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rettalárcákkal és mindenféle ezüst disztárgy-
gyal. Mikor a betörő zsákkal a kezében távozni 
akart, észrevette, hogy a kaput bezárták, ezért 
liogy könnyebben menekülhessen, oll hagyta a 
kapu alatt zsákmányának kevésbé értékes ré-
szét és a szomszéd ház tetején keresztül clmc-
*>*kült. 

A betörők az üzlethelyiségben a páncélszek-
rény oldalát vágták ki. Az eddigi megállapí-
tások szerint a hátrahagyott apróbb ckszc-

Else Jerusalem v i l á g h í r ű 
regényének W m v á l t o z a l a 

reken kívül SO arany függő, 22 arany férfi-
lánc, 10 talléros függő, 6 pecsétgyűrű, 2 ezüst 
ceruza, 6 ezüst férfi óra, -1 nikkel őra^lö ezüst 
gyürü, félkilogram törtarany hiányzik, amely-
nek értéke 4000 pengő, 

A szentesi rendőrség a hiányzó ékszerek-
ről pontos leírást adott, amelynek alapján 
a nyomozás további munkájába a szegedi 
rendőrség is belekapcsolódott. 
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JB/i8 Kedd. Ilúm. kath. Szörény. Protcs-
' láns Szörény. Nap kél 7 óra 17 perc-

kor, nyugszik 4 óra 27 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
ulán -1— 7-ig. A múzeum nyitva délelőtt fél 10-től 
l óráíg. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak : Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 816.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilién s.-ut 
U. (Tel. 1549.) Salgo Pcter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Tcmesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— Hidegebb idő- A Meteorologiai Intézet je-
lenti: Hazánkban tegnap már csak a nyugati 
részeken, meg a Duna—Tisza köze déli felében 
voltak kisebb havazások, a hőmérséklet 2—3 fok-
kal a fagypont körül ingadozott. A hóréteg a 
Dunántúl egyes helyein meghaladta a 30 cm-t. 
Budapesten délben a hőmérséklet -j-1 fok Celsius 
volt. Jóslat: Hideg és többnyire derült idő, hc-
Iyenkint köddel. 

— ötös népfölkelök bajtársi szövetsége Vásár-
helyen. Azok a volt népfölkelök, lisztek, alfisztek 
és legénységi állományú volt katonák, akik Vásár-
helyről az 5-ik népfölkelő gyalogezred I. és II. 
gyalogzászlóaljában küzdöttek végig a világhábo-
rút, elhatározták, hogy Hódmezővásárhelyen meg-
alakítják bajtársi szövetségüket. Ebből "a célból 
január 12-én, szombaton este a Vásárhelyi Ipar-
ogylet nagytermében gyűlést és ezt követöleg tár-
sasvacsorát rendeznek. A gyűlésen tulajdonképen 
uem csupán az 5-ös népfölkelők, hanem az összes s 

vásárhelyi frontkatonák bajtársi tömörítéséről lesz 
szó. 

— Orvosi hir. Dr. Gellértné, dr. Mari Ágnes fog-
orvosi rendelőjét Atiila-u. sz. alatt megnyitotta. 

— Halálozás. Temesvár egyik érdemes polgára, 
Tauss ig Lajos 82 éves korában hétfőn reggel 
hosszú szenvedés után meghalt. Az elhunyt öregúr, 
aki Temesvár életében igen jelentős szerepet ját-
szott, 55 cvig élt boldog házasságban. Taussig 
Lajos elhunytát Tardos-Taass ig Ármin nyu-
galmazott Máv. főmérnök, Tauss ig József te-
mesvári szeszgyári igazgató, özvegy F i scbe r La-
josné, gyermekei, kiterjedt rokonság és széles ba-
ráti kör gyászolják. A 82 éves öregúr halála iránt 
általános, mély részvét nyilvánult meg. 

— Adomány a kisrongyos-akclora. N. N. 10 pen-
gőt küldött szerkesztőségünkbe a kisrongyos-ak-
cióra. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. 

Frack ingek 
129 nyakkendők, bezíyük 

stb legtöbb kivitelben 

Pollák Testvéreknél 
Csekon l c s u c c a és S z é c h e n y i tér 

— Régóta nem hallóit, kiemclfccáő irodalmi és 
kulturális esemény lesz a vasárnapi Révész Béla-
matiné. A miniatűrök és az Ady-könyv költője 
czalkalommal először jón le Szegedre. Eddig még 
sehol sem ismert uj Ady-munkájából fog fel-
olvasni, kapcsolatban Ady Endre halálának tíz-
éves fordulójával. Az uj munka cime: »Ady harca 
a halhatatlansággal.« Révész Béláról fognak be-
szélni Móra Ferenc és Ju hász Gyula, Révész-
cs Ady-dalokat interpretálnak: R. Étsy Emilia, 
Ga i z l e r Lola, B a r d ó c z Rózsi, Hon t Erzsé-
bet, Bo j á r Lili, S z i l a ssy Gyula, Szó rád 
Ferenc és Nagy György. Révész Béla vasárnap 
Debrecenben szerepelt, ahol nagy ünnepélyesség-
gel fogadták. Közel ezer főnyi tömeg ünnepelte 
a kiváló költőt. A vasárnapi szegedi malinéra a 
Dé lmagya r o r s z á g jegyirodájában és a Mun-
kásotthonban válthatók jegyek 50 fillértől 1 pengő 
G0-ig. 

j j l e a u e h a D é l m a g i j a r o r s z á g i e g y i r o d á S á b a n . T e l e f o n : s o o . j 

