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Előadások kezdete 

a Belvárosi, Korzó és Széchenyi Mozikban: 
December 25. és 26-án 3, fél 5, 6, fél 8 

és 9 órakor. 
December 27-én 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Hirete 
V I I / 0 4 Szerda. Róm. hat. ti protestáns Vikt. 

vt. Qőr. kai. Menna Nap kel 7 ara 
46 tértkor, ayuguik 4 óra 12 perckor. 

Somogyi-könyvtár zárva, Muzeum nyitva délelőtt 
10 —12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. smelct) 
nyitva d. e. 8-1-ig, d. u. 3-7-ig 

A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik 
Szegeden a gyógyszertárak köztll szolgálatot tarta-

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

— Ismét játnak a kÖ£v*ll«n kocsik. Az 
államvasutak igazgatósába az enyhébb időjá-
rásra való leldnte tel decsmber 23 tói kezdte 
Budipest Nyugati pályaudvar—Bilassigyamat 
Közölt I., II , III. osztályú, Budapest Nyugati 
pályaudvar—Szentes köibll I is II, Budapest 
Nyugati pályaudvar—Mezőhegyes khött I. is 
II. osztályú, Budipest Ktleti pályaudvar—Eger 
közölt I. és II. osztályú, Budaput Keleti pálya-
udvar—Szeged kőit /. is II. Oiztdtyu, Buda-
pest Keleti pályaudvar—Mohi?« közölt I. és 
il. osztályú, Budapest Keleti pályaudvar— 
Magyarboly között III. o«ztályu, végfll Bud»-
pest Keleti pályaudvar—Zalaegerszeg közölt I, 
és II oszfályu közvetlen kocsik jirstát ismét 
elrendel le. 

— A filsőtanyai p'ébánoi beiktatáia Sze-
ged város kegyúri biiotisája, mint ismereies, pár 
hónappal ezelőlt (öltölte be az elhunyt Nleder-
majtr Antsl felsötanyai plébános örökét, még 
pedig László Jánossal, a röszkeiek fiatal plé-
bánosával. Az uj felsötanyai plíbánoit vasár-
nap iktatják be ünnepélyesen aj ttsztsigibe. 
Az installáló ünnepélyen a várost a polgár mes-
ter, a kulturtanácsnok és a főszámvevő képvi-
selik, a szegedi papságot pedig Várhelyi Jó-
zsef pápai prelátus. 

— Tombo ó vihar Franciaországban. Pá-
rtból je'ewik: Tegntp egész Franciaországbin 
heves vihar dühöngött. A telefon- és távíró-
vezetékek sokhelyü t m:groigálód ak. Njiaire 
mellett egy angol gőzö$ zátonyra ju'o t, Le 
Havreban egy hatéves leányt egy lezuhant ké-
mény agyonütő I, Torban egy fal beomlott, egy 
munkás meghalt. 

— Göröíkatolikus mit«. Karácsony másod-
napján a Rozália-kápolnában délelőtt fél iz óra-
kor görög szert, katolikus szentmisét mond 
dr. Torna László makói görögkatolikus esperes-
plébános. 

— Pót-rádiórandelst készül. Budapestről 
jelentik: A kereskedelmi minisztérium illetékes 
osztályán máris megkezdték azon pótrendelet 
szerkesztését, amely több szempontból módo-
sit|a, illetőleg helyesbili a rádiórendeletet. Ér-
tesülésünk szerint a most készülő pőtrandelet 
kimondta, hogy elegendő, ha a vevő vásárlás 
alkalmával leimulatja a» engedélyokiratot. 

— Karácsonyfaünnepély. Az evangélikus 
iskola karácsonyfaflnnepélyét tartja 23-án szer-
dán délután három órakor az állami leánygim-
názium tornatermében. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenlése: 
Hazánkbsn főleg a [keleti részeken volt es5. 
Legfőbb esett Tarcalon 10 mm., ma reggel az 
Idő jobbára ködOs, az olvadás tovább fart. 
Jóslat: átmenetileg inkább sáros, ködös idő, 
fagypont körüli hőmérsékletté), később csapa-
dékra hajló idő hőemelkedésiel. 

— Bsiratások a közgazdasági egyetemre, 
Budapestről Jelentik: A közgazdasági tudo-
mányos karon az 1925—1926 tanév második 
felére a belratások 1926 Január 15— 23-ig 
lesznek. 

— Dectmbar 31-ig árusitják a sport-
bélyegaker. Miután a Jótékonycélt szolgáló test-
nevelési bélyege* már csak 1925 december 
31ig árusíthatók, felhívjuk a sportkedvelő kö-
zönséget és minden sportbarátot, hogy a még 
hátralevő pár napot igyekezzen kihasználni és 
karácsonyi levelezéseire használjon kizárólag 
ilyen jótékonycélu testnevelési bélyegei, mely 
bélyegek Jöredelménei 50 százalékát testneve-
lési célokra fordi ják. 

A legajabb selyem- és velour-kalapok 
megérkeztek I Bokor Antalni női kalap divat-
terme, Városi Bérház. 2os 

— Halálozás. Nagy Béla, a régi Sicged 
egykor igen tekintélyes kereskedője folyó hó 
21-én hosszas szenvedés után elhalálozott. A 
megboldogultat 23 án, szerdin délután 3 óra-
kor temetik a zsidó menhely Kálvária uccsi 
udvaráról. 

