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le Szegedre, de irni fogok valami kedves üze-
nelet. Sőt. Megelőzöm Révész Bélát, titokban! 
Mire ő lejön, már ott lesz az üzenetem, lenyom-
tatva, szegedi újságban. En fogom őt fogadni 
Szegeden, akitől azzal vált cl, hogy Pesten hagy. 

Es végül, milyen jó alkalom ez, hogy magam is 
odaálljak Szeged elé, hogy a múltjával, jelenével, 
jövőjével ma az ország legelső, magyar városának 
kiáltsam. 

Miklós Jenő. 

t 

Olt Karcsú lm és mara 
a kitűnően bevált paraffin pakolás által 

| HercaegBié Lengyel Grefe 

# f f r e l r 
Z / ö Szerda. Rőm. kath. Julián vt. Prolcs-

táns Marcell. Nap kél 7 óra 47 perc-
kor. nyugszik 4 óra 28 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ic. A múzeum nyitva délelőtt fél 10-től 
l óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinziugcr Gyula, Horváth Mihály ucca 0. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Sziiléri s.-ut 
II. (Tel. 1519.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Temcsváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
¿akár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— Igen Jiidctf «dö. A Mcteorologiai Intézet je-
lentése: Hazánkban erősen sülyedt a hőmérsék-
let. Nappal ugyan az északkeleti részeket kivéve, 
ínég 1—2 fokkal a fagypont felé is szállott a 
hőmérő. A Dunántul az éjszakán a kisugárzás 
folytán a —10, sőt a vastag hótakaró hatása 
révén a —15 fok Celsius alá is sülyedt a hőmér-
séklet. Leghidegebb volt Kaposvárott, — 18 fok 
Celsius. Egyébként sokhelyütt köd van. Buda-
pesten délben a hőmérséklet — 03 fok Celsius volt. 
Jóslat: Túlnyomóan derült és főleg éjjel igen hideg 
idő várható, helyenkint köddel. — A szegedi egye-
tem földrajzi intézetének meteorologiai állomása 
jelenti, hogy kedden a hőmérő legmagasabb ál-
lása —J.G Celsius fok, legalacsonyabb —7.4 Cel-
sius fok volt. A barometer adata a tengerszinre 
redukálva 769.5 mm., tehát két nap óta körül-
belül állandó. A levegő relaliv páratartalma 91 
százalék volt, tehát az előző napihoz képest 9 
százalékkal emelkedett. A szél iránya reggel dél-
nyugati és erőssége 2 volt, délben pedig észak-
nyugati és három erősségű 

— Elöljárósági ülés az ipartestületben. - sze-
gedi ipartestület elöljárósága január 10-én, dél-
után 5 órakor a kereskedelmi és iparkamara 
nagytermében rendes ülést tart. A tárgysorozaton 
az aktuális ügyek elintézése szerepel. 

x Dr. Ilalíyasy Sándor ügyvéd irodáját Szeged, 
Mikszáth Kálmán-ucca 16. sz.. alatt megnyitotta. 

— Eltemették Kmelly professzori. Budaceslröl 
Jelentik: Dr. Kmet ty Károly egyetemi tanárt 
kedden délután három órakor temették az egye-
lem aulájából. A gyászszertartást Pa t ak i Arnold 
apát, egyetemi tanár, B l i e s zne r Ágost józsef-
városi prépost-plébános végezte. Az egyetem jogi 
fakultásának tanári kara és az egyetem nevé-
ben dr. T o m c s á n y i Móric mondott búcsú-
beszédet, amely után az Operaház kórusa és az 
egyetemi ifjúsági énekkar adott elő néhány gyász-
dalt. A Kerepesi-temetőben a főváros által ado-
mányozott díszsírhelyen helyezték örök nyu-
galomra. 

x Szegény leányt el lehet vennij mert az Asz-
talosmesterek Bútorcsarnokában (Dugonics-tér 11.) 
bútort olcsón lehet venni! 

x Aspirin-lablcllák tudvalevőleg kitűnően hat-
nak minden meghűléses betegségnél, rheumánál, 
influenzánál, spanyolnáthánál, stb. Asjiiriu.tablet-
ták csomagolása zöld szalaggal van ellátva. 

