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J C f J l Q Kedcí. Róm. kath. Erzsébet assz. 
Л . Ж / X О » . Protestáns Erzsébet. Nap kél 7 óra 
10 perckor, nyugszik 4 óra 20 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—Vsl-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sngárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József* Tisza Lajos kőrút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (TeL 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Sehneczy Béla, Somogyi-teleD. (Tel. 5.) 

BemEen Gábor 500 éves 
emlékezete a szegedi egyetemen 

Vasárnap délelőtt 11 órakor lartotla meg a 
Ferencz József Tudományegyetem és a Bethlen 
Gábor Kör a nagy erdélyi fejedelemnek, Bethlen 
Gábornak 300 éves emlékünnepét. Az egyetemi 
aulában megtartott ünnepségen megjelent dr. Sza-
lay József kerületi rendőrfőkapitány, dr. Kószó 
István, ny. államtitkár, vitéz dr. Csenke.y Géza al-
ezredes, dr. Paraszkay Gyula, a járásbíróság el-
nöke, az egyetem tanári kara és sok érdeklődő. 
Dr. Dézsi Lajos prorektor bevezető szavai után 
dr. Fogd József egyetemi tanár mondott »Bethlen 
'Gábor fejedelem emlékezete* címmel ünnepi be-
bzédet. Méltatta a nagy fejedelmet, aki nagy 
volt mint filozófus, mint fejedelem, mint hazafi 
'és aki ugv érte el, hogy Erdély Európa számot-
tevő fejedelemségévé lett. Dr. Bartók György az 
egyetemalapító fejedelemről beszélt. Bethlen Gá-
bor kívánságára fogadta el 1662-ben a kolozsvári 
Országgyűlés a Bethlen Akadémia tervét, amelyet 
»agy költséggel fel is építettek. A tapssal fogadott 
előadások után Gauder Andor szavalata követke-
zett. Az ünnep égel az egyetemi énekkar a Himnusz 
Йéneklésével zárta be. 

— A népjóléti mi«ifsi?er jóváhagyta a gyermek-
kórházi Segédorvosi állás szervezését. A közgyű-
lés néhány hónappal ezelőtt uj segédorvosi ál-
lást szervezett a gyermekkórházba. A segédorvost 
ideiglenesen ki is nevezték dr. T ö r ö k Gábor 
Személyében. A népjóléti miniszter az uj állás 
Szervezését most hagyta jóvá, igy az uj segéd-
Orvos kinevezése véglegesen megtörténhetik. 

— A zsidó hitközség közgyűlése. A szegedi zsidó 
hitközség képviselőtestülete vasárnap délelőtt tar-
totta rendes közgyűlését dr. Biedl Samu elnök 
Vezetésével. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg 
fiz elnök Baracs Károlyról, a budaiak kiváló volt 
elnökéről, aki számtalanszor adta jelét a szege-
diekhez való ragaszkodásának. Majd dr. Pártos 
Simon volt előljáró érdemeit méltatta. A közgyűlés 
jegyzőkönyvében adott kifejezést kégyeletes részvé-
tének. Az elnöki jelenlések után Magtinszky Pált 
templomatyának választották meg. Letárgyalták az 
1930. évi költségelőirányzatot és megválasztották 
az adókivető bizottságokat. 

— Műsoros teaest Somogyi-telepen. A Somogyi-
felepi egyházközség oltárgondozó testülete jó l si-
került műsoros teaestélyt rendezett a Szabó-ven-
déglő báltermében. A termet zsúfolásig megtöltő 
közönséget Szél József plébános üdvözölte ke-
resetlen szavakkal. Farkas Margitka, Jahoda Fe-
renc, Szalma Simon élénk szavalataikkal, Földvári 
Sándor zenekarával és magánszámával, Komarek 
Gyula és Kolozsvári Gyula tréfás duettjukkal, mig 
Bárány Pál érzéssel előadott müdalaival nyújtot-
tak szórakozást a szépszámú közönségnek. A jól 
sikerült teaest az éjfélutáni órákban, emelkedett 
hangulatban ért véget. 