A vasúti feladó i l lőm is a Belvárosban e 
hó 15-én megnyilt. Máv. szegedi városi iro-
dája: Express Nemzetközi Szállítmányozási Rt. 
Kárász és Kölcsey u sarok. Telefon 12—90. im 

— Január 31-ig érvényesik a szabad-
Jegyek és vasntl bérlatjegyek. Budapestről 
jelentik: Az államvasutak igazgatósága közli, 
hogy az 1925. évre kiadott 'éves időleges sza-
badjegyek és kedvezményes áru bérletjegyek 
érvénytartamát a kereskedelmi miniszter 1926 
január 31-ig meghosszabbította. Egyben közli, 
hogy a közalkalmazottak részére az 1926. évre 
kiállítandó arcképes igazolványhoz szükséges uj 
fénykép helyett a régi is beküldhető, az eset-
ben, ha a régi arcképes igazolványok az 1920. 
évben vagy az azt követő időben állittattak ki 
és hi a fénykép kifogástalan állapotban van és 
felnőtt egyént ábrázol. 

— Kemál basa tőrvényszéki halálra Ítélt 
k<t mohamedánt, akik nam akartak femon-
dini a fizről. Londonból Jelentik: A konstan-
tinápolyi Reuter Iroda Jelentése szerint a kers-
sundei független biróság kötildltall halálra 
Itilt kii mohamedánt, akik nem akartak le-
mondani a fez-viseletről. 

— Kérdőiv a nyugdijatoknak. Budapestről 
Jelentik: A pénzügyminisztérium a nyugdijasok-
ról vezetett nyilvántartás kiegészítése céljából 
minden államvasuti és nem állami tanttót nyug-
dijasok, özvegyek és árváinak kérdőiveket kül-
dött szit sürgős kitöltés végett, amelyeket 1926 
január l én az ellátási dijak fizetése alkalmával 
fognak a kifizető postaközegek beszedni. A 
minisztérium felkér mindenkit, hogy a kérdő-
íveket kitöltve tartiák készen s a kifizető közeg 
kívánságára adják át. 

Vlligirodalmi és ifjúság! iratok legna-
gyobb választékban Bartosnál, Klauzál tér. 10i 

— Mérgezett bor ölte meg B:ck VilmostJ? 
Newyorki jelentés szerint az a gyanú, hogy 
mérgezett bor ölte meg Beck Vilmos operaéne-
kest, aki egy társaságban bort ivott és reggel 
panaszkodott, hogy rosszul érzi magát, ennek 
a bor az oka. Jelen'ést tellek a rendörségnek 
arról, hogy Beckkel mérges bort itattak. A vizs-
gálat és boncolás eredményét a rendőrség nem 
telte közzé és e pillanatban senkisem tudja, 
hogy bűncselekmény vagy mirgezisnek esett 
áldozatul Beck Vilmos. 

Varrógépek Javítása lelkiismeretesen és leg-
olcsóbban Singer Co. Varrógép R.-T.-nát, 
Szeged, Kárász ucca 1. sz. es2 

— Betörési kísérlet. Valószínűleg ellenállha-
tatlan kényszer hatása alatt az elmúlt éjszaka 
betörést kísérelt meg egy eddig még ismeretlen 
tettes a Lampei és Hegyi cég Püspök téri bazár-
épületben levő kötött- és divatáruüzlete ellen. Bá-
dogollóval vágta fel a kirakat vasredőnyét, hogy a 
kirakatban felhalmozott értékes kötött- és divat-
árukat megdézsmálja. A betörés azonban nem 
sikerült, mert a betörőt, ugy látszik, megzavarták. 
A rendőrség nyomozza a tettest. 

UJ tinotaafolyamok a Ti azt-szállóban. 
Révész Béla táncin ézetéb:n január 4-én délután 
6 órakor uj diáktánctanfo'yam kezdődik, január 
5-én este 8 órakor pedig uj esti tanfolyam 
nyílik. Mindkét csoportba kezdő és haladó nö-
vendékek fdvétetnek. Külön órák egyeseknek és 
kisebb cioporloknak egész nap. Jelentkezni le-
het naponta dé'u'án 6 órától. 

L á t t a m á r ? " ' m i r n é z z e m e g 
hol látható? kirakatában. 

Mhi 41 

K l a u z á l t é r , t e j p i a c . 

özv. Domokoa Blekné sz. Molnir Mária ugy a maga, mint gyermekei 
nevében mélyen megrendaive tudatja, hogy felejthetetlen jó férje, áldott jó apjuk, a 
drága jó ntgyap4 

D O M O K O S E L E K 
NYUO. POSTA- fiS TÁVIBDAFEIiUOTELO 

életének 77 ik, boldog házasságán<k 47-lk évében f. hó 22 én reggel 6 órakor meghalt. 
Temetése f. hó 24-én délelőtt 11 órakor lesz a Fodor ucca 8. számú gyász-

házból a református egyház szertartásai szerint. 

Bmléke Áldott, pihenése ciendei legyen I 

Mariska 

t a i i i ö 

Margit 

П о п а 

gyermekei. 

Síékely Aranka 

menye. 

Scaivaiy DeuO 

Burohardt Lajos 

Sctirlkker Imre 

vejei. 

Scarvaty Ol0a 

Szarvaay Margit 

unokAi. 


