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Csütörtök. Róm. kai. is protestáns
J I I I / £ 4 i /íddm, Éva. OOr. kai. Dániel. Nap
kel 7 )'o
»erekor, mvagsxtk 4 óra 13 perckor
Somogyi-könyvtár zárva, Muzeum nyitva délelőtt
10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet)
oyttv* d. e. 8—1 ig, d. n. 3—7-ig.
A színházi előadás délután fél 4 órakor kesdődi*.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárul 61 (telefon 996),
Barcsa v Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély
József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György
Boldog uszony sugárut (telefen 1125). Moltívánv Lajos
Ujweged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este
fél 7 órakor.

— Halálozás. Azoknak a hófehérhaju aggastyánoknak száma, akik a már-már pusztulőban levő
régi Szegedet jelentik a frissen nOvő uj generáció
előtt, ismét megfogyatkozott eggyel: Domokos Elek
nyug. posta és táviró felügyelő költözött el az élők
sorából. Domokos Elek ősrégi székely családból
származóit és egészen fiatalon, több mint ötven
évvel ezelőtt telepedett le Szegeden, feleségül vévén
néhai Molnár
Mártonnak, a város egykori tiszti
főügyészének és tanácsnokának leányát. Mindenki
szerette az áldott szelidségü öreg urat, aki ezreknek volt jótevője, de soha senkit meg nem bántott.
A kaszinóban mindennap ott lehetett látni, amint
csendesen sakkozott és sorban megtnattolta a
fiatalokat. Egész életét boldog családi körének
A Délmagyarország karácsonyi száma szentelte. Néhány héttel ezelőtt ágynak esett és
tüdőgyulladás vitte el a 77-ik évében levő öreg
Péntekea a rendeméi jelentékenyen nagyobb urat, aki 47 évet töltött hűséges életepárjának :
erjed elembe a jelenik meg a
Délmagyarorszdg. Molnár Máriának oldalán. Halottas ágyát gyermekei
Tartalma« és terjedslmes karácronyi ajándék- állják körül: Mariska, Szarvasy
Dezső honvédkönyvünket előfizetőink legnagyobb résie már ezredes felesége, dr. Domokos
László ny. miniszteri
kézhez kapla. A kéibesités csütörtökön is fart. osztálytanácsos és felesége, Székely Aranka, továbbá
Lajos szegedvárosi tanitó felesége, DoLipunk karácsonyi száma ériékes és érdekes Burghardt
közlemények tekintetében vetekszik ajándékköny- mokos Margit, aki maga is pedagógus; a sziliért
tagja, végűi Schrikker
Imre földbirtokos
vünkkel, amelynek megjelenése pedig messze Sie- tamestület
fe'esége, Domokos
Ilonka. Gyászolják még a
ted határain lul is irodalmi esemény volt. Kátay-, Szüts , Reizner-, Burghardt- és SzilberKarácsonyi számunk szerzői között vannak családok. Temetése 24 én, csütörtökön délelő'.t 11
Peldl Qyula, Szeged egyetlen ellenzéki nemzet- órakor lesz a Fodor uccai gyászházbó!, ahonnan
gyűlési képviselője, aki ebben a cikkében a a református temetőben helyezik örök nyugovóra,
kormány pénzügyi politikáját bírálja, dr. Vám- a szegedi uri társadalom őszinte részlte mellett.

béry Ruszten, aki a numerus clausus és az
«llenzéki politika kapcsolatáról ir cikket, dr.
Blbó István az egyetemi könyvtár igazgatója,
aki Korszerű filozófusok cimen értekezik, dr.
Puskát
Endre, aki Ibten Kis Eyolf cimü
drámájának most készülő fordításából közöl
részleteket és Pakots
József, aki egy igen érdekes, mélyen szántó drámai jelenetet irl a
Diimagyar ország
karácsonyi száma részére.
Móra Ferenc tárcája és Juhász
Qyula egy
drámai költeménye tetőzi be ennek a számnak
magas éttékét, amelyet valamennyi többi munkatársunk erdeket ckkei és költeményei tesznek
leljeisé és még változatosabbá.
— Smiih januárban Budapestre érkezik
Bostonból Budapestről jelentik: Smith népszövetségi főbiztos, értetülésünk szerint, azt az
ártesitést küldte a népszövetségi főbiztosságnak
Bos onbó'» bogy Január első feliben Budapestre
étkezik. Ugy értesülünk, hogy a főbiztosi hivatal rövidesen elkészül a főbiztos novemberi
jelentésével s az december utolsó napjaiban a
nyilvánosság elé kerüL
— December 27-én élstbaiép az olasz kereskedelmi szarződés. Budapestről jelentik: A
kormány rendeletet adott ki, amely kimondja,
hogy az olasz királysággal juliui 20 án kötött
«OlcsOnös ideiglenes
kereskedelmi egyezmény, amelynek megerősítő okiratait december
12-én Rómában kicserélték, december
27-in
iktbelip.

