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W Kedd. Róm. kath. Ágnes sz. vt. Pro-
R testáns Ágnes. Nap kél 7 óra 39 perc-

kor, nyugszik 4 óra 44 perckur. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—Mg, dél-
után 4—7-ig. A muzeuni nyitva délelőtt 10—i/jl-ig, 
délután zárva 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tér-
iának : Grünvvald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel. 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel. 
777.)Temcsváry József, Kelemen ucca 11. (TeJ 
391.) Moldván Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1. 
(Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 
Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel. 364.) 

— A miniszterelnök köszönőtávirata. Ismeretes, 
hogy a legutóbbi felsőházi tagot választó rend-
kívüli közgyűlés táviratban üdvözölte a Hágában 
dolgozó gróf Bethlen István miniszterelnököt, Beth-
len most a következő táviratban köszönte meg az 
üdvözlést, amit dr. Aigner Károly főispánhoz in-
tézett: »Főispán urnák, Szeged. Szeged törvény-
hatósági bizottsága nevében hozzám intézett 
jóleső táviratáért hálás köszönetet mondok. Beth-
len István. Sgravenbage.« 

— Két fok hideg volt Szegeden. A szegedi egye-
fem földrajzi intézetének meteorologiai obszerva-
lóriuma jelenti, hogy hétfőn Szegeden a hőmérő 
legmagasabb állása 1.0 fok Celsius, legalacsonyabb 
— 2.1 fok Celsius, a barometer adata 0 fokra 
és tengerszinre redukálva, reggel 776.3 mm., este 
773.1 mm., a levegő relatív páratartalma reggel 
85 százalék, délben 81 százalék volt. A szél irá-
nya reggel délkeleti, este keleti, erőssége 1—3. 

— A főlspáa üdvözlése. A csorvai mezőgazda-
sági egyesület ma a következő táviratot intézte 
Aigner főispánhoz: »Méltóságos dr. Aigner Ká-
roly ¡'"ispán urnák, Szeged. A Szeged-csorvai me-
zőgazdasági egyesület mai napon történt megalaku-
lása alkalmából a csorvai egyesületünk kebelében 
tömörült csorvai gazdatársadalom szeretettel és 
hódolatteljes tisztelettel üdvözli méltóságodat, mint 
anyaegyesületünk, a Szegedi Gazdasági Egyesület 
elnökét. Mély tisztelettel K a l m á r Sándor egye-
sületi jegyző, P a p p János elnök. Szeged-Alsó-
központ, 1930 január 20-án.« 

— Elmaradt a Külügyi Társaság hétfői előadása. 
A közigazgatási bizottság hétfői ülésén dr. Aig-
ner Károly főispán táviratot olvasott fel, amely 
szerint a Magyar Külügyi Társaság hétfő estére 
hirdetett előadása L u k á c s György betegsége 
miatt elmarad. Az előadást, amelyen a magyar-
francia relációkról lett volna szó, a közeljövőben 
tartják meg. 

— Eltemették GeguSs Rezsőt. Nagy részvét mel-
lett kisérték el utolsó útjára vasárnap délután a 
belvárosi temetőben a tragikusan elhunyt fiatal 
iparművészt, G e g u s s Rezsőt. Nagy tömeg állta 
körül a koszorúkkal és virágokkal elborított rava-
talt. Dr. B a l o g h István belvárosi káplán vé-
gezte az egyházi Szertartást, majd a S z e g e d i 
F é s zek Ií i u b és a barátok nevében Vér György 
mondott búcsúztatót. »A Szegedi Fészek Klub ne-
vében — mondotta — hoztam el Neked egy 
őszinte, egyszerű és hallgatag kézfogást és azok-
nak a barátaidnak képviseletében, akikkel együtt 
álmodtál az emberi megértésről, a szeretetről és 
a művészetről. Tragikusan eliramló életed alatt 
melegebb, művészibb és szebb interiőrőket vará-
zsoltál kíméletlen, nyers és múló életünkbe, — 
Te is azok közé tartoztál, aki megmelegítetted mű-
vészeteddel és barátságoddal jeges napjainkat. Azt 
szeretnők, ha békésen, csöndesen, gond nélkül 
álmodnál most a melegebb világban és — gon-
dolj néha ránk is, baráttalanabbakká vált bará-
taidra addig is, amig mindnyájan eljövünk Hoz-
zád egy megbékélt menet sorában, amikor majd 
együtt ülhetünk az Almok Országának melegebb 
interiörjében és zavartalan békességben beszél-
gethetünk és álmodhatunk örök barátságról, elnem-
rauló szeretetről, humanitásról, haladásról, kul-
túráról és művészetről. Ezt hoztam el Hozzád 
virágos ágyad elé. Álmodjál tovább békességben.« 
A koporsót ezután hosszú menet kisérte ki Geguss 
Rezső nyugovóhelyéhez, ahol rövid ima után le-
eresztették a sirba, 

