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S%.MM protestáns Gabriella. Nap kél 7 
óra 37 perckor, nyugszik 4 óra 9 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
10 órálói l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyílva délelőll lO-löl délután (él 1 óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horvíth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos, Római 
körút 22. (Tel 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér L 
(Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 

— Allamkttlcsönt kér a város a szeretetház ki-
bővítésére. Dr. S o m o g y i Szilveszter polgármes-
ter felterjesztést intéz a népjóléti miniszterhez, 
akitől harmincezer pengő hosszabb lejáratú ked-
vezményes államkölcsönt kér a városi szeretetház 
kibővítésére. A kölcsön részleteit a költségvetés 
szegényalapjának terhére illesztik a költségvetésbe. 

— Kövezés, világítás. B o k o r Adolf vezetésével 
csütörtökön nagyobb küldöttség kereste fel dr. 
S o m o g y i Szilveszter polgármestert. A küldött-
ség azt kérte, hogy a város köveztesse újra a 
Ráró Jósika-uccát és n Valéria-teret, amelynek 
hepehupás kövezete szinte lehetetlenné teszi a ko-
csiforgalmat. Kérte továbbá a küldöttség, hogy 
a város szereltessen fel néhány lámpát a Ko-
rona-uccában is, ahol jelenleg afrikai sötétség ural-
kodik. A polgármester közölte a küldöttséggel, 
hogy uj kövezésre nincs pénze a városnak, ezért 
legfeljebb a Jósika-ucca és a Valéria-tér kátyúit 
tömethetik be, a Korona-ucca megkapja a szük-
séges lámpákat. 

— Az ügyvédjelöltek közgyűlése. Az Ügyvéd-
jelöltek Országos Szövetségének szegedi kerülete 
az ügyvédi kamara dísztermében közgyűlést tar-
tott. Dr. V a j d a Lajos ügyvéd a régi tisztikar 
nevében mondott- üdvözlő beszédet. Hangsúlyozta, 
hogy a r^gi tisztikarnak nem volt módjában teljes 
erővel dolgozni, mert a belügyminiszter csak egy 
hónappal ezelőtt hagyta jóvá a szövetség alap-
szabályait. Ezután megválasztották az u j tisztikart, 
amely igy alakult: elnök dr. G r ó f György, fő-
titkár dr. H a b e r m a n n Gusztáv, titkár dr. 
Koc.li László, jegyző dr. K i s s Imre, pénztáros 
dr. K á r m á n Andor, ügyész dr. G y u r k i Gyula, 
ellenőr dr. T a b ó d y Zsolt, háznagy dr. C s o r -
d á s István, A számvizsgáló bizottság tagjai let-
tek: dr. P e r t i c s István, dr. V o i g t Vilmos, 
dr. K e g e z o v i c s Emil. Választottak még 12 tagu 
választmányt. 

— Halálozás. Ismét gyásza van a szegedi ke-
teskedőlársadalomnak. B o r o s Miksa, a régi sze-
gedi kereskedők egyik legtekintélyesebb tagja költö-
zött el az élők közül hosszú betegség után. Boros 
Miksa abban az időben alapította meg üzletét, 
amikor a szegedi kereskedelem még gyermekcipő-
ben járt. Szakértelmével, tudásával, kereskedői eré-
nyeivel és vasszorgalmával rövid idő alatt az 
elsők közé küzdötte fel magát, üzlete csakhamar 
nem csak Szegeden, de az egész környéken köz-
ismert lett. Néhány év előtt vonult vissza a mun-
kától betegeskedése miatt. IIosszu betegségéből 
ma megváltotta a halál. Gyermekei: dr. Dallós 
Móric, dr. Boros Lajos, Miklós és Pál gyászolják. 
Halála iránt mindenütt mély részvét nyilvánult 
meg. 

