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H i r e J c 
— Bd**2&»« A Metéofotogial Intéaet jelentése. 

Hazánkban megindult a havazás, egyelőre csak 
a Dunántulra terjed, ahol több centimétel* ma-
gasságot ért el. Igy Sopronbau 18, Magyaróvárott 
7, Szombathelyen 6 cm. A hőmérséklet minimuma 
a legalacsonyabb Csongoron, minusz 3 fok. Vál-
tozékony idő, sok helyütt havazással. 

— A belügyminisztérium csütörtökön kezdi meg 
n városi kötísügvelés tárgyalását. A belügyminisz-
térium városi osztályán csütörtökön kezdik meg 
Szeged város Költségvetésének tárgyalását, ame-
lyen résztvesz S o m o g y i Szilveszter polgármes-
ter és S c n l t é t v Sándor főszámvevő is. A pol-
gármester és a főszámvevő szerdán reggel utaz-
nak fel Budapestre. 

— Földrengést jelzett a szegedi egyetem készü-
léke- A szegedi egyetem földrajzi intézete jelenti, 
hogy földrengésjelző készüléke hétfőn hajnalban 
közepes erősségű földrengést jegyzett fel. Az első 
lökés 1 óra 39 perckor mutatkozott és 16 percig 
1 ártott, az inga maximális kilengése 13 mm. volt., 
A második nagyobb lökés 6 óra 19 perckor kez-
dődött, 21 percig tartott és a kilengés 21 mm-t 
tett ki. 

— A szegedi jezsuiták rendházrektora került ia 
magyar tartomány élére. Budapestről jelentik: P. 
L e d o c h o w s z k y , a Jézus Társaság generálisa 
P. C s á v o s s y Elemért, a Jézus Társaság magyar 
tartományi főnökét, a szegedi rendi főiskola ta-
nárává nevezte ki. Helyébe a magyar tartomány 
élére P. B i r ó Ferenc, a szegedi rendház rektora 
Került. 

x Teftnáuyi—Köss lianüwrseny hpv. IS-án, pén-
teken a Tiszában. Mhi -17 

— Léderernc újrafelvételi kér. Budapestről je-
lentik: Léderer Gusztáv életfogytiglani fegyházra 
ítélt felesége levelet irt védőjének, amelyben kéri 
ügyének újrafelvételét azzal a megokolással, hogy 
sok adatot hallgatott el férje erdekében és ezeket 
akarja a biróság tudomására hozni. 

x Hont Erzsébet, Dauner Margit, Hont Ferenc 
müvészestélye a Tiszában december 7-én. 190 

— Vastagh Gyula fcépkiállitása a DMKE dísztér, 
méhen. Kulturális célt szolgál az a képkiállítás 
amely a DMKE dísztermében több magyar festő 
mttveiből van gondos kézzel összeállítva és ame-
lyen néhány elhalt klasszikusunk is képviselve 
van egy-egy jellegzetes müvével, több országosan 
ftnnert nevü festőművész, akik közül nem egynek 
müvei immár kritikán felül állanak, találkozik itt 
kevésbé ismert, hirt és dicsőséget még csak ez-
után szerzendő művésszel. Vastagh Gyula tudta, 
hogy a szegtediek kényes izlése megköveteli, hogy 
3 kiállított képek mesteri próbával legyenek ellátva 
& ezt tartotta szem előtt, amidőn nemcsak hozzá-
értéssel, de szeretettel és Ízléssel állította össze 
azt a nívós kis kollekciót, amelyben 8 uapou át 
gyönyörködhetik városunk műértő közönsége. S 
hisszük, hogy közönségünk, amely mindeu kul-
turális vállalkozással szemben mindig kellő meg-
értéssel volt, ezúttal is méltányolni fogja a kiálli-
1 ;Vs ügyeskezű rendezőjének költséges és fáradságos 
vállalkozását, annál is inkább, mert az árak iga-
zán a mai nehéz viszonyokhoz mérten, igen sze-
rényen vannak megszabva s amint halljuk, még 
ezeket sem kell egyszerre lefizetni. Elhalt uagy-
jainktól, Lotetöl van első korabeli lovas kép, 
Moduyánszkytól egy tavaszi táj, a fiatalon el-
halt Vastagh Gézától több oroszlánfej s idősebb 
Vastagh Györgytől két cigánylány, Glatz Oszkár-
tól egy paraszlányka.csoport. Benczúr tanítványai 
közül" Éder Gyula vesz részt az ö megszokott 
bravúros amorettjeivel. Komáromi egy interieur-
rel és a .-Pillangó kisasszonyt egy jelenetével, 
melyben az ablakon beömlő holdfény és a szobá-
itan" égő lampion fénye, amiut azok összeolvad-
nak. mesterien van megfestve. Glatter Ármin 
szép zsánerképeivel, Innoccnt több bájos női fe-
jecskével van képviselve s ha még felsoroljuk 
Edvi-lllés, Gergely, Romek, Juszkó, Heyer, Bach-
mami, Szirmai, Nagy Vilmos, Pap Emil, Pálya 
Celesztin, Náray neveit — ezzel nem azt akarjuk 
mondani, mintha az elhallgatottak meg nem érde-
melték volna a felemlitést, dc helyszűke miatt 
maradtak ki. A kiállítás 8 napig marad nyitva 
s igazán önmaga ellen vét, aki azt meg nem nézi. 
A kiállítás reggel 10 órától esti 7 óráig megtekint-
hető és kedd déli. két órakor uyilik meg. 