x Zwlckl-kötödc, kabát, mellény, sál stb. 56 

— Hirtelen meghalt Szentes főügyésze. Szen-
tesről Jelentik: Szentes város főügyésze, dr. Kö-
vér Imre a képviselőtestület ma délelőtti köz-
gyűlésén agyszélhüdés következtében hirtelen meg-
halt. 

x Estélyi cipők legelőnyösebben Dd Ka nál! 
Gyönyörű formák olcsó árak. 55 

ANDHY II. 6. légy Qé!magyarországná!. 
— A halott feltámadott. •. Newyorkból jelen-

tik, hogy egy temetés alkalmával nagy pánik tört 
kl a gyászoló közönség soraiban. Amikor a ko-
porsót a sirba leeresztették, annak fedele levált 
és a halott, aki azonban csak tetszhalott volt, 
kimászott a koporsóbol s a sir szélén felkapasz-
kodva, a temető kapuja felé futásnak indult. A 
közönség rémülten menekült, a zavart még nö-
velte azt is, hogy a sírkövek és sírkeresztek kőzött 
az emberek csak nehezen tudtak előbbre jutni. A 
pánikszerű menekülés közben több ember többé-
kevésbé megsebesült. 

x Bach fűtőanyagja legolcsóbb, mert legjobb. 

x Rádió, villany. Deutsch, Kárász-u. Te!. 8-71. 

— 1708 pengő hiányzó"t, a pénztáros a ku'ba 
ugrort. Szekszárdról jelentik. A tolnamegyei Alsó-
nána községben a napokban eltűnt K o l e p János 
tejszővetkezeti pénztáros. A rábízott pénzből 1760 
pengő hiányzik. Tegnap délután Decs község hatá-
rában egy kútban megtalálták Kolep holttestét, 
öngyilkosságot követett el, úgyhogy dróttal két 
nagy követ kötött a nyakára és ezzel a kútba 
ugróit 

x Wolf Miksa borii kimérve Horthy M. u. 16., 
Kassal szemben. 319 

Ferencvárosi serlésvásár. Felhajtás 2174, eladás 
1228. Arak: Könnyű 1 40-1.42, nehéz 1.52-160 
pengő kilogramonkint élősúlyban. 

Ingyen kapja elsejéig 

DELMfiGYARORSZAGOT 

aki februárra előfizet 

Sport 
A szegedi asrfall tenni»z válogatott keret kedden 

és szerdán tartja próbaversenyét a KEAC ping-
pong szakosztályának helyiségében. A mérkőzések 
után fogják kiszemelni azokat a játékosokat, akik 
a gödöllői versenyen Szegedet reprezentálni fog-
ják. A próbaversenyek megtekintése díjtalan. 

Újpest veretlenül fejezte be léll taráját. Újpest 
csapata vasárnap játszotta utolsó turamérkőzését 
Münchenben. A sok küzdelemben elfáradt csapat 
itt is megőrizte veretlenségét, 3:3-ra játszott a 
müncheniekkel. Újpest mindössze kétszer ért el 
eldöntetlen eredményt, a többi görög és egyip-
tomi mérkőzését megnyerte. 
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Zscbőra iwim 2 OCElgŐfrl 
Láne, pytlrttforrasztás aracnyal 5 0 f . Brilliáns ék-
szer alakítás és foglalás. Let'¿.Ismeretes szakszerű 
munka. Kisebb javítás megvárható g m JL m jr — 

Mikszáth K. n. 12. Valéria tér s a r o k S ^ ö S P a r 
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Harmónia hangversenyek 
Kollár Pál zongoraestje csütörtökön, 23-án, Ti-

sza, 8. Műsoron Beethoven Mondsjheln szonáta, 
Brahms h-moll rapszódia, Delibes—Dohnányi 
Naila keringő mellett Bach-, Chopin-, Bartók-, 
Albenlz-müvek. Jegv 1—6 pengőért 

ANDAY DALEST II. 6 MOZI. 

