb karácsonyi ajándék-
tárgyat, divatos brillidns és arany éksze 
reket, pontosan beszabályozott svájci 
órákat a legjutányosabb á'ban csakis 

Mülhoffer V. 
órás és ékszerésznél 
KÁRÁSZ UCCA 2. SZÁM 
vásárolhatja. Az áru elsőrendű minő-
ségéért a legteljesebb szavatosság. 
Minden vovö 200 000 K-ás vásárlásnál ajándékul 
kap egy „Községi Tisztviselők" sorsjegyét, mely-
lyel egy 6 Üléses automobilt, valamin, még 100000 

más tárgyat nyerhet. 

HO- ES SARCIPO-
JAVITÁST „, 
a legszakszerűbben és 
a z o n n a l v é g e z 

Gummi és Bőripar f ^ r 

i 
Masszázs krém 

ráncok e lmu lasz tására csak '82 

F Ű R S T RÓZS I 
kozmetikai szalonjában kapható. 

Feketesas ucca 22, Wagner palota. 

Vendéglő megnyitás! 
Az alsóvárosi állomásnál, volt Bors-szálloda 
helyiségeiben jó magyar konyha, elsőrendű faj-
borok, leltünően szolid árak. )ó barátaim és isme-

kérem) f S S S BU8a I s tván vendéglős. 

Tüz és betörés ellen megvédi a 

VIL.AG 
magyarországi előfizetőinek lakását 

100 millióra 
ingyen és díjmentesen 

B I Z T O S Í T J A 
minden magyarországi 
előfizetőjének lakását 
tOskAr e l len a 

VILÁG 

További 

100 millióra 
ingyen és dijmentesen 

BETÖRÉSES-LOPÁS 
(vagy tUz I cAr ) ellen, 

HA. EQT U) NEOYED' 
ÍVES ELŐFIZETŐT 

szerez > V I I & Q-NAK 

Fizessen elo a VILÁG politikai napilapra, 
(BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY UT «7.) mert a Világ a legtartal-
masabb, legnivősabb és legjobban értesült napilap. Értesülései 
megbízhatok, külföldi hírszolgálatát minden világvárosban saját 
munkatársai látják el. Cikkeit a legjobb magyar publicisták írják 

ELŐFIZETÉSI ARAK: I hőra K C0.1I00, negyed évre K 180U00. 

V I I / I Q Vasárnap. Róm. kat, is protestáns 
J f c l l / I O a Luca. üör. kai. András. Nap kel 7 

óra 39 terckor, uyugtxik 4 óra 9 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva délelőtt 

10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva van. 
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 6 

órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
téi (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296). 
Moldvánv Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

Megjelent a Művészeti Lexikon. 
A magyar könyvpiacnak rendkiviili eseménye 

van. Olyan könyv hagyta el a sajtót, amelynek 
nemcsak a mi intelligens, tudni és élvezni 
vágyó közönségünk, hanem az egész magyar 
kultura szempontjából óriási jelentősége van. 
Művészeti Lexikon a cimt ennek a gyönyörű 
munkának, mely egy hatalmas kötetben felöleli 
a képzőművészetek egész területét, egy csapásra 
betöltve azt a tátongó űrt, mely ilyen mindent 
átfogó, könnyen áttekinthető munka hiányában 
fájdalmasan érezhető volt művészeti kultúránk-
ban. A Művészeti Lexikont 32 hírneves magyar 
műtörténész szerkesztette, betűrendben dolgozván 
Jel a festészet, szobrászat, építészet és az ipar-
művészet egész hatalmas anyagát. Minden mű-
vészeti kérdésre nyomban teljesen szakszerű s 
mégis világos, könnyen érthető választ kap 
ilymódon az olvasd, amit semmiféle művészet-
történet egybefolyó szövege nem nyújthat neki. 
Életrajzok, művészeti fogalmak, mükifejezések 
definíciója, művészeti jellemzések, ismertető 
szakcikkek formájában a Művészeti Lexikon 
megvilágítja minden korszak s minden nép 
művészetét s ezenkívül rövid, összefoglal' le-
írásban elénk állítja az egyes nemz lek művé-
szetének történeti fejlődését a legrégibb idők-
től a mai napig. Ezt a hihetetlenül gazdag 
szöveganyagot ugyancsak hiheíeílenűl gazdag 
képanyag kiséri Az egyes cikkek mellett sűrűn 
találunk szövegillu^ztrálo rajzokat s ezenkívül 
gyönyörű kivitelű táblákon szebbnél-szebb képek 
egész tömegét. Összesen ezernél több illusztrá-
ció díszíti ezt a páratlanul szép munkát, mely 
nek kiállítása minaen vonatkozásában elsőrangú 
és magyar viszonyokhoz képest egészen szokat-
lanul tökéletes. Nyomatékosan felhívjuk olvasó-
közönségünk figyelnél a Művészeti Lexikonra 
mely 375.000 K (30 pengő) árban részletfize-
tésre is kaphaló a Délmagyarország kiadó-
hivatalában. 