Elhájasodásnál, köszvénynél és cukor-
betegségnél a természetes »Ferenc József" 
keserűvíz javilja a gyomor és a belek műkö-
déséi és előmozditia az emésztést Az anyag, 
cserebánlalmak gyógyító eljárá^-n-nok töbh ku-
tatófa megállapította, hogy a FerEMC JÓZSCf 
viz-kura nagyon szép eredményhez vezel. 
Kapható gyóoyszerlárakban, drogériákban és 
füs*príi*!pfekb<>n. B 4 

Pogány Margit előadása 
a gyermeki hazugságról 

Pogány Margit vasárnapi második pszichopeda-
gógiai előadásában avatott kézzel, szeretettől át-
hatott hozzáértéssel, a modern meglátásu pedagó-
gus biztonságával nyúlt hozzá a két fontos prob-
lémához: a gyermeki hazugság és a felvilágosítás 
kérdéséhez. Az előadó rámutatott arra, hogy nem 
véletlen az a lázas kutatás és mély kívánság 
a nevelést uj alapokra fektetni, az eddiginél több 
megértést a gyermek iránt tanúsítani, hibáik lelki 
motívumait megismerni. Ezek korunk legégetőbb 
problémái. A hazugság fejtegetésénél bizonyította, 
hogy nem annyira pedagógiai eszközökkel, mint 
inkább szociális életünk átalakításával lehet a 
gyermekből bensőleg erős* bátor, igazmondó em-
bert nevelni. 

A felvilágosítás kérdésében Freud elméletéből 
indult ki, mely szerint nemcsak lelki életünk nyu-
galma, vagy nyugtalansága, a természet jelenségei-
hez való viszonyunk, hanem szellemi érdeklődé-
sünk iránya és foka is a legszorosabb összefüggés-
ben vannak azzal a tiszta, vagy zavaros fogalom-
mal, melyet már gyermekkorunkban származá-
sunkról szereztünk. Lendülettel és azzal a hittel 
tárgyalta e kérdést, hogy a mai szülő és nevelő 
teljes tudatában lesz már annak, hogy a gyer-
mekeknek is vannak súlyos problémáik, amelyek 
megoldásában tudatos kézzel kell segítségükre 
lenni. A gyermeket, a jövő emberét komolyan kell 
venni. 

A nagyszámú közönség nagy tetszéssel fogadta 
a tartalmas előadást. 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71. 
x Korcsolyáit nikkeleztesse Krachtusznál, Kos-

suth Lajos-sugárut 20. 170a 

Férfi kalapok 

NEIGER Kóser éttermei Budapest, Teréz körút 4. 
Szeaedlek találkozó helye. J6 

GvuktCS, Picíller, Itta Stb. gyátmányai 

Inagy választékban, o'csó árakon 129 

Pollák Testvéreknél Cstiion c* u. és FcUeieso« u. sorolt 

x Valóban elegáns estélyi és báli cipők közis-
merten jó minőségben és olcsón Del-Ká-nál kap-
hatók. Kárász-ucca 14. 69 

— Gyorsírás! tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók 
Egyesülete módot kiván nyújtani városunkban 
arra, hogy az egységes magyar gyorsírást a leg-
rövidebb idő alatt, a legtökéletesebben és a leg-
olcsóbban elsajátítható legyen, ezért január 14-én 
kezdő (fogalmazási) és haladó (irodai) gyorsirási 
tanfolyamokat nyit. Mivel ma minden iroda meg-
kívánja a gyorsírás tökéletes ismeretét, feltétlenül 
szükséges a gyorsírás megtanulása. Jelentkezni 
lehet január 14-ig az egyesületnél (FÖldváry-ucca 
2., Honvéd-tér 4., telefon 13-19.). 

x Braun E. cégnél tűzifa, koksz, szén. Tel. 4-5S. 

-- Tudnivalók az eb-bejelentésekről. Az ebadó-
szabályrendelet értelmében minden eb birtokosa 
köteles volt a birtokában lévő ebet a mult év 
november és decemberében megtartott adóössze-
iráskor a városi adóhivatal kiküldöttének szóval 
bejelenteni. Aki ezen előirt határidő letelte után 
szerez ebet, a bejelentést 8 nap alatt tartozik 
megtenni a városi adóhivatalnál. 

x Bach fűtőanyagja néma legolcsóbb, de a legjobb. 

X Telefonon „Kéry-aulölaxll" szám nélkül kérjen. 

— A kassai emberevő cigányok. Kassai jelentés 
szerint az ottani esküdtszéken a legközelebbi bűn-
ügy tárgyalása a szepesi emberevő cigányoké lesz 
A bünpör tárgyalása egy hónapig tart. 

x Képkeretek legolcsóbban FreimannáL 850 

— Egy kedélyes teázás. Vasárnap éjszaka Rácz 
Mátyás 65 éves zenész Zákány-ucca 12. szám alatti 
lakásába záróra után betért egy zenésztársával. 
A lakásban a két népzenész teázott. Teázás közben 
azután összevesztek. A szóváltás hevében Rácz 
Mátyást fejbevágták, úgyhogy az összeesett. Rá-
ezot beszállították a közkórházba, ahol még ki-
hallgatni nem lehetett. A rendőrség támadója ki-
létét még nem tudta megállapítani. 

x A szállodák királya a budapesti llojal. A 
Nyugatitót alig néhány perc alatt odaérkezni. Köz-
ponti fekvés. Közel az összes színházakhoz. 531 


