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Az egyetem 
Marsili-ünnepélye 

November elsején mult 200 esztendeje, hogy 
gróf MarsÜl Alajos Ferdinánd meghalt. A gróf 
életéből husz évet magyar földön töltött és a 
Duna—Tisza völgyéről husz évi kutatásai alapján 
hatalmas hat kötetet adott ki, olyat, amilyent a 
Duna—Tiszáról még nem irtak. A gróf emlékét a 
kultuszminiszter, Itália és Bologna képviselőinek 
jelenlétében ma délelőtt fél 12 órakor ünnepli 
a szegedi egyetem. Az ünnepély szónoka a Tu-
dományos Akadémia elrtöke, Berzevtczy Albert lesz. 

Klebelsberg kultuszminiszter, Arlotta olasz kö-
vet és Berzeviczy szalonkocsin ma reggel érkeznek 
Szegedre. Béggel 9 órakor a pályaudvaron ünne-
piesen fogadja őket az egyetem tanácsa. Fogadás 
után a kultuszminiszter a vendégeknek megmu-
tatja a székesegyházat, az uj egyetemi épületeket. 
Délelőtt fél 12 órakor az egyetem aulájában lesz 
az ünnepéi}', amely után 2 órakor a Kassban ebéd 
lesz,.ahol az olasz követ köszönti a kormányzót. 
Ebéd után a kultuszminiszter két klinikát mutat 
be az olasz vendégeknek, délután fél 6 órakor a 
székesegyházban rögtönzött orgonahangverseny 
lesz, amely után a kultuszminiszter a Horthy-
kollégiumban uzsonnát ad. Este fél 8 órakor a 
vendégek egyrésze visszautazik Budapestre. 

Itt emiitjük meg, hogy Irányi Béla egyetemi 
tanár délutáni vetitettképes előadása az egyetem 
aulájában, tekintettel Mécs László estélvére, 5 óra-
bor kezdődik. 

— A battonyai evangélikus missziós egyháznak 
Szegeden fáradozó templomgyüjtője azzal a ké-
réssel fordul Szeged társadalmához, felekezeti kü-
lönbség nélkül, hogy őt nehéz munkájában bár-
mily csekély kegyes adománnyal — akár csak egy 
darab tégla árával is — támogatni szíveskedjék. 

— A*ót, lapátot kérnek a munkanélküliek. A 
hatósági munkaközvetítő közli: Rövidesen meg-
indul az inségmunka, amely túlnyomórészt föld-
munka. A munkanélküliek közt igen sok olyan 
akad, aki ásó és lapát hiányában nem kaphat 
munkát; pénzük ezeknek a szerszámoknak a be-
szerzésére nincsen, hiszen hónapok óta kereset 
nélkül állanak. Ezek a munkanélküliek a hatósági 
munkaközvetítő utján arra kérik a város polgár-
ságát. hogy ha nélkülözhető ásójuk, lapátjuk van, 
engedjék át a szerszámnélkül álló inségmunká-
soknak és tegyék ezzel az adománnyal lehetővé, 
hogy munkát kaphassanak. Az adózók küldjék 
he a használt szerszámot a hatósági munkaközve-
títőnek (Tábor-ucca 3.), vagy közöljék címüket 
levelezőlapon, vagy telefonon (973.), hogy a szer-
szám elhozataláról gondoskodás történjék. 

X Babós SDeciális órásmfihe've. Oroszon u 6. 
— Katalin-bál a nyomorgó iparosok felsegélye, 

résére. A szegedi iparos asszonyok elhatározták, 
hogy idei inségakdóikat összekapcsolják a kará-
csonyi akcióval és csak egyalkalommal fordulnak 
•egitségért Szeged közönségéhez, különösképen pe-
dig az iparos társadalomhoz. Ezt az alkalmat no-
vember 22-ére tűzték ki, amikor is az ipartestület 
termeiben jótékonycél u Katalin-bálat rendeznek. 
A hőlgyhizottság az idén nem fordul külön ado-
mányokért gyüjtőiveken a város polgáraihoz, mert 
reméli, hogy szives meghívása a Katalin-bálra 
megértő visszhangra talál és az estély jövedelmé-
vel hozzájárulhat a szerencsétlen sorba jutott ipa-
rosok nyomorának enyhítéséhez. 

x F. & S. golyóscsapágy Buh, Mikszáth K. u. 9. 
— Székelyek figyelmébe. Hargitaváralja jelképes 

székely község lakói 13-án, csütörtökön este 8 órai 
Kezdettel a Raffay-étteremben műsoros összejőve, 
telt tartanak. 