—• A mentőkocsi és a postakocsi karambolja a bíróság előtt. December 7-én történt
még, hogy a korzón a mentőkocsi összeütközött a postakocsival, ugy hogy a karambol
miatt a mentőkocsi ciak negyedórák multán
folytathatta útját. Az összeütközés miatt a
postakocsi oldalát törte össze, emberéletben
azonban ctodálaios véletlen folytán kár nem
esett. Az érdekes ügybea szerdán ítélkezett
Stadler István kihágási bíró és a kihallgatott
tanuk vallomása alapján Suba
István
postakocsiit
szabálytalan
hajtás
cimin
bünisnek
mondotta ki is 150 ezer korona
pinzblrságra
ttilte. A bíróság azonban a mentőkocsi vezető*
jét felmentette a vád és annak következményei
alóL

— Zápor, villámlás, mennydörgés, jégeső, kettői szivárvány és tizenkét fok meleg december
23 án. Ugy látszik, igazuk van azoknak, akik azt állítják, hogy megbomlott végleg az idő, mert már nem
ismeri ki magát a kalendáriumban, vagy nem respektálja azt. Rendes nyár már évek óta nem volt, rendes
tél még kevésbbé. Olyankor önti el a folyópartokat az
árvi:, amikor normális körülmények között vizhiány
miatt felfordulnak a halak. Télen virágoznak az almafák. Szóval nagy és általános az össze-visszaság. De,
amit most produkált a haldokló esztendő, az páratlanul áll, legalább is nem emlékeznek hasonlóra a legöregebb emberek sen. Karácsony Qnnepe előtt öt nappal még a levegő is mozdulatlanná dermedt a rettenetes hidegtől, amely félméteres jégkéreggel boritotta be
a vizeket. Ma pedig, Jézuska érkezése előtt két nappal, tizenkét fokot matatott a hőmérő és az emberek válláról lekívánkozott a télikabát. Tizenegyóra után
néhány perccel elborult az ég. fekete felhótömegek
nyargaltak keresztül rajta, majd hirtelen megeredt a
zápor és nyári recept szerint végig paskolta a várost
Néhány perc múlva már ismét a nap ragyogott a derült
égen. Félkettőkor megismétlődött a szokatlan játék azzal a különbséggel, hogy az északkeleti égboltozaton
k«ttős szivárvány keletkezett és a zápor vizcseppjei
közé apró jégszemek is keveredtek. Egy órával később
ismét elsötétült ai ég, megeredt a zápor és lilástényü
villámok hasogatták végig a levegőt, fülsüketítő mennydörgés közben. Az égi háború majd egy teljes óráig
tartott Aztán hirtelen ismét kitisztult és a nap a felhőtlen égről bukott bele az éjszakába.

