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sület 100, dr.Rasföó Istvánné 20, Főügyészség tiszt-
viselőkara: dr. Boros Dezső 10, dr. Zomborv Jenő 
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Bózsó Ferenc 1, Goltner Dénes 2, dr. Jancsó Ká-
roly 1, dr. Kelemen László 3, dr. Weisz Tivadar 
2, dr. Tarajossy Béla 3, dr. Nyári Dezső 1, dr. 
Menhardt László 1, dr. Rapkies Andor 1, Kis Ist-
ván 1, Jobst Ádám 1, Gubisi Pál 1, Csokanicza 
Döme 1, Bődő István 1, Hoffmaan József 1, Sző-
lősi Sándor 1, Ovária Mária 1, Wicha Alajosné 1, 
özv. Horváth Dezsőné —.50, Taiszer Valéria 1, 
Horváth Kálmán 1, Iván Pál —.50, Csűri János 
—.50, dr. Félegvházy Pál 1, Simándi Géza —.50, 
Horváth József 1, dr. Weisz Aladár 5, dr. Zöld 
Jenő 3, dr , Vékes Bertalan 2, Ügyészség tiszt-
viselőkara: dr .Papp Sándor 5, Cseh Ernő 3, dr. 
Kalmár Szilveszter 3, dr. vitéz Nagy Géza 3, dr. 
Balázs Sándor 3, dr. Kynsburg Béla 1, dr. Vadai 
Viktor 3, dr. Mihálffy István 3, dr. Szarvas János 
3, dr .Liszkay Lóránd 3, Solti Mihály 2, Bálint 
Mihály —.50, Lábdi Lajos —50, Krizs Dezső 1, 
Friedmann Béla —.50, dr. Nyári János —.50, Fo-
garasi Ferenc —.50, Simokovits Elemér —.50, 
Győrkei Lajos —.50, Lippai Erzsébet 1 pengő. 

Aki Magyarországon keresi kenyerét, 
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AZ I D O 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi intéze-
lének meteorológiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy szombaton Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 5.8 fok 
Celsius, legalacsonyabb 2.8 fok Cel 
slus. A barometer adata 0 fokra és 
tengerszinre redukálva reggel 761.7 
mm., este 764.4 mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 84 százalék, dél 
ben 86 százalék. A szél iránya dél 
keleti, erőssége 1—2, a lehullott esa 
padék 2.8 mm. volt. 

BUDAPEST : 
A Meleorologial Intézet jelenti este 

10 órakor; Hazánkban az Időjárás 
túlnyomóan borult és ködös volt, az 
ország keleti felében csapadékos is. 
Itt a hőmérséklet az 5—6 Celsius 
fokig emelkedett, nyugaton azonban 
csak 2—4 Celsius fokig. 

prognózis: Egyelőre lényeges váltó 
zás még nem várhaté, később nyu-
gatra forduló légáramlással envhülő 
idő. 

x Mikulás-est vasárnap a Munkásotthon-tá^c 
Iskolában. Pacsmaling jazz 11 Meglepetést Belépő-
dij 80 fillér. 135 

A fájdalomtól mélyen lesújtva tudatjuk, hogy hőn imádott 

Samunk 
örökre elhagyott bennünket. Vasárnap délután 2 órakor temetjük 
Korona ucca 13. szám alól. 

Külön villamoskocsi az árraháztól, 
190 

Varga Samuné, 
Pista, Vera gyermekei, 

Erzsi testvére és a rokonság. 
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A Szegedi Kenderfonógyár rí. Igazgatósága 
és tisztviselői mélyen megrendülve tudatják, hogy 

VARGA SAMU 
elhunyt. 

Csaknem teljes negyedszázadon át volt a válla-

latnak hűséges, odaadó tisztviselője, munkatársainak 

önzetlen barátja, amely tulajdonságaival méltán ki-

érdemelte, hogy emlékét hálás kegyelettel őrizzük 

meg. 192 

M t M ' ^ l 

— KulUirest. F e h é r Artúr szavalt szombaton 
este a szegedi zsidó ifjúság kulturestjén. Színészi 
kvalitásai sajátos veretet adtak Kiss József, Pa-
tak József, Karinthy Frigyes, Verhoaren, Molnár 
Jenő verseinek és a vallásos irodalomból vett je-
leneteknek. A zsidó hitközség nagytermét zsúfo-
lásig megtöltő közönség lelkesen tapsolt Fehér 
Artúrnak. A műsor többi része az ifjúság komoly 
kulturtörckvéséről tett bizonyságot. Az újonnan 
alakult kórus K r a u s z Imre vezényletével zsidó 
népdalokat adott, elő, P a u n c z Dénes hatáso* 
prológot mondott. Nagy tetszéssel fogadták dr. 
F r e n k e l . Jenő rabbi beszédét, aki a kultura 
ápolására és fejlesztésére hívta fel az ifjúságot, 
Lelkes rendezőség fáradozott az est szép sikerén, 

