
12. DÉLMAGYARORSZAG 1929 december 9. 

3. Vasárnap. Róm. kath. F 2 Má-
ria sz. f. Protestáns F 2 Mária. 

Nap kél 7 óra 31 perckor, nyugszik 4 óra 09 
perckor. 

Egyetemi könyvtár vasár* és ünnepnap zárva. 
Souiogvl kőnvvtár zárva. Muzcum nyitva dél-

slött 10-től fél l-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I . (Tel. 846.) Nvilassy A. b. Kiss Lajos, Szilién s.-ut 
I I . (Tel. 1519.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zakár örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— A Szegedi Gyorsírók Egyesületének küldött-
sége a kultuszminiszternél. A tegnap éjjeli mi-
nisztertanács — mint jelentettük — elhatározta, 
hogy a középiskolákban kötelező tárggyá teszi 
a gyorsírást, felemeli a felsőkereskedelmi isko-
lákban a gyorsírás tanítási óraszámát, kötelezővé 
teszi a gépírás oktatását és kvalifikácionális kel-
lékké fogadta el mindeu állami és közhivatalnál 
— ugy a fogalmazási, mint a kezelői szakon — 
a gyorsírás tudásának igazolását A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete, amely egyesülés évtizedek óta 
küzd ezen elvek megvalósításáért, most felhasz-
nálta az alkalmat, hogy a választásokra Szegedre 
jött kultuszminisztert küldöttségileg üdvözölje. Dr. 
Széli Gyula'egyesületi elnök, felsőházi tag vezette 
ac egyesület vezetőségének küldöttséget Klebcls-
herg Kunó gróf kultuszminiszter elé. Dr. Széli 
Gyula üdvözölte a minisztert. A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete és az egész magyar gyorsíró tár-
sadalom nevében — mondotta — a legmelegebb 
¿zeretettel üdvözlöm Nagyméltóságodat, azért, mert 
jól tudjuk, hogy Nagyinéltőságodtól indult ki a 
magyar kulturát mérföldekkel előbbrevivő gon-
dolat és Nagyméltóságod kitartó akarása eredmé-
nyezte ennek valóra válását. Köszöntjük Nagy-
méltóságodat azért is, mert a gyorsirási ügyek 
intézésénél munkatársául dr. Traeger Ernő minisz-
teri tanácsos urat, a gyorsirási ügyek kitűnő kor-
mánybiztosát választotta ki, aki a gyorsírás ügyé-
nek önzetlen szeretetével, szaktudásával, tapinta-
tos eljárásával erre a díszes megtiszeltetésrc külö-
nösen érdemes és a legalkalmasabb egyén is. 
Taps fogadta az üdvözlő beszédet, amelyre Kle-
belsberg kultuszminiszter felelt: »A minisztertanács 
rendelkezése — mondotta — azt a célt szolgálja, 
hogy az iskolát közelebb hozza a való élethez és 
megszabadítsa azoktól a fölösleges és terhelő bal-
laszoklól, amelyek hosszú időn keresztül reá ne-
hezedtek anélkül, hogy valami gyakorlati előnyt 
is biztosítottak, volna neki. Ezért rendelte el a 
hazai középiskolák kötelező tantárgyául az egy-
séges magyar gyorsirás tanítását, mert kétségtelen 
tény, hogy a gyorsirás a közszolgálat minden 
ágában mérhetetlen hasznot biztosit. Ezért nagyon 
fontos követelmény az, hogy azokat az ismerete-
ket, amelyeket az eleven élet megkövetel, már 
az iskolákban elsajátíthassa a tanuló. A közigaz-
gatás és az igazságszolgáltatás minden megnyi-
latkozása el sem képzelhető gyorsirás • nélkül. A 
gyorsirás kötelezővé tétele a középiskolákban az 
első intézkedésem ezen cél megvalósítása érde-
kében.« 

— Házasság. Bokor Emil, a »Fonciére« igazga-
tójának fia, dr. Bokor János ma köt házasságot 
Budapesten Kertész Vera k.-al.. Kertész Gyula 
igazgató leányával. 