x Révész tánciskolában (Deák Ferenc ucea 22. I , 
em., belső lépcsőház) uj tanfolyamok kezdőd-
nek, Jelentkezés délután 5 órától. 488 

s ^Bagoly .,elem zseblámpába, rádióhoz Tóthnál. 

CIPŐK VÉRTESI upásKüonj&ban, Kftr&sz u. 8. kaphatok 

Bécsi v l r í s l f 
kolbász tonnával vagy mustárral és kénjénél 

48 f i l l é r m O l r e l l a téri f e n v ó b a n . 

— Felvétel a szegedi egyetemre. A szegedi Fe-
renc József Tudományegyetem rektora közli: A 
szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem 
közli, hogy akik erre az egyetemre felvétetni óhaj-
tanak, felvételért december folyamán folyamod-
hatnak. A felvétel iránti kérést ahoz a karhoz 
kell intézni, melyre folyamodó beiratkozni óhajt 
és a kérvényhez születési és érettségi bizonyítvány, 
valamint a folyamodó uemzethüségét is tanúsító 
erkölcsi bizonyítvány csatolandó. Az egyetem je-
lenlegi hallgatói a felvételért nem kötelesek új-
ból folyamodni Szegénysorsu és jő előmenetelü 
egyének, vagyontalan köztisztviselők gyermekei, 
vagyontalan árvák és menekültek január 19-ig be-
nyújtandó kérésükre tandíjmentességben részesül-
hetnek. Az egyetemi hallgatóknak Szegeden a 
következő diákjóléti intézmények állanak rendel-
kezésükre: 1. Az egyetemi menza, melyben napi 
1 pengőért teljes élelmezés (reggelivel) kapható. 
2. Az egyetemi Horthy Miklós internátus, melyben 
180 férfi és 40 nőhallgató kaphat havi 5 peu-
gőért lakást, fűtést, világítást. 3. Az egyetemi 
Bocskay internátus, mely 50—60 menekült magyar 
ifjút fogad el jutányosán teljes. ellátásra. 4. Az 
egyetemi Szent Imre kollégium, mely 50—60 egye-
temi hallgatót vöSz fel méltányos feltételek mellett 
teljes ellátásra. 5. Az egyetemi Szent Erzsébet 
Leányotthou, mely 20- 30 egyetemi hallgatónőt 
részesít mérsékelt áron ellátásban és nevelésben. 
6. Az egyetemi Diákjóléti és diákvédő iroda, mely 
a szegénysorsu és jó előmenetelü hallgatók er-
kölcsi és anyagi támogatásával intézményesen 
foglalkozik és őket a szükséghez képest (tandíj, 
tankönyv, élelmezési, ruházati, gyógykezelési stb.) 
segélyekben részesili. Az elősorolt diákjóléti in-
tézmények részéről engedélvenzi szokott kedvez-
ményekért az illető intézmények igazgatóságához 
kell folyamodni. Egyébként ugy az egyes diák-
jóléti intézményekre, mint minden egyetemi ta-
nulmányokra a helyi viszonyokra vonatkozó kér-
désben mindenkinek készséggel nyújt írásban is 
felvilágosítást .az egyetemi Diákióléti és Diákvédő 
Iroda. 