x Ila a jó kávét szereti, tegyen kísérletet a 
Vincze-féle kávékülönlegességgel. Naponta friss 
pörkölés villanyerőre berendezett uj kávépörkö-
'őjén. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 753 

— SZALLÖDAUTALVÁNY a budapesti Bristol-
ba vagy Rovatba egész aap kapható a D é l m a -
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
tsek nem keli írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
R szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és tfondosko-
dik egyéb kedvezményekről is, 

x Esős időben megbízható védelmet nyújtanak 
Del-Ka közismerten j ó és olcsó bőr- és gumi-
clpöi. Fiók: Kárász-ucca 14. 54 

— Választmányt ülés a gyorsírók egyesülelében. 

A Szegedi Gyorsírók Egyesülete, vasárnap tartotta 
választmányi ülését dr. Széli Gyula elnöklésével. 
A választmány örvendetesen vette tudomásul, hogy 
a közoktatásügyi minisztérium az egyesületnek 
gyorsíró és gépíró szakiskola engedélyt adott. Ez 
az első és egyetlen gyorsíró szakiskola Szegeden, 
amely a kultuszminiszter engedélyével működik. 
A kultuszminisztérium rendeletileg szabályozta a 
gyorsírás és gépirás csoportos tanitását, a választ-
mány törvényes jogait érvényesiti azokkal szem-
ben, akik miniszteri e ngedély nélkül gvorsirási 
és gépirási csoportos tanítást, vagy gyakorlást 
folytatnak. A választmány ezután foglalkozott az 
igazságügyminisztérium rendeletével, amellyel az 
igazságügyi téren működő fogalmazók részére a 
gvorsirási, a kezelőszemélyzet számára a gép-
irási és gyorsirási tudás igazolását kivánja s házi 
tanfolyam rendezését szorgalmazza. Az egyesület 
elnöksége memorandummal fordult dr. Hamza Gé-
za Ítélőtáblai elnökhöz és ebben megjelölte azo-
kat a módokat, amelyekkel elérhető volna az, 
hogy a már tényleges szolgálatban működő igaz-
ságügyi tisztviselői kar az egységes magyar gyors-
írást a lehető legkisebb megterheléssel elsajátít-
hassa. A választmány ezután tizenkét uj tagot veit 
fel, majd sajnálattal vette tudomásul, hogy a 
pénzügyi bizottság a város polgármesteréhez be-
nyújtott kérelmét, amellyel a szegedi gyorsirási 
irodalom félszázados és a Szegedi Gyorsíró ne-
gyedszázados emléke alkalmából Szegeden ren-
dezendő országos versenyirás költségeihez 3000 
pengővel járuljon hozzá, nem teljesítette. Kife-
jezte a választmány azt a reményét, hogy Szeged 
városa — miként eddig minden alkalommal — meg 
fogja becsülni a stenográfiát és méltányolni fogja 
azt a világszerte elismert ériékes munkásságot, 
amelyet ez a serényen dolgozó kultúregyesület a 
város kulturális fejlődése terén kifejtett. Az egye-
sület köszönettel fogadta néhai Jakab Lajos csa-
ládjának adományát, amellyel az elhunyt tb. el-
nök hátramaradt gyorsirási és eszperantó gyűjte-
ményét és irattárát az egyesületnek adományozta. 
A választmány örömmel látta azt az élénk neki-
lendülést, amelyet a gyorsirási élet ujabban fel-
mutat. Az egyesületet tömegesen keresik fel az 
ország minden részéből gyorsirási szakkérdések-
ben és az egyesület vezetői tudósítják a magyar 
gyorsirási viszonyokról a legnagyobb német, osztrák 
és olasz gyorsirási lapokat. Egyébként az egyesület 
gyorsirási és gépirási tanfolyamokat nyit• A kezdő 
csoportokra már most, a haladó csoportokra de-
cember l-ig lehet jelentkezni az iskolában. (Föld-
váry-ucca 2.—Honvéd-tér 4. Telefon 13—19.) 

