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YB 14% Szombat. Rom. katb. Julianna sz. 
a. B.! JLIPm protestáns Julianna. Nap kél 7 óra 

perckor, nyugszik 5 óra 24 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

titán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10— Yel-Jg, 
délután zárva. 

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 59. 
(TeL 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(TeL 125S.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1Í25.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

A 'klsrongyos-a'kcié 

u f a b b c i p ő o s s i á s a i 

'A! dermesztő hidegben többszörös áldást jc-
lent az a nemes intézkedés, melyet Aifjner Ká-
roly főispán a kisrongvosok felruházása ér-
dekében évek óta folytat. Ez az akció a mai 
napon eszközölte szétosztását. Elsőizben 279 
pár cipőt osztottak szét a bizottság utján a 
karácsonyi ünnepekre. Ma pedig gróf Klebels. 
berg Kunó négyezer pengős adományából 
ujabb segélyezés vált lehetővé. Ebből az ado-
mányból 256 pár cipő elkészíttetése vált le-
hetségessé. A kiosztás dr. Aigner Károly fő-
ispán gyengélkedése következtében a legna-
gyobb csendben az egyes iskolákban történt 
meg. Ugyancsak a mai napon történt a termé-
szetbeni használt ruhasegélyek szétosztása is 
a külterületi kisronggosek számára. A tanya 
iskolás gyermekei a folyó tanév elején 336 
pár cipőhöz jutottak, mely ruhanemüeket a 
büntetéspénzekből készíttették el. 

, — Tüzelőt kérnek a városi nyugdíjasok. A 
Városi Nyugdijasok Egyesülete kérelmet nyújtott 
be a város tanácsához aziránt, hogy a régi nyug-
dijasok, ugy azoknak özvegyei és árvái, a mostani 
rendkívüli dermesztő hideg időjárás miatt, termé-
szetbeni rögtöni segély gyanánt, egyenként 5 mm. 
aprított tűzifa, vagy 3 mm. kőszén sürgős kiszol-
gáltatásában részesüljenek. Az egyesület reméli, 
hogy a város tanácsa a nagy nyomorba jutott 
régi nyugdijasoknak ezen emberbaráti kérelmé-
nek sürgős teljesítése elől nem fog elzárkózni 
és ezáltal iparkodni fog azokat a megfagyás 
veszedelmétől megmenteni. 

x Del-Ka-cipők leltári árusítása már csak feb-
ruár 18-ig. Használjuk ki a kedvező vételalkalmat. 
Fiók: Kárász-ucca 14. 

t Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 21 
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j CseKontc» ucca és Szócöenyi tér. I 
! a G.F. B . gyártmányoK gyári lcraKata I 

— A Magyar Nők Szent Korona Szövetségének 
műsoros előadása. Műsoros előadás lesz 17-én, 
délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében, 
vitói emlékeiről tart előadást. N. Miksa Ilona 
szónok. F e l s ő s z i l v á s i Bolya Ibolyka lek-
Előadók dr. Boros Alán bencés-tanár, egyházi 
énekszámai közül kiemelkedik »Álmodj király« 
cimü dal, amelyet a szerző fog zongorán kisérni. 
N Cz ike Gábornc mondja a prológust. Belépő-
díj nincs. 

x A nagy hidegben meghűléstől legjobban meg-
óvja egy jő kötöttmelleny, vagy pukmer. Nagy 
választókban gyári áron Lampel és Hegyinél. 526 

— MIEFHOE menza-bál. A Magyar Izraelita 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók ma este rendezik 
szokásos évi menza-báljukat, amely iránt nem-
csak Szegeden, hanem a vidéken is olyan nagy-
arányú az érdeklődés, amely minden eddigit felül-
múl. Az agilis rendezőség a hölgyek részére öt-
letes meglepetésről gondoskodott, amelyek ma-
guk is külön' szenzációszámba mennek. A bálon a 
zenét a budapesti Academie-Boys 8 tagu jazz-
zenekara és Kőté Lajos cigányprímás zenekara 
szolgáltatja. A megnyitó tánc pontosan 10 órakor 
kezdődik. 

— A karaván alatt beszakadt a Dráva jege. 
Zágrábi jelentés szerint tegnap délben Dolovccnél 
több cigánycsalád karaván akart átkelni a befa-
gyott Dráván, de amikor a folyó közepén voltak, 
beszakadt alattuk a jég és az egész karaván, mint-
egy 40 ember nyomtalanul eltűnt a vízben. 

x Schiller, a nagy klasszikus, munkaközben hi-
deg lábfürdőt vett. Ez okozta korai halálát. Ha 
ugy tett volna, mint Voltaire, aki 90 éves koráig 
élvezte a fenséges kávéitalt, bizonyára még sokáig 
értékes munkával gazdagította volna a világot. 
Cselekedjék hasonlókép és igyék naponta egy csé-
sze Meinl-kávét 

— Lindberg édesanyja — menyasszony. Parisból 
jelentik: Newyorki távirat szerint Lindberg édes-
anyja, Evangeline Lindberg asszony eljegyezte ma-
gát Anderson kapitánnyal, egy óceánjáró gőzös 
parancsnokával. A hír 48 órával Lindberg ezredes 
eljegyzésének publikálása előtt vált ismertté és 
Newyork társadalmában élénk feltűnést keltett. 
Hír szerint az ujabb eljegyzést nagy rokonszenvvel 
fogadták. 