— Koaiornmegváltás. Dr. Rózsa Pál Kohn ignácné
elhalálozása alkalmából koszorú meg váltás dmén a
mull bélen jelent meg a kereskedelemügyi mi- Délmagyar ország utján 200.000 koronát adományozott
kisrongyos akcióra. Az adományt rendeltetési helyére
niszter rendelete, amely a husiparosoknak meg- ajuttattuk.
engedi, hogy üzleteiket vasárnap délelőtt 10
— A katonai nyugdíjasok arcképe« igazolványailíráig nyitva tartsák, de ennek ellenében arra A kedvezményes vasúti menetjegy váltására jogosító
Kötelezi őket, hogy alkalmazottaiknak hittön arcképes igazolványok az 1926. évre nem fognak megdélelőtt 12 áráig pihenőt adjanak. Minthogy a hosszabbíttatni, hanem ujak kerülnek kiadásra. A régi
igazolványok 1926 évi február hó 28-ig érrendeletet egyes husiparosok különbözőképen ajcképes
vényben maradnak. Az igénylés és kiállítás akadálymagyarázták, a rendelet autentikus érteimezétét talan lebonyolítása érdekében felhivatnak az összes
illetőleg a szegedi kereskedelmi és iparkamara katonai nyugdijasok, valamint azok özvegyei és árvái,
rövid utón érdeklődött a kereskedelemügyi mi- hogy a látogatójegy alakú, nem kemény kartonlapra
puha e.5x ¡üT5 nagyságú arcképeiket akként készítnisztériumban, ahol azt a felvilágosítást nyerte, húzott,
sék el. hogy azok 2P.COO korona kiállítási díjjal együtt
hogy ax üzleteket hitfőn délelőtt is nyitva stá-a polgármesteri hivatalnál (Dugonics tér 2. sz.) legkébod tartani, de ezen a napon alkalmazottat sőbb január hó lU-ig beszolgáltatbatók legyenek.

— A húsipar vasárnapi munkaszüneti. A

foglalkoztatni tilos. Az az értelmezés tehát, hogy
-igyes alkalmazottak vasárnap kaphatnak szabadságot és bélfőn délelőtt dolgozni kötelesek,
nem állhat meg. Az alkalmazottak hétfőn délelőtti foglalkoztatására vonatkozó tilalom általános és kivétel csak ott engedhető meg, ahol
hétfőn délelőtt vásárt tartanak.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenése : Hazánkban a hőmérséklet emelkedett. A
aaximum több helyütt meghalsdta a 10 fok
Celsiust. Az idő megtartotta csapadékos Jtileíét, egyes helyeken nagyobb ető is volt. Tokaion 29 mm. mennyiségben. Jóslat: Egyelőre
még enyhe, esős, később változékony hidegebb
idő szelekkel és hsvazáisal.
— Nemes Antal lesz a pécsi püspök. Buda
pestről jelentik: Zichy Gyula gróf kalocsai érsekké
való kinevezése folytán megüresedett pécsi püspökségre Nemes Antal cimzeles püspököt, várbeli
plébánost nevezik ki.

— Kik tervezik az uj fillért? Budapestről
jelentik: A nem nemesfémből készülő uj maar ércpénz tervezetére hirdetett pályázat

S»jrálására a magyar országos képzőművészeti
tanács kebeléből alakult biráló bizottság a beérkezett pályáratok közül a kitűzött dijakkal
a kö/elkezö pályamunkákat ju'almazta: Az 50
filléres lervei étnél Bkty András, a 20 filléresnél Szántó
Gergely, a 10 filléresnél Tóth
Gyula, x 2 filléresnél Tary Lajos, az 1 fiiié> esnél Csabai Ékes Lajos munkájá*. Az uj
m gyar ércpérz tényleges kiviteléről a pénzügyminiszter szabadon dönt.
Teadéiutiaok a Tisza-szállóban. Karácsony két napján és vasárnap délután 5 órakor
tea'áncdélután ¡esz a Tisza emeieli tánctermében, E táncokhoz a rendezőség meghívókat
bocsátott ki.
Béc i diókoksz. Kelenbank. Telefon 66.

A Zaidö Szentegylet f. hó 27-én, vasárnap
délelőtt fél 11 órakor tartja az 1926. évi költségvetést tárgyaló közgyűlését.
— Nyaklánc történet a kastélyban. A Nép-

szava 1925 március 31 iki száma „Nyaklánc történet a dédesi kastélyból" cimen cikk jelent meg,
amely megirta, hogy 1924 november

