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fíffrek 
J C n / 1 H Keclcl- R(5m- t a t h- Grácián. Pro-

tcstáns Auguszta. .\ap kél 7 óra 
42 perckor, nyugszik 1 óra 10 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—Mg, dél-
titán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt fél 10-től 
1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e, 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 61. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 12GS.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány L., Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 846.) 
Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. (Tel. 
1125.). Selmeczy Béla, Somogyi-telep. 

— Időjárás. A Mcteorologiai Intézet jelentése: 
frazá nk déli és keleti részein voltak kisebb hava-
zások. A hömérékslet a normális alá sülyedt és 
különösen nappal volt aránylag alacsony. A fagy 
legerősebb volt Turkevén, —6 fok Celsius. Buda-
pesten délben a hőmérséklet 2 fok Celsius volt. 
Jóslat: Egyelőre még hideg és túlnyomóan száraz 
idő. később nyugatról csapadékhajlammal eny-
hülés valószínű,-

— Felolvasó ülés a Dugonics-Társaságban. A 
Dugonics-Társaság vasárnap délután felolvasó ülést 
tartott a városházi közgyűlési termében. Hegy i 
István népie.s történetet olvasott fel, C z i m e r 
Károly a régi szegedi kaszinói életet ismertette 
jóízű humorral. J u h á s z Gyula remek értekezését 
olvasta fel Dankó Pisláról. A felolvasó ülés közön-
sége meleg elismerésben részesítette a költőt, dc 
tapsaival nem fukarkodott a többi szereplő szá-
mára sem. 

N Karácsonyi őröm. Nemcsak a kis gyermekek, 
í'e a felnőttek gyermekes örömmel várják a 
karácsonyfát és örülnek a karácsonyi ajándékok-
nak. Nem lenne nehéz a megfelelő ajándéktárgya-
kat megtalálni, ha a Meinl-cég kirakatait meg-
tekintené. A legszebb ajándék összeállításokat ol-
csón és a legjobb minőségben vásárolhatja, 
t DiélKoksz, poroszszén.tQztfa Wiuklorcégnél. Tol.24. 

— Az AME vasárnapi matinéja. Az AME vasár-
nap délelőtt kiállítási helyiségében nívós matinét 
rendezett, amelyen J u h á s z Gyula konferált szel-
lemesen. H o n t Ferenc Vörösmarty-, Ady- és Ju-
hász-verseket szavalt B i h a r i Sándor egy Gon-
nod-áriát és egy magyar müdalt énekelt, B o j á r 
Lili Ady, Babits és Szép Ernő költeményeket 
mondott el, majd H o n t Erzsébet modern dalokat 
énekelt. A nagysikerű matiné után Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter megtekintette az AME tár-
lalát és elismeréssel adózott a szegedi művészet 
kultúrájáról. Az egyesület a kultuszminisztert Tö-
mörkény-plakettel ajándékozta meg, amelyet 
S zo l c s á n y i Gyula szobrászművész készített. 

x Meséskönyvek legolcsóbban Sctnrarcz könyv-
kereskedésében. 

— Halálozás- Szeged egyik legöregebb asszonya 
költözött el az élők sorából, Gá.1 Mihályné szemé-
lyében. Az elhunyt patrona 102 evet élt. Gombos 
István szabómester rokonát gyászolja benne. 

x Ma 5 órakor zeneiskolai hangverseny a Ti-
szában. 47 

x 12C-os telefonon príma fát, szenet, kokszot 
rendelhet. 

~ A német követ agyonlőtt egy pákászt. Buda-
pestről jelenük: Néhány nappal ezelőtt — mint 
ismeretes — a budapesti német követ egy va-
dászat alkalmával véletlenül agyonlőtte Ve i t z 
Ferenc pákászt. Bár a hivatalos nyomozás meg-
állapította, hogy a szerencsétlenségért senkit sem 
terhel a felelősség, ennek ellenérc a német követ 
ugy gondoskodott a hátramaradottakról, hogy 20 
ezer pengőért ingatlant vásárolt részükre, házat, 
építtetett nekik és életjáradékul havi 160 pengőt 
biztosit a caslád számára. 

x Telefonon „Kéry-aulólaxtf* szám nélkül kérjen 

x Munkásoknak karácsonyi árkedvezmény. Ti-
sza Áruház, Püspök-bazár. 409 

x Van önnek rádiója? Ha nincs, vegyen csa-
ládjának karácsonyra. Garancia mellett, olcsón, 
jót ad Deutsch, Kárász-ucca. 

Ha Iái a leje és szédül, ha telfeéget, 

bélizgalmat, gyomorégést, oldal-zurást, mell-

szorulást és szívdobogást érez, ígyék minél 

előbb valódi .Ferenc József" keserövizet. 

Gvomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy 

a Ferenc József viz remek természetalkotta 

hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogé-

riákban és faszerüzletekben. B l 
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CUSN 

MegfOJ) 
•x u átkozott kmiScíi. 

K n p h a M gyögvízertA-
r n k b a o é i drogériáit b a n 

E«er meüpuzinta esik-
hamar mefiffyógjttott. 

Kapható gydgyszertA-
r a k b a n és droget lAhban 

D 1 V A T S Z Ö V E T E K 
férfi ruhakeimék nagy választékban legolcsóbban 885 

Lévai Henrik t f F S i t S z ő r m e raktár! 

Karácsonyi és újévi 
ajándékok! 

Gál Testvérek utódainál 
a legelőnyösebben szerezhetők be, hol a dúsan felszerelt raktár minden vétel-

kötelezettség nélkül megtekinthető. 