— A szegedi szociáldemokrata párt gyáaza. 
Súlyos veszteség érte a szegedi szociáldemo-
krata pártot és a szervezett munkásságot Bol-
dis József szabómunkás váratlan halálával. Az 
elhunyt évek hosszú során hasznos tevékeny-
séget fejteit ki a munkásosztály érdekében. 
Több izben volt a szabómunkások szakszerve-
zetének elnöke, a halál pedig, mint a párt el-
nökét ragadta el. Temetése 13 án, vasárnap 
délután egynegyedhárom órakor lesz az Iskola 
ucca 30-ik számú gyászbázból. A párt végre-
haj ^bizottsága ezúton is felhívja a szervezett 
munkásságot, hogy minél nagyobb számmal 
kisérje el utolsó útjára. 

— Széchényi-Ünnep a piaristáknál. A 
piaristák által vezetett városi gimnázium va-
sára-p délelőtt fél 11 órakor az intézet dísz-
termében fényts műsora Széchényi-ünnepségei 
rendez. Az énekkar megnyitó éneke után Ti-
hanyt Béla tartja az ünnepi beszédet, majd 
zeneszámok, szavalatok tarkítják a fényes műsort. 

— Továbbra is caapadékos idő várható. 
A Meteorológiai latézet jelenti: Hazánkban a 
hőmérséklet tovább emelkedett ¿s éjjel a mi-
nimum alig sOlyedt a minuiz Celsius fok ali. 
Kisebb havazás inkább csak a déli él a keleti 
részen voll. Időprognózií: Figvpont körüli hő-
mérséklettel jobbára csapadékos idő várható. 

— A limtnanovai csata évfordn'ója Sze-
geden. A limmanovai szomorú emlékezetű csatá-
nak most volt a tízéves évfordulója. Az emlé-
kezetes évforduló napján délelőtt tíz órakor a 
rókusi templomban Varhelyi József pápai prelá-
tus gyászmisét celebrált, amelyen megjelentek 
a katonai hatóságok és az állami hivatalok 
vezelői. 