X Szenzációs njdonság a rádiópiacon. A világ-
hírű Telefunken cég, mely az európai adóállo-
mások javarészét is épitette, ezévben is rendkívül 
gazdag választékkal lép a rádiózó közönség elé. 
Nem kevesebb, mint 18 készüléktípust hozott for-
galomba, melyek közül különösen a Telefunken 
33 W/L tipusu 3 —{— 1 csöves váltóáramú készüléket 
emeljük ki, mely készülékbe a hangszóró is be 
van építve. Az egész rádioberendezés tehát egy 
darabból áll, mely megvesztegetően szép külsejé-
vel, nagy teljesítményével, gyönyörű hangszmeze-
tével és olcsó árával bámulatba fogja ejteni az 
érdeklődőket. Továbbá előnye ennek a Telefunken 
33 W/L készüléknek, hogy az uj szelektivitásválasz-
tóval van felszerelve, melynek segítségével min. 
den állomás tökéletesen szélválasztható. A Tele-
funken cég folyó hó 12-én és 13-án nagy karácsonyi 
vásárt rendez, mely alkalommal Telefunken rádió-
technikusai az érdeklődők lakásán is bemutaiják 
újdonságaikat. Az u j készülék máris megtekint-
hető: Deutsch Albert, Déry Ede, Fonyó Soma, 
•lani András, Kelemen Márton, Rosner József cé-
geknél, ahol a bemutatásra előjegyzéseket már 
most felvesznek. Telefunken gyártmányok előnyös 
részletfizetésre is kaphatók. 248 

— Emlékgyülés a Munkásotthonban. Vasárnap 
délután fél 4 Órakor a Munkásotthonban a dalárda 
és a zenekar közreműködésével, nyilvános gyűlés 
keretében ünnepli a szociáldemokrata párt negy-
venéves fennállásának évfordulóját, 

x Karácsonyi cipővásár megkezdődött DEL KA-
nál. Ne várjon! 36 

— A városi nyugdíjasok egyesülete felhivja a 
65 éven aluli régi nyugdijasokat, hogy a 25, 
illetve 10 százalékos segéljek felvétele céljából 
'december 13-án, szombaton délelőtt 8 órakor a 
városi könywivői hivatalban jelentkezzenek. 
Ugyancsak felhivja az összes városi nyugdijasokat, 
hogy a féláru vasúti arcképes igazolványoknak 
kiváltása céljából uj arcképet és fejenkint 2 pen-
gőt ugyanott fizessék be. 

AZ IDO 
S Z E G E D 

A szegedi egyetem földrajzi Intéze 
lének meteorologial obszervatóriuma 
jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 4.0 fok 
Celsius, legalacsonyabb —0.6 fok Cel 
sius. A barométer adata 0 fokra és 
lengerszinre redukálva reggel 751.5 
mm., este 750.3 mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 83 százalék, dél-
ben 82 százalék .A szét iránya déli, 
erőssége 1—2. .4 lehullott csapadék 
4.2 mm. volt. 

BUDAPEST : 
A Meteorotoglal Intézet jelenti este 

10 órakor: Hazánkban általában csa-
padékos az Idő. A nap folyamán min 
denütt volt eső, a nyugati részeken 
inkább hó. A hőmérséklet nyugaton 
2 _ 3 Celsius fokkal, keleten még 6—7 
Celsius fokkal haladia meg a fagy 
pontot. 

prognózis: Továbbra Is lecsapódá 
sok (inkább havazások) várhatók ke-
leti szelekkei és 1—2 napon belől be. 
következő érezhető lehűléssel. 

— Parisban havazik. Párisból jelentik: Ma dél-
előtt Párisban a hőmérséklet rendkívül hidegre 
fordult és déltájban havazni kezdett. A havazást 
kevéssel utóbb jeges eső váltotta fel. A cuszós 
kocsi utat és járdát homokkal és sóval szórták 
tele. 

x A MIEFHOE szegedi csoportja folyó hó 14-én, 
vasárnap este 8 órai kezdettel rendezi idei 
Chcnukka-estjét a Zsidó Hitközség dísztermében. 
Közreműködnek dr. Fránkel Jenő rabbi, Lam-
berg Mór főkántor, Szász Edith operaénekesnő, 
Nagy György színművész és Badó Károly. Zon-
gorán kísér Porjesz Klári és Adorján István. M ü-
s o r u t á n t á n c . Buffet. Belépődíj nincs. Mű-
sor megváltása kötelező. Külön meghívókat nem 
bocsátunk ki! 244 

— Adományok a ki-srongvos akcióra. Ujabban 
a következő adományok érkeztek a kisrongyos 
akcióra: Jubiláris főispáni bankettmegváltás ci-
mén ujabban befolyt összeg 10, Szegedi Máv. Al-
kalmazottak Temetkezési Egyesülete 50, Gárgyán 
Imre és fia' cég 10, Fleíssig Dezső 5, dr. Rósa Pál 
5 pergő. 