— Felülfizelések a jótékony magyar asztaltár-
saság estélyen, A szegedi jótékony magyar asztal-
társaság legutóbbi nagysikerű társasössze.iöyeteléi) 
a l ö e'.ke ők fizeí'ek re ü : Schle i"ger Márton 1.59, 
Kabók Dezső 2, Szabó István 2.60, Wimmer Fü-
löp 5. Bugy Imre 5, Könnendy Mátyás 5, Gom-
bos István 10, dr. Bartha Sándor 1, Hegedűs 
Ferenc 1, Zubek Lajos 1, Beck Józsefné 1, Bohn 
Antal 5, Berg János 2 pengőt. Az egyesület hálásan 
nyugtázza az adományokat. 

x Del-Ka—Hungária r. t. Középeurópá legna-
gyobb cipőáruháza. Elsőrendű cipők és haris-
nyák. Fióktelep: líárász-ucca l í . 155 

— A mérnöki hivatal utasítást kapott a Szsnt 
György-uecában építendő u j városi bérház ter-
veinek elkéswiésére. Két hónappal ezelőtt, miut 
ismeretes, a közgyűlés elhatározta, hogy nagyobb 
összegű belföldi kölcsön felvételének ' engedélye, 
zését kéri a kormánytól. Ebből a kölcsönből 
szándékozik a város mintegy nyolcszázezer pen-
gő költséggel felépíttetni a Szent György-uccában 
megvásárolt Sebestyén-féle telekre az uj három-
emeletes városi bérházat. A tanács most utasí-
totta a mérnöki hivatalt az uj bérház terveinek 
elkészítésére, mert a belügyminiszter rendelete ér-
telmében a kölcsön felvételének engedélyezését 
kész tervekkel lehet csak kérelmezni. A mérnöki 
hivatalban, értesülésünk szerint, K ö v é r Tibor 
főmérnök a Templom-térí, a Szentháromság-uccai 
és az Oroszlán-uccai városi bérházak ű«yes ter-
vezője kap megbízást. 

— Somogyi-telep tűzoltólaktanyát kér. Somogyi-
telep önkéntes tűzoltótestülete beadványt intézett 
a város tanácsához és azt kéri, hogy a város épít-
tessen a telepre megfelelő laktanyát az önkéntes-
tűzoltóság számára. A mérnöki hivatal hozzá-
vetőleges költségvetése szerint a Somogyi-telepiek 
kérelmének teljesítéséhez hatvankilencezer pengő 
kellene. A tanács az ügyet véleményezés végett 
átteszi a pénzügyi bizottsághoz. 

x Meghívó. A billiárdkör megalakítása végett 
mindazok, akik a gyűjtőivel aláirtak és akik belépni 
szándékoznak, csütörtökön este fél 8 órakor az 
Emke-kávéház különtermében megjelenni szíves-
kedjenek. Előkészitő bizottság, " 18 í 

— A kisdiák halálos játéka a villanypóznán-
Vasárnap délelőtt a Délibáb-uccában K i r á l y 
István 12 éves tanuló társaival játszadozott. A 
játszadozás közben a kisdiák fogadásból felmá-
szott egy villanykaróra. Társai hangosan biztatták, 
a szerencsétlen kisfiú pedig megérintette mászás 
közben a vezetéket. A következő pillanatban holtau 
bukott le a magas karóról. A kis Király István 
holttestét a törvényszék orvostani intézetébe czál* 
látottak. A nyomozás megindul!. 

Aki friss és egészséges akar lenni és 
nem akarja, hogy kemény legyen a széke, foly. 
ton fájjon a feje és bőre fele legyen mindenféle 
pattanással, az igvék hetenként egyszer-kétszer 
reggelizés előtt 1 pohár természetes .Ferenc 
Józsel" keserűvizet. A hadikórházakban vég-
zett orvosi megfigyelések szerint a Ferenc 
József vizet a súlyos betegek is szívesen hasz-
nálták, mert ez minden kellemetlenség oko« 
zása nélkül biztosan hat. Kapható gyógyszer* 
tárakban, drogériákban és íüszerüzletekben, 

— A tanács feljelent egy tizedest, aki meg-
verte a vámőrt. Néhány nappal ezelőtt kellemet-
len kalandja volt a város egyik vámőrjének. A 
vámőr észrevette, hogy egy tizedes' engedély nél-
kül hordja a város földjét. Igazolásra szólította 
fel, azonban a tizedes megtámadta a vámőrt és 
alaposan helybenhagyta. A vámőr esetéről jelen-
tést tett felettes hatóságának, és a tanács most 
elhatározta, hogy a brutális tizedes ellen fel-
jelentést tesz a dandárparancsnokságnál és kéri 
ellene a bűnvádi eljárás megindítását. 