— A Délmagyarország Jegyirodája nyitva reggel 
%—12, délután 3—7. Stínházjegyei kívánságra hal-
hoz küldünk. Telefon 306. 

— Sógorok revolveres drámája. Szekszárdról 
jelentik: Halálos végű dráma történt tegnap dél-
után Dombováron. V a r g h a István vasutas három 
éven át sógora, K i r á 1 y Imre házában lakott, 
ahol nem kellelt házbért fizetnie. Nemrégiben 
Király eladta a házat s a szerződés értelmében 
át kellett adnia Vargha lakását is. Vargha erre 
nem volt hajlandó, mire kilakoltatták. Vargha 
István tegnap felkereste sógorát s kettőjük között 
szóváltás támadt, amelynek hevében Vargha elő-
rántotta revolverét és agyonlőtte Király Imrét, aki 
azonnal meghalt. Vargha Istvánt őrizetbe vették 
s a kihallgatása során azzal védekezett, hogy tettét 
erős felindulásában követte el. 

x Bach — fa, szén, koksz — a régi szolid cég. 

— Vasárnap cjjei betörök jártak a Kecskés-
trafikban. Hétfőn reggel a Kárász-uccai Kecskés-
trafik tulajdonosa nyitás után észrevette, hogy 
az éj folyamán betörők jártak a helyiségben. Érte-
sítette a rendőrséget, ahonnan detektívek jöttek 
ki és megállapították, hogy a betörők nem az ucca 
felől, hanem a ház Kölcsey-uccai kapuján be-
jutva, az udvar felöli ablakon másztak be az üz-
letbe. A betörők 8 óra tájban mentek be a házba 
és azután, mikor minden elcsendesedett, benyom-
ták az ablakot és ami a kezükbe került, azt el-
vitték. A kár 350 pengő. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított a tettesek kézrekeritésére. 

— ü j könyvek a Délmagyarország kölcsönkönyv-
(árában. Sinclair Lewi«: Sam Dodoworth Európá-
ban (két kötet), Kaiih Tivadar: Az irodaüzem 
racionalizálása. 

Belvárosi Mozi November 19, 20-án, kedden, szerdán Korzó Mozi 

ff ~ S • > *- к а н л а Gerda v.aurus és Gusztáv 
ő j í a % & I ( Ш Fröilích szerelmi regénye is 

Л borneo! 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, S Arakor. 

November 19-én, kedden 

Ezer örömök városa 
Paul Wcbler rel és A S E J K F I A 

Rudolf Valentino és Bánky Vilmával. 

P.líadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és flnr.epnao 3. 5, 7, 9 órakor. 

Számos női bafnál a természetes „ r e r e n C 

JÓZ$el" keserűvíz használata végtelen nagy 
megkönnyebbülést szerez. A n5orvosi klinikák 
bizonyítványai tanúsítják. hogy a rendkívül 
enyhe hatású TerCSlC JIÓZSCÍ vizet kü lönösen 

a szülészeti osz'ályo-i a Ieoiobb sikerrel alkal« 
mázzák. A F e r e n c JÓZSe l keserűvíz gyógy-

szertárakban, drogériákban és füszcrüzlefek-
ben kapható. B,S9 

A Rozália kápolna 
felszentelése 

A Templom-térről a Lechner-térre áthelyezett 
és megnagyobbított Rozália-kápolnát, amelyet a 
város a görögkatolikus egyháznak engedett át hasz-
nálatra, vasárnap délelőtt szentelték fel ünnepé-
lyes keretek között. A felszentelés szertartását 
dr. Glattfelder Gyula püspök végezte, utána dr. 
Thoma László makói görögkatolikus esperes mon-
dott görögszertartásu misét. A felszentelésen meg-
jelentek: dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
dr. Simon László miniszteri titkár. Juhász István 
táblabiró, dr. Szabó Géza tanácsnok, dr. Koncz-
wald Endre a törvényszék, dr. Zobay Ferenc az 
ügyészség elnöke, Ligeti Béla, aki az átépítést 
végezte és még sokan mások. 