— A posta figyelmeztetése. Budapestről jelen-
tik: A postavezérigazgatóság felhivja a közönség 
figyelmét arra, hogy a kormányzó arcképével ké-
szült emlékpcstabélyegek postaküldemények bér 
mentesítésére csak ezév végéig használhatók. A 
közönség birtokában megmaradó használatlan és 
teljesen ép bélyegkészletet azonban január végéig 
minden postahivatal a forgalomban lévő más pos-
tabél vegre díjmentesen becseréli. 

x A Szegedi Zsidó Hitközség közli tagjaival, 
hogy az 1931. évi k u 11 u s z a d ó k i v e t é s e k 1930 
december 18-áig bezárólag a hitközségi irodában 
k ö z s z e m l é r e vannak kitéve. A kirovások el-
leni felszólamlások december 26. déli 12 óráig 
adhatók be. Az adókirovásról szóló végzéseket a 
hitközség portára adta, azok esetleg kézhez nem 
vétele sem a felszólamlásra, sem a felszólamlási 
határidőre befolyással nem bir. 239 

— Előadás a Munkásotthonban. Pénteken este 
7 órakor »A nemzetközi szakszervezeti mozgalom« 
cimmel tartanak nyilvános előadást a Munkás-
otthonban, 

x Kocsis a legnemesebb kávékat pörköli és 
jutányosán árusítja. 121 

Adományok az inségakcióra 
Az inségakcióra ujabban az alábbi adományok 

érkeztek a polgármesterhelyettes hivatalába: 
Máv. szegedi üzletvezetősége 200, Máv. fiúnevelő-