— A Városi Nyugdijasok Egyesülete clnökséga 
értesiti az egyesület kebelébe tartozó összes tago-
kat, hogy az egyesület évi rendes közgyűlését 
az egyesület ezidőszerinti helyiségében (Kossuth 
Lajos-sugárut »Zöldfa« vendéglőben) február 25-én, 
hétfőn este 0 órakor tartja meg. Az egyesület 
ugyancsak a fenti helyiségben, a szabadságharc 
80-ik évfordulóját, március 14-én este 8 órai kez-
dettel, társasvacsora keretében ünnepeli meg. Az 
elnökség felkéri az egyesület összes tagjait bogy 
ugy az évi közgyűlésen, mint az ünnepélyen 
mindannyian megjelenni szíveskedjenek. 

x Modern könyvek, magyar és külföldi jelentős 
irodalom »Mentornál«, Dugonics-tér 11. 233 

x 128-os telefonon príma fát, szenet, koksz»! 
rendelhet. 3S 

A isis Stefánián 50 méíeres fedett 
uszodái akarnak épiíeni Szegeden 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A kötelező uszóoktatás bevezetése nagy lépések-
ben közeledik a megvalósulás felé. Az uszóoktatás 
már az összes nyugati államok iskoláiban régen 
be van vezetve, azonban ott ez nem is ütközött 
különösebb akadályba, mert a legkisebb városban 
is találni fedett uszodát A kormány egyelőre Bu-
dapesten cs Szegeden tervezi az uszócsarnokot 
és 1930. végéig tető alá akarja hozni. A leiratban, 
melyet a városhoz intézett, kizárólag telket és ár-
lézi kut fúrását kéri. Azonban a hatalmas medence 
és a hozzávaló monumentális épület, mely eddig 
Magyarországon még nincs, 75 méter hosszú és 45 
méter széles területet kiván. még pedig az iskolák 
közelében. 

A város vitéz Szabó Géza kulturtauácsnokot 
bízta meg a telek kikeresésével, aki tegnap a 
Szegedi Uszó Egyesület vezető embereível végig-
járta az összes számbajőhető telkeket. Sajnos, 
azonban sok ilyen alkalmas telekkel a város nem 
rendelkezik. Legalkalmasabb az állami felsőkeres-
kedelmi iskolával szemben lévő kis Stefánia, 
amelynek körülbelül a l'cle kellene erre a célra. Ez 
a telek az összes iskolák közelében vau és a tel-
ket nem kell a városnak megvenni. A vízlcvezetés 
pedig minden különösebb csatornázás nélkül a 
Tiszába történhetne. A tervet a városházán is 
szimpatikusnak tartják. 

Makacs székrekedés, vastagbél katarus, 
gyomorba}, puffadás, vértorlódás, sárgaság, 
aranyeres csomók, csípőfáfás eseteiben a ter-
mészetes .Ferenc József" keserűvíz, reggel és 
este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül 
becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanú« 
sága szerint a FerCSlC IŐZSCÍ víz még inger-
lékeny belű betegeknél is fájdalom nélkül ha t 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletefcben. B.4 

— Koszorumegváltás. G l ü c k s t h a l Lajos Ju-
ránovics Ferenc halála alkalmából 20 pengőt kül-
dött szerkesztőségünkbe koszorumegváltás cimén a 
polgármesteri gyorssegélyalap részére. A pénzt ren-
deltetési helyérc juttattuk. 

— A »Madárfészek« cimü gobelinképet a folyó 
hó 15-én megtartott húzáson az 1516. szúmn sors-
jegy nyerte meg. 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-n. Tel. 8-71. 

— A vitézi telkek. Az Országos Vitézi Szék el-
rendelte, hogy az idei utolsó avatásra a vitézi kér-
vények csak e hó végéig fogadhatók el. Figyel-
meztetik tehát a folyamodókat, hogy kérvényei-
ket akként adják be, hogy azok február 2S-ig a 
vármegyei vitézi székhez érkezzenek, meít ké-
sőbben beérkező kérvényeket már nem fogadhat el 
a székkapitányság. 

x Telefonon „Kéry-^uiólaxli" szám nélkül kérjen. 47 

x Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tű-, olaj- és 
fonalszükségletét nálunk fedezi. Singer-varrógép 
alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer varró-
gép fióküzlet Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csil-
lag mellett) 6 

— Farkas — Kecskeméten. Kecskeméti jelentés 

szerint a város határában lévő Máriakápolnán 

S á r k á n y János gazdálkodó és fia tanyájuk mel-

lett farkast vettek észre. Rálőttek a farkasra, majd 

a megsebesült állatot puskatussal verték agyon. 

A farkas az éhségtől le volt soványodva. A farkas 

vagy Erdélyből, vagy a befagyott Dunán keresztül 

a Dunántulról juthatott Kecskemétre. 

x Révész tánciskolában vasárnap délután és este 
táncgyakorlat lesz. 

Művészei^ 
A Hctíniann meséi ma délután! előadása Gaisler 

Lola és Szász Edllh megbetegedése miatt elmaradt 
és jövő hét szombatján lesz megtartva. 

Varázskeringi). Strauss világhírű operettjét ma 
esto premierbérletbc üleszti műsorába a színház. 
Főszereplők: A. Harmath Hüda, Sz. Patkós Irma, 
Tolnay, Vágó, Egyed Lenke, Veszély, Szakáts, Ró-
nai, Szilágyi. A Varázskeringö vasárnap A. bérlet-
ben kerül színre. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárak&ai: Do-
rottya. 

Az uj bérleti ciklus jövö héten A tábornok elő-
adásával kezdődik. 
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