— Dr. Szalay József előadása Makón Amerikáról. 
Dr. S z a l a y József kerületi főkapitány a makói 
MANSz meghívására, Csanád vármegye székházá-
ban, szombaton este Amerikáról előadást tartott. 
A nagysikerű előadás után B i h a r i Sándor, a sze-
gedi színház baritonistája, magyar dalokat adott 
elő. 

x Magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazót-
lak szövetségeinek nyilvános nagygyűlése ma dél-
előtt tíz órakor a Tisza-szálló nagytermében, a 
nyugdíjintézet! választások és az uj alkalmazotti 
törvény ügyében. Az alkalmazottak tömeges meg-
jelenése kívánatos 486 

— Templomüniicpség a reformátusoknál. A Lo-
rántfy Zsuzsána Egyesület vasárnap délután 5 
órai kezdettel templomi ünnepséget rendez, amely 
ünnepség műsorának középpontja dr.. K i s s Fe-
renc egyetemi tanár előadása, aki »Kik várták és 
kik nem várták Krisztus első jövetelét?« cimmel 
tart előadást. . ... 

x A Szegedi Zongoraötös decsmber 19-én tartja 
hangversenyét. Jegyek Bartosnál. 479 

— A városi nyugdíjasok Mikulás-estje. Szom-
baton este 9 órakor tartották meg a városi nyug-
dijasok Mikulás-estjüket és 10 éves jubileumukat 
a Hági különtermében.- Az ünnepi beszédet Polcz-
ner Zoltán mondotta. A jól sikerült estély ren-
dezői: Szirovicza Jolán, Kisggörggei Bözsi, Teres-
cséngi Kató, Polczner Irénke, Stancsics Sárika 
voltak. 

x Világvárosi szenzációt kelt és óriási meglepe-
tésekkel szolgál Del-Ka újonnan átalakított, Illet-
ve megnagyobbított clpöüzlete. Kárász ucca 14. 

— A szegedi asztalosmesterek szakosztálya de-
cember 14-én este 8 órai kezdettel az Ipartestület 
dísztermében társasvacsorát rendez. 

| OreBierben záréra reggel ig 

A S I N G E R m i R Ó G É F E K 
Móoss A L E O r d O B B A K ! © 

Menyasszonyi 
kelengyék 

minden kitileiben 

Női, gyermek és Baby 
fefíérnemüek 

óriási választékban 

Leányka és fiu ruMcskák 
készen és rendelésre 

Agy« és aszíalnemüek 
Férfi kalapok 

846 mese olcsón 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Feketesas ucca sarok. 

Karácsonyi afánáéknaK 
alkalmas Ízléses dlványpárnók, 
lámpaernyök, valódi csipke- m 
takarók, g o b e l i n é tarsolyok 

nsgy vélasz'éliban kaphatók 

Reüze rné kézlntunkaiermélisn, Széchenyi tér 17. 

Gé -Ef-Bé a világhírű 
3EMBERGSELYEM HARISNYA 

a kivetkőz? minősegekben kapható: 

Közép szálú, czflsl jegyű - - P 3-80 
Közép szálú, arany jegyű . . P 4m5Q 
Finom szálú, ezüst jegyű . . P 4*30 
Finom szálú, arany feqyü . . P 5*20 
Erős szálú, ezüst jegyű . . . P 5*— 
Erös szálú, arany jetjyü . . P 6*— 

| Divatharisnyák, himzett és a jour nyilas 
Minden párért szavatosságot vélln'unk. 

Gé-Ef-Bé 
gyártmányú ' ^ I 

kötöttáru különlegességek 
g y á r i l e r a k a t a 

Pollák Testvérek 
S z é c h e n y i iér és C s e k o n i c s ucca . 