— Szakrajz-laiifciyam cipészek számára. A sze-
gedi állami felsőipariskolán cipészipari szakrajz-
tanfölyam kezdődik január 21-én. A tanfolyamon 
resztvenni kívánó cipésziparosok jelentkezzenek ja-
nuár 13-án, délelőtt 9 órakor az intézet igazgató-
ságánál,. Mars-tér 7., I. emelet 19. számú irodán. 

x llach tüzelőanyagja az elismert kvalitás. 
x Telefonon „Kéry-aulólaxii" szám nélkül kérjen. 

x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, 
tömésbeu és varrásban ujonuan berendezett per-
manens tanfolyamain a Singer-varrógép részv.-
társ. Figyeljen mintákészitményeinkre kirakataink-
ban. Szeged. Kárász ucca 1. sz. (Kék csilla? mel-
lett) 

— Halálozás. Lucza József, az ismert kelme-
festő és vegytisztitó gyáros a harctéren szerzett 
betegségében 51 éves korában meghalt. Lucza 
József tekintélyes szegedi iparos volt, aki szak-
májában igen nagy elismerést és megbecsülést 
vívott ki magának. Felesége, gyermekei és kiter-
jedt rokonság gyászolja az elhunyt gyárost, akit 
ma, szerdán délután 2 órakor temetnek a Tábor-
ucca 4. számú gyászházbői. 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71. 
— A közadók esedékessége és a késedelmi ka-

matok. Az együttesen kezelt közadók négy egyenlő 
részben és pedig minden éraegyed első napján, 
tehát január, április, julius és október 1-én ese-
dékesek. Az 1929. évi adóknak első negyedévi 
résziele tehát január 1-évcl esedékessé vált. Aki 
azonban ezt az első negyedévi részletet februr* 
15-ig befizeti, annak késedelmi kamat nem szá-
milhaló fel. A késedelmi kamat a közadók után, 
ha a késedelem nem több, mint három hónap, 
havonkint félszázalék, három hónapnál nagyobb 
késedelem esetén púdig havoukint cgyszázalék. 

x Fürdőkádak 32 P-töl, garantált minőség, Fogel 
Edénél, Takaréktár-ucca 8. 

— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete lehetővé kívánja tenni, hogy ál-
lamilag képesített tanerők vezetésével az egysé-
ges magyar gyorsírást a legtökéletesebben, a leg-
rövidebb idő alatt és a legjutányosabban elsajá-
titan lehessen, ezért kezdő (fogalmazási) és haladó 
(irodai) gyorsirási tanfolyamokat nyit. A tanfolya-
mokat január 14-én (hétfőn) kívánja megkezdeni. 
A tanfolyamok végzésével mindazok, akik óhajt-
ják, az Irodai Gyorsírókat vizsgáló bizottság előtt 
I. rendű, illetve II. rendű irodai gyorsírói vizs-
gálatot tehetnek Szegeden. Jelentkezni lehet az 
egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., tele-
fon 13-19.). Az irodai gyorsírói bizonyitvány a 
gyorsírásnak közhivataloknál képesítési kelléke. 

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

A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsár-
pangás. nagytokú erjedés, rossz emésztés, 
fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arc-
szin, rossz kedv a természetes »Ferenc Jó-
zsef" keserűvíz használata állal elmúlik. Az 
orvosi világ a lennanvohh olismeréssel nyi-
latkozik a magyar f€F€I!C JÓZS€Í vízről, mert 
hatása meiblzható és rendkívül enyhe. Kap-
ható gyógyszertárakban, drogériákban és fii -
szerüzletefcben. B.4 

Az SzTK január 13-án rendezi szokásos bálját 
a Tisza-zsállóban. 

A Sabária héttőn elutazott Kuba szigetéről és 
pénteken érkezik túrája következő állomására-
Vera Cruzba . 

Puzsint, a Vasutas csatárjátekosát a Bástya le 
fogja szerződtetni. A Vasutas Puzsint kiadja és 
így a szerződtetésnek nem lesz akadálya. 

Az asztali tennisz csapat-világbajnokság január 
14-én kezdődik és három napig tart. 

Professzionista boxmeccs. 13-án, délután félhal 
órai kezdettel a reáliskola tornatermében a le-
venték és a zsegedi sportegyesületek részvételével 
professzionista boxmérkőzés lesz, amikor M i l t on 
Róbert és G u t f r e u n d Egon mérkőznek 10 me-
netes boxmeccs keretében. 

Tänzer es Vogt kiadatását a román szöVeíség 
megtagadta. Néhány nappal ezelőtt arról irtak 
a lapok, hogy Tänzer , a Kinizsi jeles csatára 
Magyarországra jön és a váci >Reménység«-hez 
megy, ahol tovább is, mint amatőr fog szere-
pelni. Ugyanez a hir volt Vog l r ó l is, a temes-
vári centerhalfról. Most aztán egyelőre mind a 
két kombináció megdőlt, mert a román szövet-
ség m e g t a g a d t a Tänzer kiadatását és min-
den valószínűség szerint ugyanez a sors vár Voglra 
is. A két temesvári játékos amatőr klubban való 
szereplése azonban kiadatásuk cselén sem való-
sulhatna meg, mert Z s a r n ó c z a y János ugy 
nyilatkozott, hogy ál-amatőrökct ugy sem engedne 
a magyar amatörzsüri amatőrklubhoz leigazolni. 