— Tudományos előadás. A Ferenc József Tu-
dományegyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti 
szakosztálya 12-én, szerdán az egyetemi archeoló 
aiaí intézet előadótermében (Szukováthy-tér 1., III.) 
szakülést tart. Előad dr. B u d a y Árpád egyetemi 
tanár »Mit jelent a halotti lakoma a római sír-
köveken« címmel, vetitett képekkel. Belépődíj 
nincs. Érdeklődőket szívesen lát az elnökség. 

— A Somogyi-telepi Dalkör szombaton este tar-
totta meg hangversenyét és bálját. A nívós estén 
zsúfolásig megtelt a Szabó-vendéglő nagyterme. A 
megjelentek a késő éjszakai órákig jó hangulat-
ban maradtak egvütt. 

— A Szegedi Dalárda a Dobnányl-mtse buda-
pesti előadásán. A Palesztrina-kórus vezetősége 
meghívta a Szegedi Dalárdát a Dohnányi-mise bu-
dapesti előadására. A dalárda száznyolcvan tagja 
a jövő hét végén utazik Budapestre. 

x Az Odol sajátságos tulajdonságai megakadá-
lyozzák a szájban az erjedési folyamatok fejlődé-
sét és ezzel meggátolják a fogak pusztulását. Aki 
naponta rendszeresen használja az Odolt az el 
képzelhető legjobb szájápolást gyakorolja. 

Jafannak! 
T6 annak, akire várnak 
hogyha este vacsorálnak. 

és amikor messze jár 
a helye üresen áll 

Jó annak, akit szeretnek, 
kinek este ágyat vetnek 

s ha reggel szemet nyitott 
nem tudia mit álmodott, 

jó annak, ki sirni tud, 
maga elől sose fut. 

Jaj annak, ki sose hisz, 
kit a vágya tova visz, 
aki könnyet dacra vált, 
— ki tudja, hogy mire várt. 
mit álmodott, mit talált 
miért dobta el a szivét, 
3 hogy halt meg, ha sose élt 
hogy halt meg — ha sose éltf 

BANETH ANIKÖ. 

— Nögyülés a Munkásotthonban. Vasárnap dél-
után 4 órakor a szociáldemokrata nőmunkások a 
Munkásotthonban gyűlést tartanak. A dalárda 
éneke után a napirendet K n u r Pálné fővárosi 
tőrvényhatósági bizottsági tag ismerteti. 

z »Dóczv fotelágy«, ottomón. matrac. Hid-u. IB 
— A Pusztaszeri Árpád-Egyesület ezévi »Árpád 

áldomását« november 15-én este 8 órakor tartja 
a Stefánia-kioszk helyiségében. 

Székelési zavarok, bél görcs, puffadtság-
gyomorszédfilés, izgalmi állapotok, szivideges-
ség, félelemérzés, bódulgság é s általános rósz* 
szullét esetén a természetes „ F e r e n c JÓZSCl" 
keserűvíz a gyomor é s bélcsatorna tartatmát 
gyorsan é s fájdalom nélkül kifiritf, a vér-
keringést előmozdit|a s tartós megkönnyebbü-
lést szerez Korunk legkiválóbb orvosai a 
F e r e n c J ó z s e f vizet ugy férfiaknál, mint 
nőknél és gyermekeknél felfes eredménnyel 
alkalmazzák. A T e r C I K JÓZSCf keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és itiszer-
üzletekben kapható. B.I 

— Riporterek bálja a Kassban. November 15-én, 
szombaton este rendezik meg a szegedi bűnügyi újság 
írók báljukat a Kass termeiben. A Riporterbál a han-
gulatból és a rendezőség eddigi munkásságából Ítélve, 
a legjobb sikerűnek Ígérkezik. Számos meglepetés 
és ötlet várja a közönséget. Meghivóignnyléssel a 
Kass portásához telefonon, vagy a bálrendezőség-
hez a Kassba címzett levélben kell fordulni. Je-
gyek elővételben is kaphatók a D é l i n a g y a r -
o r s z á g jegyirodájában. 

— Térzene. A »Hunyadi János« 9. honvédgyalog-
ezred zenekara vasárnap térzenét tart a Széchenyi-
téren 12 órától 1 óráig, amelynek műsora a követ-
kező: 1. Scharoch: Dormisz induló. 2. Kéler: 
Rákóczi-nyitány. 3. Ganne: Északi hangok, len-
gyelke. 4. Borsay: Jelenetek a kuruc világból. 5. 
Doppler: Kar és ima a »Vanda« cimü operából. 
6. Bachó: Jász-kun induló. 

x A szeszélyes Időjárás óvatosságra int. Már 
most vegye meg hócipőjét és hócstzmáját DEL-
KÁ-nál. Ar, forma, minőség meglepetés. 36 