— Gyorsirási irodai vizsga lesz vasárnap Sze. 
geden. Akik az irodai gyors- vagy gépírói vizsgát 
letenni kívánják, vasárnap délelőtt 10 órakor je-
lentkezzenek a Szegedi Gyorsírók Egyesülete szak-
iskolája helviségében B á l i n t Antal elnöknél 
(Honvéd-tér 4.). 

x A jó propaganda hatása. Az egész város vissz-
hangzik attól az olcsósági akciótól, melyet i B i x 
r o s Miksa-cég indított meg. Hirdetéseire valóság, 
gal tódul a közönség az üzletbe, a szorgalmas és 
figyelmes személyzet, a'.ig győzi a munkát. Árul 
minősége minden várakozást kielégít, sőt felülmúl. 
A közönség bizalma állandóan fokozódik, mert 
meggyőződött arról, hogy amit hirdet, az mind 
megfelel a valóságnak. Lapunk mai számához csa-
tolt mellékletben foglaltak szenzáció erejével hat . 
nak. l eg jobb áruk meglepő olcsó ájxrn kaphatók, 

— Szociáldemokrata népgyűlés. Szerdán este 7 
órakor a Bemény- és Szél-ucca sarkán levő Sántha-
vendéglőben a szociáldemokrata párt nyilvános 
népgyűlést tart. 

— Az üzletek karácsony előtti zárórája. A sze-
gedi kereskedelmi és iparkamara előterjesztésénél 
a kereskedelemügyi minisztérium mcst kiadott ren-
delete szerint az egész ország területén azokat a 
nyilt árusítási üzleteket, amelyeket köznapokon 
este 7 óra előtt kell bezárni, december 5-től de-
cember 24-ig bezáróan este 7 óráig nyitva sza-
bad tartani. December 21-én, vasárnap a nyilt 
árusítási üzletek reggel 7 órától délután 4 óráig 
nyitva tarthatók. Az égetett szeszes italok, va-
lamint a husnemüek forgalomba hozatalát korlá-
tozó rendelkezések érintetlenül maradnak. 

x Kocsis a legnemesebb kávékat pörköli és 
jutányosán árusítja. 121 

— A Pusztaszeri Árpád Egyesület bálja. A Pusz-
taszeri Árpád-Egyesület fővezérsége legutóbbi ülé-
sén ugy határozott, hogy a nehéz viszonyok elle-
nére is kötelességének tart ja szokásos nemzeti bál-
jának megrendezését. E bál február 7-én lesz a 
Tiszában. 

x Ma és hétfőn vendégtáncest az ipartestületi 
tánciskolában. Mikulás-est. Jazz-band. 194 

— Anyák iskolája. A szegedi Stefánia Szövetség 
Párisi-körúti védőintézete vasárnap délután 4 órai 
kezdettel a Kossuth Lajos-sugáruti elemi iskolá-
ban »Anyák iskolája« cimen egészségügyi előadást 
tart. Az előadást dr. G u l á c s y Zoltán tanár-
segéd és dr. B e r e t z k Péter nőorvos, az inté-
zet szülészorvosa tar t ja , 

— A MIEFHOE 14-én, este 8 órai kezdettel ta r t ja 
ezévi chanukka-estjét a hitközség dísztermébe ru 
Műsor után tánc. Belépődíj nincs. Műsor megvál-
tása kötelező. 

— A Szent István téren leütöttek egy napszá. 
m o s t Szombaton délután 4 órakor N a g y Jánosj 
Uj-tér 9. szám alatt lakó napszámost megtámadta a 
Szent István-téren egy ismeretlen férfi és vas-
villával fejbeütötte. A támadó ezután elmenekült. A 
mentők a súlyosan sérült embert beszállították a 
közkórházba. A rendőrség megindította a nyo-
mozást. 

x Főnyeremény jól és olcsón vásárolni a Dugo-
nics-téri Bútorcsarnokban. 11 

— Az Est-lapok kiadóhivatala értesiti ólvasóit és 
előfizetőit, hogy Szegeden, Kelemen-ucca 5. szám 
alatt fíókkiadóhivatalát megnyitotta. Minden a la-
pokra vonatkozó értesítés és érdeklődés közvet-
lenül ide intézendő. Az E s t szegedi fiókkiadó-
hivatala vasárnap a kora délutáni óráktól kezdve 
kirakataiban részletesen közli a vasárnapi sport« 
eredményeket. 