A Bástya-jáiékosok szabadsága január 15-én telik 
le. Ekkorra valamennyi szabadságon lévő játékos-
nak vissza kell térni, mert a tréningek Wcigl-
ho f f e r vezetése mellett megkezdődnek. 

Grosz Lajos a BT társelnöke. A birótestületi 
választásról szóló keddi tudósításunkból kima-
radt, hogy Grosz Lajost, az ismert futballbiról 
a Birótestület társelnökének választották meg. 

Meisl Hugó elvállalta a Balkáni Ivupa szabá-
lyainak elkészítését. Meisl ezt ugy akarja meg-
szerkeszteni, hogy a nemsokára meginduló Európa-
bajnokság szerves része legyen. 

A Ferencváros a tervbe vett meccseken kívül 
O p o r t ó b a n még egy mérkőzést fog abszol-
válni, amihez az MLSz az engedélyt utólag meg-
adta. 

Ssin§ás és 

I A Dorottya főpróbája. Kedden este tartották meg 
l a színházban meghívott közönség jelenlétében 
l Kacsóh Pongrác poszthumus daljátékának, a 

Dorottyának főpróbáját A főpróbán megjelent 
Beöthy László is, aki szoros kapcsolatban volt az 
elhunyt muzsikussal. A szerdai premierre szá-
mosan jelentették be Szegedre utazásukat Buda-
pest színházi és zenei világából. Radnay Miklóson 
kívül értesítés érkezett Bárczy Istvántól is, hogy 
jelen lesz a premieren. A volt igazságügyminisz-
ter egyik legbensőbb barátja volt Kacsóh Ponc-
rácnak. 

Harmónia hangversenyeit: 
Szegedi zongoraötös 

2-ik kamarazenecstjc holnap este 8. Tisza. 

A színházi iroda hiret 
A Dorottya bemutatója ma este. Fényes külső-

ségek között mutatja be ma este a szinház Kacsóh 
Pongrác posthumus daljátékát, a Dorot!yá-t A 
színtársulat legjelesebb erői, az operett- és opera-
együttes legjobbjai tehetségük legjavát nyújtják, 
hogy a Dorottya bemutatója méltó legyen a nagy 
magyar zeneköltő emlékéhez. A bemutatóra, me-
lyet Sziklay Jenő rendez és Beck Miklós vezé-
nyel, stílszerű és pompás kiállítású uj diszletek 
és jelmezek készültek. A főszerepeket A. Harmath 
Hilda, Sz. Patkós Irma, Hont Erzsébet, mint 
vendég, Szőrád, Bihari, Szakáts, Arany, Herczeg-
né, Szilassy, Dayka Margit, Bereng, Veszely és 
Szilágyi játszák. A Dorottya ma este premierbér-
letben, csütörtökön A. bérletben, pénteken és va-
sárnap bérletszünetben kerül szinre. 

Csütörtökön délután rendkívül mérsékelt hely-
árakkal: Süt a nap. Az uj esztendő első rendkívül 
mérsékelt helyáru előadását holnap, csütörtökön 
délután tartja a szinház, amikor is Zilahi Lajos 
példátlan sikerű vígjátékát, a Süt a nap-ot mu-
latja be. Helyárak 20 fillértől 1 pengő 30 fillérig. 

Szombaton délután üjusági előadás: Három a 
kislány. 

Szombaton este Molnár-vigjálék: A farkas. Mol-
nár Ferencnek egyik legdiadalmasabb vígjátékát, 
mely még ma is müsordarabja a világ legelső 
színpadainak, szombaton este premicrbérlelben ele-
veníti fel a szinház. A főszerepeket Komjáthy 
Mária, Főidényi, Kováts Károly, Vágó, Egyed 
Lenke, Uti Giza, Szakáts, Végh és Rónai játszák. 
A farkas hétfőn A. bérletben kerül szinro. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Az 
utolsó Verebély lány. 

L I C H T M A N C I P Ó K 
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Belvárosi ggpőüiietf l̂̂ rosfg 
Kötött Mátéit, ptslleverek 

legolcsóbban 

Hofímann Dezsőnél. Csekonics ucca 4. sz. 