Ha fá| a feje és szédül, ha teltség«^ 
bélizgalmat, gyomorégést, oldalszurást, mell«1 

szorulást és szívdobogást érez, igyék minél 
előbb valódi „Ferenc József" keserűvizet 
Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy 
a Ferenc József víz remek természetalkotta 
hashajtó. A Ferenc József keserűvíz gyógy 
szeriárakban, drogériákban és filszertlzletek-
ben kapható. b.s9 

— protestáns egyetemi istentisztelet. Ma, va-
sárnap délelőtt 11 órai kezdettel tartja a Pro-
testáns Diákszövetség decemberi istentiszteletét a 
református templomban. Az istentiszteletre ezúton 
is meghívják az egyetem és főiskola protestáns 
tanárait, segédtanerőit és ifjúságát, de szívesen 
látnak minden érdeklődőt Prédikál B a k ó László 
református lelkész. 

x Szén, fa, koksz Bach cégnél legjobb. 124 

— A városi Zeneiskola első hangversenye. A 
városi zeneiskola december 17-én, kedden délután 
5 órakor tartja első iskolai hangversenyét a Tisza-1 

szálló dísztermében. Műsor a következő: 1. Juon: 
Tánc. op. 16. V. tétel. Az intézeti zenekar. Vezényli 
Perényi Pál tanár. 2. Gounod: Siebel áriája a 
Faust c. operából. Ének: Jeck Ilona. Tanár: Fels-
rnann Emília. 3. a) Bach: Air. b) Popper: Mazurka. i 
Gordonka: Csűrik Dénes. Zongorán kiséri Gál 
Klára. Tanár: Fiedler Walter. 4. Vieuxtemps: He-
gedűverseny (a). Baktay Mihály. Zongorán 
kiséri: Agócsy Ida. Tanár: dr. Belle Ferenc. 5. 
Beethoven: Zongoraverseny (B). II. és I. tétel. 
Gál Klára. Második zongorán kiséri tanára, Kol-
lár Pál. 6. Saint—Saens: Hegedűverseny (h). III.: 
tétel. Ivánkovits Ferenc. Zongorán kiséri Planner 
Paula. Tanár: dr. Belle Ferenc. 7. Meyerbeer: Di-
norah árnyéktánca. Ének: Németh Irén. Tanár: 
Felsmann Emilia. 8. Schumann: Zongoraverseny. 
I. tétel. Szávits Eta. Második zongorán kiséri 
tanára, Kollár Pál. Lányi—Gyóni: Lángoló vörös-
ben. 4 szólamu női kar a capella. Vezényli Kőnig 
Péter. 

— Eljegyzés. E r d ő s Erzsébetet eljegyezte dr.j 
K ö n y v e s i László. 

x Világhírre csak igazán jő gyártmányok teh«L' 
nek szert. Aspirin-tabletták 33 év óta a gyógyszer-
kincshez tartoznak és az egész világon általános 
kedveltségnek örvendenek. 

— Szakülés a bölcsészei! szakosztályban. Az 
Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szak-
osztálya csütörtökön délután 6 órakor az egye-
temi könyvtár előadótermében (Központi egye-
tem, I. emelet.) szakülést tart. Előadnak: dr. Bá-
l i n t Sándor: »Kálmány Lajos emlékezete« és 
dr. I m r e Sándor egyetemi tanár: »Ifjabb Wes-
selényi Miklós nevelői« cimen. Belépődíj nincs, 
érdeklődőket szívesen Iát a szakosztály elnöksége. 

x Már Columbiának is van adóállomása! A Te-
lefunken társaság ujabban Bogotában épített adó-
állomást, mely már a rendes napi hírszóró szol-
gálatot is felvette. Az eddig beérkezett jelentések 
szerint az adásokat jóval a köztársaság határain 
tul is kifogástalanul veszik. Igy Ljma-ban, Peru fő-
városában, azután Quilo-ban és Caracas-ban, Equa-
dor, illetve Venezuela fővárosaiban. Délamcrikábarf 
is kezdi tehát a rádió egymáshoz közelebb hoz-
ni a nemzeteket 

— Ma össziánc íesz Révész-tánciskolában, amely 
délután 4—7-ig és este fél 9-től fél 12-ig tart. 
Ugyanakkor iratkozások az összes csoportokba. 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása, az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szeudrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 585 

gyári árakon 

Divatos '/2 selyem ernyők 9'— P-lőJ 

Női, férfi és gyermek 
gyapfu harisnyák 
és alsó nemitek 

rendkívüli olcsó árakon 

Női és férfi divatcikkek 
846 legnagyobb választókban 

Pollák Testvéreknél 
Szé cheny i t é r és C s e k o n i c s u c c a 