intézet 8, Máv. szegedi állomásfőnökség személy-
zete 250, Máv. szegedi fütőházfőnökség személyzete 
94.20, Máv. szegedi osztálymérnökség személyzete 
22, Máv. Szeged-Rókus állomás személyzete 27, 
Máv. Szeged-rókusi fiókmühelyfőnökség személyzete 
41.80, Máv. Szeged-rókusi szertárfőnökség személy-
zete 10, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Fő-
iskola gyakorló iskolája 30, Állami Polgári Iskolai 
Tanárképző Főiskola 60, Szegedi Polgári Lövész-
egylet 10, ítélőtábla: dr .Láng-Miticzky Ernő 10, 
Skultéty István 10, Elekes Gyula 10, dr. Kovács 
Rókus 10, dr. Muntyán István 2, Sarkady György 
10, Karakas Albert 2, Csillag László 2, Lehoczky 
Károly 2, dr. Hubay László 2 Juhász István 2, 
Nagy Antal 5, Curry Richárd 5, dr. Szkicsák 
István 2, dr. Elemy Sándor 2, dr. Szabó József 
2, Horánszky Miklós 2, dr. Korpássy Gyula 10̂  
Sáfár Sándor 2, dr. Vikor István 2, dr. Rácz Andor 
4, dr. Újvári István 1, dr. Richter Réla 1, dr. 
Paraszkay Gyula 1, dr, Klein Béla 1, Balassa 
János 1, Krón Géza 1, Lang Antal 1, Gábris Imre 
1, Szögi Imre 1, Csűri József 1 ,Csűri Józsefné 
1, dr. Stammer László 1, Városi Főpénztár és 
Könyvvivőség személyzete: Dékány Sándor 2, vi* 
téz Gulyás György —,50, Takács József —.50, 
Boros András "—.50, Boros József — 50, Kaszó Elek 
2, Herbich Lajos 1, Kiss István —50, Börcsők 
János —.50, Tóth Kálmán —.50, Detáry Dezső 
—.20, Fodor János —20, Lachner Géza —.20, 
Bodvay Valéria —.50, Sajtos Ferenc —.10, Bittó 
András —.50, László Mihály —.20, Klier Amália 
—.50, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szegedi 
fiókja tisztviselői: Gavallér Ferenc 3, Kálmán K£ 
roly 4, Kamp Ferenc 6, Langer Bózsi 2, May 
Gyula 10, ökrös Géza 3, Beisz Vilmos 3, Strausz 
Béla 3, Vértesi László 2, dr .Winter Jenő 4, Máv. 
Altiszti Kör: Reményi Sándor 1, Németh Józseí 
1, Márki Sándor —.50, Dobó József 1, Steinbach' 
János —.50^ Makra János 1, Katona Antal 1, 
Kovacsik Sándor —-50, Szilágyi Pál —.50, Pálfi 
Sándor —.50, Csányi István 1, Pósa András —.40, 
vitéz Bodó Imre —,60, Szepess Antal —.80, Ko-
valik György —.50, Csejtey István —.50, Máv. 
Altiszti Kör mint egyesület 5, Szeged-AIsóvárosi 
Ifjúsági Egvesület: Pintér Lajos —.50, Barna Imre 
—.20, Bálint István —.20, Stumpf János —.20, 
Szabó István —,20, Buzsáli József —.20, Sánta 
Ferenc —.30, Bóka János —.20, Császár Mária 
—-50, Farkas Jucika —.30, Dobó Ilonka —.40, 
ördög Annuska —.30, Kirí Mátyás 20, Bózsa Vil-
mos —.20, Bábik András —.20, Vass István —.20, 
Papp Bózsi —20, az Ifjúsági Egyesület 5, Szabó 
Imre —.50, Szeged-Rókusi Gazdakör: Nagy Fe-
renc 1, Farkas Mihály 1, Gera József 1, Bittó 
Zsótér Pál 1, Domokos Sándor 1, Mészáros Győrgy-
né 1, Savanya N. 1, Gál István —.50, Nagy Sándor 
1, Ligeti István 1, Domonkos Ferenc 1, id. Do-
monkos András 1, Lippai Mihály —.50, Jobb Malva 
László 1, Kis Bálint 1, Temesvári József — 
Kazi József 1, Bárkányi György 1, Szeged-Rókusi 
Iparoskör: Heim József 1, Balogh Péter 2, Sze-
ged-Bókusi Iparoskör 10, II, ker. Függetlenségi 
Kör: Schulter Vilmos 1, Ábrahám Ferenc 2, Er-
délyi András 2, vitéz Csányi János 5, Pálfy Emii 
5 pengő. 

— Adomány. A vak K e r t é s z János nyomorgó 
családja részére V. L. M. 5 pengőt küldött be 
szerkesztőségünkbe. Az összeget rendeltetési he-
lyére juttattuk. 

— Három hónapra és hivatalvesztésre ítéltek 
egy orvosi hamis tanúvallomás miatt. Budapestről 
jelentik: Dr. S a c h s Simon orvos gyermektar-
tási pere ufán azt vallotta, hogy teljesen vagyon-
talan, Később kiderült, hogy az orvosnak ingat-
lan vagyona van. Ma vonta felelősségre a tör-
vényszék hamis tanúságtétel miatt és háromhő-
napi fogházra, valamint 3 évi hivatalvesztésre 
Ítélte, Az ügyész és az elitélt fellebbeztek. 

— Egy toledói válóper . . . Londonból jelentik: 
Egy toledói szállodatulajdonos házassága felbon-
tását kérte, mert feleségének testsúlya, akit 1887-
ben vett el, 125 fontról — 210 fontra emelkedett, 
noha a férje állandóan követelte, hogy félesége 
tartson fogyókurát. A bíróság kimondotta a há-
zasság felbontását . . . 

Beszélgetés diját megtérítem a 

1 6 - 7 6 80 

te lefonrendelésnél és m i n d e n n e m ű p r í m a 
t ü z e l ő a n y a g o t azonnal szálútok. 

POPPER G. utóda, Arany János u. 13. 