Játékárukban, úgymint: babák, konyhák, szobák, várak, katonák, 
mackók, Eiinfalovak, vasépitö és köépltö szekrények, érarugós és villanyos 
áramú vasutak és autók, társasiátékok, puskák, kardok, képeskönyvek és 
ifjúsági iratok stb. Felnőtteknek: Dísztárgyak, szamovárok, ridíkülök, 
pénz-, szivar-, cigarettatárcák, manikűrök, fésiikészletok stb. A szokott 

jutányos árakon. 266 

Minden tárgv meg van irva és december hóban készpénzvásárlók 10% 
engedményben részesülnek. Kiváló tisztelettel 
o. B. c. utalványok érvényesek. Gál Testvérek utódai. 

— Nyilatkozat. A »Szegedi Friss Újság r-gal a 
terjeszkedés körül végzett lázas munka közben 
az emuit évben konfliktusunk támadt. Bőszben a 
helyzet félreértése és félreismerése, részben kiadó-
hivatalunk tolbuzgósága részünkről oly lépéseket 
idéztek elő laptársunkkal szemben, melyek a »Sze-
gedi Friss Ujságc-nak közbecsülésben álló válla-
latát sértették. Ezen lépések megtételét őszintén 
sajnáljuk. Maga a konfliktus a helyzet teljes fel-
tárása után fenti nyilatkozatunk és a »Szegedi 
Friss Újság vezetőségének nobilis magatartása 
folytán békésen elintéződött. Indíttatva érezzük 
azonban magunkat ezt a nyilvánosság előtt is 
megállapítani annál is inkább, mert annakidején 
ez az ügy a »Szegedi Friss Újság* hasábjain 
nyilvánosságra került. Kijelentjük, hogy a »Szegedi 
Friss Ujságc laptársunkkal szemben való meleg 
kartársi viszony felett a jövőben fokozott mérték-
ben kívánunk őrködni. Szeged, 1928 december 
hő 17. Délmagyarország kiadóhivatala, 

x A szállodák királya a budapesti Royal. A 
Nyugatitól alig néhány perc alatt odaérkezni. Köz-
ponti fekvés. Közel az összes színházakhoz. 531 
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Filharmonikus hangverseny 
A filharmonikusok harmadik bérleti hangverse-

nyükön kizárólag magyar zeneszerzők müveit szó-
laltatták még. Nagy neveket, grandiózus müveket, 
amelyek valamennyije előtt kitárultak már az 
örökkévalóság kapni. Nagyon helyesen cseleked-
tek a filharmonikusok, amikor m a g y a r hang-
versenyt rendeztek, hiszen zeneirodalmunk meny-
nyiségileg és minőségileg is dúsgazdag. De miért 
álltak meg a régieknél és miért nem iktatták 
be műsorukba a 20-ik század magyar zeneirodal-
mának olyan világnagyságait, mint amilyen Bartók, 
Kodály? A müsorösszeállitásnak erről az általános 
hibájáról, valamint egyéb észrevételekről fogunk 
még beszélni, a magyar hangverseny kapcsán erre 
az egyetlen megjegyzésre szorítkozunk. 

Az idény eddigi hangversenyeinél koncedálni 
kellett a műsor anyagának csoportosításában terv-
szerűséget, meg kell azonban állapítani, hogy na-
gyotakarás, a haladás és fejlődés az idén is távol 
maradt a filharmonikusoktól. Dc nem tölti be. 
hivatásához méltóan a szerepét az olyan zenei 
testület sem, amely a maradiság jegyében dol-
gozik, sohasem frissíti munkáját változatos hatá-
sokkal és nem mer kiemelkedni önálló koncep-
cióval. 

Vasárnapi hangversenyükön először Volk-
m a n n B-dur szimfóniáját játszották. Ahol a rit-
mus pattogásától kellett a zenei gondolatot fel-
építeni, ott élvezetes volt az interpretálás, leg-
sikerültebben az utolsó tételben, amelyben ész-
revehetően több szó jutott már a fafúvósok lirai 
szereplésének. L i s z t Tasso-ja hatalmas mű, kon-
cepciót kíván. Némi javulást itt is találunk. Több 
jelentőséget kaptak a különféle szólamok cs nem 
egyedül a rézfúvó soknak, dobnak, cintányérnak 
lármás triomfójával akart triumfálni a felfogás. 
A hangversenyt E r k e l csodaszép Hunyadi László 
nyitánya zárta be. 

A közönség lelkesen és megértéssel lapsolt a ma-
gyar zeneszerzők müveinek. 

A színházi iroda hirei 
Három a kislány. Még csak ma csto szerepel 

esti előadás keretében a színház műsorán dr. 
Ocskay Kornél vcndégfclléptével ez a rendkívüli 
sikerrel felelevenített Schubert-operett, melynek fő-
szerepeit A. Harmath Hilda, Futó Klári, Kelelí 
Erzsi, Hcrczegné, Szakáts, Vágó, Szilassy, Nagy 
György, Herczeg, .Arany, Egyed Lenke és Sü-
megi játszák. 

Szegény leányt nem lehet elvenni. Zágqu István 
rendkívül mulatságos, szellemes és Szegeden is 
nagy sikert aratott vígjátéka szerdán este ismét 
műsorra kerül, a főszerepekben Pártos Klári, Kor-
mos Margit, Kováts Károly, Szilassy, Vágó, Ve-
szély. Herczeg, .Oláh, Nagy György cs Bönaival. 

Csütörtöktől kezdve minden este: Az utolsó Ve-
rebély lány. 

Vasárnap délután mérsékelt betyárokkal: Aida. 