A Városi Színház heíi műsora: 
Szökik az asgronv és a Mit susog a fehér akác 

versenyfutása. Az idei szezon két nagy operett-
slágere váltakozva szerepel a szinház műsorán 
és telt házak sorozatán keresztül verseng a minél 
nagyobb előadásszámért. A Szökik az asszony a 
női főszerepben a kiváló vendégprimadonnával, 
A. Harmath Hildával, a szezon megnyitása óta 
uralja a színház műsorát, úgyhogy ma már hu-
szonegyedszer kerül színre, a Mit susog a fehér 
akác pedig alig egy hónap leforgása alatt csütörtö-
kön már tizenegyedszer kerül szinre és előre-
láthatólag fel tartózhatatlanul hozza be a Szökik 
az assznny előnyét. 

At Égő város nagy sikere. Földes Imre gyújtó 
hatású legújabb színműve ezen a héten még csak 
szerdán este van műsoron a bemutató ragyogó 
szereposztásában. 

Péntektől kezdve minden este: Tommy és lársa. 
Szombat délulán ifjúsági előadás A revizor. 
Vasárnap déiu'án mérsékeli helyárakkal A. Har-

math Hl't'a vendégfelléptével: Casanova. 

WWSY II. 6. lény Délmaqyarországnál. 

Madió 
A nagyobb leadóállomások 

mai műsora 
Budapest. 9.15 Michailoff Mihály orosz bala-

lajka zenekarának hangversenye. 9.30: Hirek: 9.45: 
A hangverseny folytatása. 12.05: Hangverseny* 
Közreműködik: K. Wakots Margit (ének) és HIdy 
Gyulai Mária (hegedű). 12.25: Hirek. 12.35: A 
hangverseny folytatása. 14.30: Hírek. 17.30: Dr. 
Lukinich Imre egyetemi ny. r. tanár előadása: 
»Magyarország története életrajzokban.« 18.25: 
Francia nyelvoktatás 19.25: Az Operaház előadá-
sának ismertetése. 19.30: At Operaház előadás: 
»Figaro házassága.« 22.30: Hirek: Utána éjjel 1 
óráig: Farkas Jenő és cigányzenekarának hangver-
senye. — Berlin- 18.30: Hansen Miksa dalestje. 
19.30: Rádiózenekar. — Daveutry Exp. 5GB. 19: 
Énekkar. 19.40: Orgonajáték a Coventry-székesegy-
házból. 20.15: Kabaré Birminghapből. 22: Ope-
rettzene. — Frankfurt a/M- 16—17.45: Szórakoztató 
zene. 19.30-21.30: Stuttgart. 22.30: Stuttgart. — 
Köln. 17.30: Trió. 20.15: Ebert-Frank »Csoda doktor 
akarata ellenére« cimü hangjátéka. — Lelpzig-
19.30: Derűs zene. 20.30: Kamarazene. 21.15: Ma-
tiesen Emil modem dalai. — London 2- L. O. 12: 
V. György király üdvözlő beszéde a londoni ten-
gerészeti értekezlet megnyitásán, helyszíni köz-
vetítés a lordok házából. 17: Könnyű zene. 17.30: 
Orgonajátók. 19.40: Bach: a) Fisz-moll tokkátája 
és fugája; b) Francia nyitánya. 20.45: Házi hang-
verseny. 23.05: Meyer Marcella zongoraművésznő 
játéka. 23.35: Tánczene. — Milánó. 17: Kvintett. 
20.30—23.30: Torino. 23.40 és 1: Közvetítés Torino-
ból és tánczene. — München. 16.30: Hangverseny. 
Nürnbergből. 17.15: Gáláns zene. 19.35: Opera • 
Nemzeti Színházból. — Nápoly- 17: Zene, ének, 
szavalat. 21.02: A San Carlo-szinház előadása. — 
Róma. 17.30: Házi hangverseny. 21.02: Operaköz-
vetítés a Királyi Színházból, vagy hangverseny 
• Stúdióból. — Torino. 17: Kvintett 19.15: Va-
csorái zene. 20.45: Operaközvetítés a Királyi Szín-
házból. — Wien- 11: Gramofon. 12: A nemzet-
kőzi tengerészeti értekezlet megnyitásának helyszíni 
közvetítése Londonból. 15: Képrádió. 15.30: Szó-
rakoztató zene. 19: Francia lecke. 19.25: Angol 
lecke. 20: Pataky Kálmán kamaraénekes ária- és 
dalestje. Utána különböző korszakok táncai és 
táncdalai. 


