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Hirelc 
g Q Pintek. Róm. kath. Julián vt. Protes-

táns Marcell. Nap kél 7 óra 47 perc-
kor, nyugszik 4 óra 27 perckor. 

Somogvi-könyvlár nyílva hétköznapon délelőtt 
iO órálóí l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
/eum nyílva délelült líl-löl dí-lulán fél 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyelem 1. eme-
let) nvitva déleiött 8-l-ip délután 3—7-IR. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
innak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9. 

lel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedres 
ucca 1. (Tel. 1846.) Nyilassy Ágoston, Római 
Körút 22. (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4-
Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. (Tel. 

1793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 
1095.) . 

— Pécsed ülésezik legközelebb a Városok Kul-
Itirszövelsége. A Városok Kulturszövetsége, amely-
nek elnöke dr. S o m o g y i Szilveszter polgármes-
ter, legutóbb, mint ismeretes, Békéscsabán tartotta 
meg évi ülését. Legközelebb az egyik dunántuli 
városban, valószínűleg Pécsett ül össze. Szegedre 
csak 1932-ben kerül sor. 

— A polgármester megsürgeti a szlvaltyuadó 
Jóváhagyását* A polgármester pénteken reggel egy 
nagyobb küldöttséggel Budapestre utazik a bajai 
törvényszék ügyében. A küldöttséget a kultusz-
miniszter vezeti délben Zsitvay Tibor igazságügy-
miniszter elé. A polgármester szombaton is Pesten 
marad és mint a D é l m a g y a r o r s z á g munka-
társa előtt kijelentette, azért, hogy a belügymú 
nisztérjumban megsürgesse a szivattyuadó jóvá-
hagyását 

— A dlfleri'iszmegbetegedések miatt megnyitot-
ták a járványkórházat. A szegedi járványkórház 
évek óta használaton kívüli állapotban van, a vá-
rost ugyanis a járványos megbetegedések eddig el-
kerülték. Most azonban olyan nagy számban for-
dulnak elő a difteriljszmegbetegedések, hogv az 
egészségügyi hatóságok szükségesnek tartották a 
járvánvkórház üzembehelyezését. A difteritisz ter-
jedése ellen az oltások kiterjesztésével is védekez-
nek. Eddig csak az óvódák növendékeit oltották 
be, most azonban az elemi iskolák első két osz-
tályának növendékeit is beoltják. Az oltás, mivel 
még nincs törvény rá, nem kötelező, csak az ön-
ként jelentkező szülők gyermekeit oltják be az 
orvosok. Igen sok influenzás megbetegedés is elő-
fordult az utóbbi időben, de a betegség még nem 
i árvány szerű. 

II Défntagyarország kölcsön-
könyvtárában az előfizetési díj: 
a Délmagyarorszán előfizetői részére havonkint 
1 pengő, munkáselöfizeidknek ftetenkinf 16 tiJIér, 
mindenki más részére havonkint 1.60 

M E G J E L E N T 

UMBERTQ NQ3ILE 
tábornok könyve: 

az jTBLír 
ÉSZÜKSBRKi UTJfl 

432 oldalnyi mű, 
az expedíció taglalnak fényképei-
vel, iüissziráriókka! és térkénekkel. 

a könyv boiti ára 10 P , 
a Délmagyarország előfizetőinek 7 P. 

— joffre marsai) ideiglenes sirja. Parisból je-

lentik: Joffre marsall koporsóját az Invalidusok 

templomában vasárnap délután a templom kriptá-

jába bocsájtják le. A marsall hamvai ideiglene-

sen itt nyugosznak mindaddig, amig el nem ké-

szül a mauzóleum Louveciennesben. 

— Hamis pengősök Békéscsabán. Békéscsabáról 

jelenlik: A rendőrség bünügyi osztályához csütörtö-

kön délelőtt gyanús kinézésű egy pengősöket szol-

gáltattak be. Kiderült, hogy rosszul sikerült ha-

misítványok. 

— Halálozás. E n g e l Ernő temetkezési vállal-
kozó rövid szenvedés után elhunyt. Temetése folyó 
hó 9-én délután 2 órakor lesz a zsidó-temető cin-
terméből. 

I 

A Z I D O 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi intéze 
lének meteorológiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy csütörtökön Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása — Q.5 fok 
Celsius, legalacsonyabb — 2.6 fok Cel-
sius. A barométer adata a fokra és 
len^erszlnre redukálva reggel 767.3 
m m , este 766.2 mm. A levegő relatív 
páralartalma reggel 86 százalék, dél 
ben 90 százalék. A szél Iránya észak-
nyugati, erőssége J—3, a lehullotl 
csapadék 3 milliméter volt 

BUDAPEST: 
A Meteoro'oglal Intézet Jelenti este 

10 órakor: A balkáni havazásokkal 
kapcsolatban az ország déli részén 
a nap folyamán nálunk Is volt hava-
zás. Szegeden 3 cm-, Pécsen 2 cm. 
hó esett. A hőmérséklet nappal sem 
emelkedett a 0 fok fölé. 