16 ikán Dé-

desen, Serényi István gróf kastélyában, nagy ünnepség zajlott le. A vendégek másnap reggel tiz
óráig maradtak együtt. A vendégek távozása után

a kastély úrnője megdöbbenve vette észre, hogy
az éjjel viselt értékes gyöngynyakéke
eltűnt. A
grófné azonnal detektiveket kért Miskolcról, akik
megindították a nyomozási. Többek között kihallgatták Kacsmárszky
Jánost, a gróf inasát, akit a
detektívek bevittek a kastély egyik szobájába és
ott vallatóra fogták. A cikk szerint a
áetektivek

brutálisan bántalmazták a grófi inast.
Hetvenet
vertek a talpára. Egyre nógatták, hogy tegyen

beismerő vallomást, az inas azonban nem volt
hajlandó vállalni a lopást A nyakék néhány nap
múlva megkerült, az inas azonban kénytelen volt
Dédesről elmenekülni, hogy az ottani főszolgabíró

kezébe ne kerüljön. A cikk miatt rágalmazás sajtóvétsége elmén eljárás indult a Népszava ellen. A

cikk szerzőségét Fényes László vállalta, aki ma
állott a büntetőtörvényszék Pubük- tanácsa előtt.
Védője, Vámbéry
Ruszlem, a tárgyalás megnyitása
előtt előterjesztette, hogy az ügyben kibocsájtott
vádirat ellen Fényes László kifogásokkal nem élhetett, mert a vádiratot annakidején Buza Barna
vette kézhez, akinél Fényes László albérletben lakik.
Fekete Bertalan dédesi főszolgabíró ugyancsak
pert indított ebben az ügyben Fényes László ellen,
itt előterjesztette Fényes a bizonyítékait és a vádtanács december 30 án tárgyalja az ügyet. Kérte
Vámbéry az igazolás elfogadását és azt, hogy az
ügy iratait a törvényszék az igazolás elfogadása
után tegye át a vádtanácshoz. A tárgyalást nem is
folytatták le, hanem a törvényszék az igazolás
kérelem elbirálása végett a per iratait áttette a
lö. vényszék vádtanácsáboz.
- Karácsonyi jótékonyság. A Szegedi Jótékony
Magyar Asztaltársaság egymillió koronát adományozott
a polgármesteri-gyorssegély alap gyarapítására és bejelentette a polgármesternek, hogy karácsony másodnapján tiz egyetemi hallgatót lat szívesen vend'
ebédre. Szüber Dezsőné a polgármesteri hivatal utj
egymillió koronát adományozott a Katolikus Nő
Egyesület céljaira, egymilliót a vakok intézetének és
egymilliót a vak katonák javára. A Bernáth és DeutscÁcég a Délmagyarország
szerkesztősége utján a kisrongyosok, a vakok intézete és a siketnémák intézete
javára ICC—ICO ezer koronát, Kramer cseraegekereskedő ugyancsak a Délmagyctország
utján 50.000 kerónát adoísányoxotl a kisrongyos-akcióra. A szerkesztőségünkbe küldött adományokat rendeltetési helyükre
juttattuk.

Hároméves asztali bort vegyen Mihályinál.
— Felmentették a bélyegcsalás vádja alóL
Bárány Teréz csanyteleki lakos könnyfl módját
találta ki annak, bogy rokonaival ingyenesen
levelezzen. Régi elhasznált
bélyegeket
tisztára
mosott és azokat ragasztotta fel elküldendő
levele're. Azonban a csanyteleki postán rájöttek
Bárány Teréz Irükkjére és csalás cimin
eljárási
Indítottak ellene. A szegedi törvényszék a vád
és következményei alól felmentette Bárány Terézt azial, hogy nem nyert bebüonyitást az,
hogy a vádlott csalási szándékkal
ragasztotta
fel a lemosott bélyegeket.
UJ

tánctanfolyamok

л

Tiazi-ssállöbats.

Révész Béla tándntézetébea január 4-én délután
6 órakor uj diáktánc tan fo'yam kezdődik. Január
5-én este 8 órakor pedig uj esti tanfolyam
nyílik. Mindkél csoportba kezdő és haladó növendékek felvétetnek. Külön órák egyeseknek és
kisebb csoportoknak egész nap. jelentkezni lehet naponta dé'után 6 órától.

Kanári eledel recept szerint Mihályinál.
— Erdélyben havazik. Békéscsabáról jeltniik: Erdélyből óriási havazást jelentenek. Az
aradi gyorsvonal, amelynek reggel 8 órakor
kellett volna ideérkeznie, ciak délután 3 órake r jött иод.