A délvidék elszakilásának 
évfordulója 

A délvidék elszakijfsának 11. évfordulója alkal-
mából a Délvidéki Syetemi és Főiskolai Hallga-
tók Egyesülete gyáaünnepélyt tartott vasárnap 
délelőtt a DMKE-palotában. A gyászünnepségen 
sokan jelentek meg a város társadalmából. Vidá-
kovich Kamill egyetemi tanár nyitotta meg az 
ünnepséget, aki után Nánássy Ilonka Juliász Gyu-
lának: Arad, Csáktornya, Újvidék, Szabadka cimjl 
verseit szavalta el mély átérzéssel. Ezt követte dr, 
Steuer György országgyűlési képviselő, a Magyar 
Külügyi Társaság tagjának előadása, melyet »Ma-
gyar keservek a Délvidék megszállásának 11. évé-
bem címmel tartott meg. Beszédében azt hang-
súlyozta, hogy vallási és társadalmi külöubséa 
nélkül kell harcolni a revízióért. 

— Puky Eudro, Berzeviezv Albert olaszországi 
sikereit méltatja a M a g y a r K ü l p o l i t i k a cimü 
képes hetilap legújabb számában. Közli a lap 
D'Annunziouak, Berzeviczy Albertnek személyesen 
adott, dedikált arcképét, valamint az olasz ut 
nevezetesebb mozzanatairól készült fényképeket. 
A szokásos változatos rovatok egészítik ki a szá-
mot, amelyből szívesen küld mutatványpéldányt a 
kiadóhivatal, Budapest, Országház, XI. 

Kél lemondás 
a dupla mandátumokról 
(A D é l m a g y a r o r s z á g i m u n k a t á r s á t ó l ) 

A kerületi választásokon, mint ismeretes, néhány 
jelölt több kerület mandátumát is elnyerte. Ter-
mészetesen mindenki csak egy mandátumot tarthat 
meg, a többiről le kell mondania, még pedig a 
mandátumok igazolásától számított tizenöt napon 
belül. A polgármesterhez eddig két lemondás érke-
zett. Bakó László, aki a balpárt jelöltjeként man-
dátumot kapott az első és a negyedik kerületben, 
bejelentette a polgármesternek, hogy a negyedik 
kerület mandátumát tartja meg és az elsőről le-
mond. Dr. Fajka Lajos, aki szintén két kerület-
ben szerzett mandátumot, a huszonötödik kerüle-
tiről mondott le. 

A polgármester a lemondások alapján már be 
is hivta az első póttagokat. Az első kerületben 
dr. Uj j Józsefet, a huszonötödikben Németh Jó-
zsefet. 

A tanács egyébként kijelölte azt a két tanács-
nokot is, akit megválasztásra ajánl a kisgyülés-
be. ezek Rack Lipót pénzügyi tanácsnok és dr. 
Pálfy József, az előljárósági ügyosztály élére he-
lyezett tanácsnok, ök ketten a tanács legidősebb 
tagjai. 

F i n v a l a m i Gallértisztitás árát mélyen leszáll!-
riyf C1BIIIS lotlarn! - Vállalom azonkívül fehér-

neműek mosását, férflruhák vegyi tisztításét 

Németh Gyula mosó és fény vasaló intézete Valéria 
tér 14 és lakásomon: Br. Jósika ucca 23. szám alatt. 
Pontos és figyelme» klszolgftlás. 908 

A 7000 
kalórláe pécsi tojásszén 

teljesen pótolja e kokszot, porosz-szenet. S4 t 

és Süjüi Su°fonc2ia-oí.' 