x Ragyogó fehér fogsor a száj diadémja, a mo-t 
solygó arc legszebb ékessége. Örvendve tapasztal, 
ják azt nap-nap után fizok, akik a száj és fogak 
célszerű ápolására EGLEÜ fogpépet használnak. 
Tudományos összetételével legjobban bevált,, mert 
fogkö-oldó, antisentikuk. jól habzó, kellemes izü 
fogkrém. * Mhi 16 

x Száraz tűzifa jutányos árban Bach Jenő és 
Testvére cégnél. Telefon 126. 63 

és 
Müvéa^at^ 

Baíekoviü Zlalko hegedüeslje. Balokovic Zlatkó-
ról keveset hallottunk czideig', főleg az Uj-világ-
bau hegedült magának híveket. Most azonban, 
hogy hétfői hangversenye révén alkalmunk volt 
őt hallani, le kell szögezni, hogy kétségtelenül 
érdekes müvészegyéniség. Csupa temperamentum, 
délszaki hevesség tör elő vonójából, mélytüzű 
bársonyos tónusában lappangó indulatok vibrál-
nak. Nem az a hegedűs, akit lélekzetvísszafojtva 
hallgat a közönség, de meleg lélelk cseng ki játé-
kából. Nem a hozzáférhetetlen tehetség magas 
pódiumáról szól le hozzánk, hanem lejön közénk 
és muzsikál nekünk, emberi szomorúságokról, köz-

j vetlenül, zengő, behízelgő hegedűhangján. Ebben 
a meleg hangzásban van Balokovic művészetének 
gyújtópontja és főerőssége. H u n d e i g-moll szo-
nátáját emelkedett áhítattal adta elő. T s c h a i -
k o w s l i y D-dur hegedűversenyének első tételé-

• ben hatásos tudott lenni, a többi tételekben már 
érezhetővé vált bizonyos fokú monotónia. C h a u s-
s o n : Poém-je szétfolyó, halvány érzésfonalakból 
összeállított szimpla, lirizáló hangköltemény, amely-
ből lia nem is olvas ki a művész különös, mé-
lyen járó értelmet, érzéssel előadva kap némi 
érdekességet. C h o p i n Nocturue-t, B a l o g h 
kedves Caprice Antique-ét, B r a h m s bensőséges, 
könnyed Valsc.ját játszotta, különösen utóbbit har-
monikus hangulattal és N a c h e z : Magyar tánco-
kat belső átéléssel. A zongorakiséretet T i eger-
m a n n Iguác látta el pontosan és Ízléssel. A kö-
zönséget, amely nem szívesen vállalkozik i fel-
fedező: szerepre, nem túlságosan hajtotta a kí-
váncsiság az ismeretlen hegedűs megismerésére, 
a tapsokból ítélve azonban, a kisszámú hallgató-
ságnál elért jelentékeny sikerről kell beszámol-
nunk. 

Ballel-miítiué. Vasárnap délelőtt müvészmaliné 
volt a színházban, amelyen fellépett az állami 
Operának két tehetséges fötáncosa: V é c s e y El-
vira és K ő s z e g i Ferenc, akik kedves szóló- es 
duettszámokkal arattak sikert. Ugyanekkor Pi-
l i n s z k y Zsigmond operaénekes áriákkal és mű-
dalokkal szerepelt általános tetszéstől kisérve. 

Telmányi—Kósa 18-án, este S órakor-a Tisza-
szállóban tartandó hangversenyének műsora: 1. 
Franck Cézár: Szonáta A-dur, hegedű és zongora, 
2. Bach: Hegedűverseny, E-dur. 3. a) Schumanu-
Telmányí: Románc, b) Dalberg: Scherzo gracioso, 
c); Beethoven—Auer: Török induló. 1. a) Kodály: 
Adagio, b) Kodály—Telmányi: Valsetles .c) Doln 
nányi: Rurália Hungarica (újdonság). 

Hi«ssáreipi f 
szaksze rűen , gyorsan 
legolcsóbban készülnek a «C6 

Gummi és Bőr ipa rba® 
Szeged, Széchenyi fér 9, Teleion 16-94 