— Felvétel a szegedi egyetemre- * szegedi Fe-
renc József Tudományegvetem közli, hogv akik az egva-
temnek jogi, orvosi, bölcsészeti, vagv terméSTettudo-
niánvi karára felvétetni óhajtanak, a felvételért december 
hó végéig folyamodhatnak. A felvétel iránti kérést 
ahhoz a karhoz kell intézni, amelyre a folyamodA be-
iratkozni óhajt 8 a kérvényhez születési éR érettségi 
bizonyítvány, valamint folyamodó nemzethüséeét is 
tanúsító erkölcsi bizonyítvány csatolandó Az egyetem 
jelenlegi hallgatói a felvételért nem kötelesek újból 
folyamodni. Szegénysorsu és jó «lőmenetelü egyének, 
vagyontalan köztisztviselők gyermekei s vagyontalan 
árvák és menekültek január hó 18-ig benvujtandó ké-
résükre tandíjkedvezményben részesülhetnek. Az egye-
temi hallgatóknak Szegeden a következő diákjóléti 
intézmények állanak rendelkezésükre: l . az Egyetemi 
Menza, melyen napi 10.00P koronáért teljes élelmezés 
(reggelivel) kapható; 2 az Egyetemi Horthy Miklós 
Internátus, melyben ¡80 férfi és nőhallgató kaphat 
havi 60.OC0 koronáért lakást, fűtést, világítást; 3. az 
Egyetemi Bocskay Internátus, mely 50—fin menekült 
magyar ifjút foead be jutányosán teljes ellátásra; 4. az 
Egyetemi Szent Imre Collegium. mely 50—60 egyetemi 
hallgatót vesz fel méltányos feltételek mellett teljes 
ellátásra; 5. az Egyetemi Szent Erzsébet Leányotthon. 
mely 21-31 egyetemi hallgatónőt részesít mérsékelt 
áron ellátásban és nevelésben; 6. az Egyetemi Diák-
jóléti és Diákvédő Iroda, mely a szesénvsorsu és jó 
előmenetelü egyetemi hallgatók erkölcsi és anyagi 
támogatásával intézményesen foglalkozik s őket a sztik-
Béghez képest különféle (tandíj, tankönyv, élelmezési, 
ruházati, gyógykezelési stb.) segélyekben részesiti. Az 
elősorolt diákjóléti it.tézmények részéről engedélyezni 
szokott kedvezményekért az illető intézmények igaz-
gatóságához kell folyamodni. 

Ha álozáa. Id. Nek'ch Richárdné Loyál 
Magdolna 63 éves korában Felsőtanyán el-
halálozott. Tetie'ése Felsötanyán holnap dél-
után három órakor. Dr. Nekich Richárd ügy-
véd az elhunyban édesanyját gyászolja. 

— Egy tftrök kereakedó rejtélyes halála 
Párisban Páriából jelentik: Oswtld török állam-
polgári december 7 én eszméletlen állapotban 
találták meg az egyik párisi szállodában, kór-
házba szál i ották, ahol három nap múlva meg-
ball. A halottkém megállapította, hogy a halál 
oka a tüdőben bekövetkezett vértolulás, amely 
valami mérges gáz belégzésének következménye, 
A vizsgálat tovább folyik. A Maiin értesülése 
sierint az elhunyt Bécs ipari köreiben ismert 
siemélyiség volt. A nyomozó ha'óságok való-
színűnek tartják, hogy inkább mérgezés, mint 
Öngyilkosság történt. 

A kisrongyos akció pénteki mozielöadására 
jegyek a Délmagyarország kiadóhivatalában 
kaphatók. (Dugonics tér 11. Telefon 306.) 

A Filharmonikus Egyes filét 3. bérleti 
hangversenye f. hó 20*án fél 11 órakor a Bel-
városi Moziban. MOsor: Beethoven: 8 szimfó-
nia, »Bach: Suite (h), Csajkovszky: Olasz 
capriccio. 

Ma te'délután a Kissban. 

№ 

Legszebb, legolcsóbb 

karácsonyi 
ajándékok 

TÓTH 
ÓRASNÁL 
KSlcMy ucca 2 « . 130 

Legfinomabb l i k ő r ö k , 

rum, pálinka és borok kimérve és palaekozva ™ 
•agyban és kictiayben ¡epolccóbban kaphatók 

t ő w i n g e r n é l , Polgár ucca 20. 

Hoffmanné női fodrászat 
H E N N A hajfestés, haj-
munkák , bubi hajvágás. 189 

Olcsó árak, gyors és pontos kiszolgálás! 

manikűr, 
arcápolás 

Bérletjegyek 10 s zámma l és havi berle-
tek i g e n n a g y á r e n g e d m é n n y e l . 