Prognózis: Jobbára felhős, hideg 
Idő. egyes helyeken havazás. 

Gramofon 
Fonyő Soma Ef.Kg'SSS JE 
Készfllék és lemez kölcsönzés. Haszn41t lemezek !•— pengOtíl. 

készülékek és le-
mez újdonságok 
óriási választék-
ban érkeztek 

s 
Pusztító szökőár Ujguineában 

London, január 8. Ujguinea partját 40 mértföld 

széles, 25 láb magas és 300 yard hosszú szökőár 

seperte végig. Hat ember életét vesztette, egy el-

tűnt, három megsebesült Egy missziós állomás 

és egy kereskedelmi telep teljesen elpusztult 

Elrabolták a banditák 
Chaplin elvolt teleségét 

( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n j e l e n -
té se.) Newyorkból jelentik: Chaplin elvált fele-
ségét, Lita Grey filmszinésznőt banditák elhur-
colták. Lita Grey egyik ismerősétől akart haza-
menni, amikor megtámadták és ismeretlen helyre 
elhjroolták. A művésznő beszállt autójába, amikor 
két álarcos férfi ugrott a kocsiba és a soffőrt re-
volverrel kényszeritették. hogy arra hajtson, 
amerre parancsolják. A rendőrség nem tudta meg-
állapítani, hogy merre hurcolták a moziszínésznőt, 
aki körülbelül 75 ezer dollár értékű ékszert hor-
dáit- Azt hiszik, hogy a banditák az ékszereket 
akarták elrabolni a moziszinésznőtől. 

Varga Borbála halála 
Csütörtökön reggel, mikor végre megindult a 

havazás, hogy egy kis téli képet varázsoljon az 
imitált őszbe, csendesen örök álomba indult 
V a r g a Borbála is, mintha csak azt akarta volna 
rimes sorokba szedni, hogy az öreglányság hosszú, 
fanyar ősze után megérkezett az ő mindent el-
takaró tele is, 

Ugy hozzá tartozott ennek a városnak a képé-
hez, mint immár kevesen, akik az uj lakosok 
között — alig ismerjük a javát! — a régi Szege-
det reprezentálták. Á békebeli nyugalmas éveket* 
amikor egyetlen társaság volt a korzó és sétaköz-
ben a visszafordulások találkozójánál adták meg 
a választ a már előbb kapott kérdésre. 

Nem akarjuk megbántani, (értelmes ember nem 
is veheti annak), de ugy rémlik, hogy Varga 
Borbála soha sem volt fiatal. Mindig komoly, el-
mélyedő, ha beszéltél vele, elsiklott a téma mel-
lől, — az Isten tudja, milyen álmok nyomában 
járt! Talán több álma is volt, mint másnak, 
talán jobban égette a beteljesüléstelenségük, mint 
azokat, akik mindig hozzá nyúlhatnak a tartalék-
hoz, — oh, nagyon szomorúnak tetszett az az 
élet, amely örökös magányra volt kárhoztatva* 
Romantikusan bánatos az agglegény sorsa, amely 
egy rideg szobában pereg le, de mennyivel ke-
gyetlenebb az öreg lányé, aki tudja, hogy az 
örömöknek az a kis mécsvilága sem gyullad ki a 
számára, amely kijár az öreg házastársaknak Is, 
ha mingyárt a zsörtölődés koppantójával terhalva. 

Mégis volt hát világa, ahová elmenekülhetett 
Negyven esztendeig magánelemi iskolát tartott 
fenn s a legártatlanabb, legtisztább elem köré-
ben keresett kárpótlást az úgynevezett társasélet 
sok finomabb-durvább raffinériája ellen. Nagyon 
népszerű volt ez az iskola, első tanítványainak 
immár hó borítja a fejét de szívesen jártak oda' 
a kis lurkók, mert soha elnézőbb lelket Borbála 
néninél, neki a tanterem felforgatása is játék 
volt, talán észre se vette, mert a másik menedék-
helyén járt a lelke, a poézis birodalmában. Mo-
sol yoghattak a nagyigényűek a primitív formája 
verseken, annyi azonban bizonyos, hogy nagyobb 
áhítattal, mint Varga Borbála, kevesen lépték át 

i a költészet kapuját, mert amilyen naiv volt ő, 
épp olyan szent volt ez a terület a számára* 
pretenziók nélkül, tisztelgéssel, távol a dilettáns 
sok hazug, őnimádó nagyképűségétől. Neki azon-
ban az érzései voltak a tiszták s ez tette köl tővé 

Mindig szerényen, nagyon takarékosan é l t sok 
mindent elvont magától, hogy nyári szünidőn vi-
lágot is láthasson, mert nem elégítette ki a szaty-
mazi domb hegyvidék-jellege. Akkor is kulturálla-
mokat keresett fel, ahol nem divatozásból fordul 
meg az ember, hanem ahonnan értéket hoz haza 
magával. 

A korzó, ahol csendesen megülve egy-egy fa 
árnyékában, rég nélkülözte ő t Az utóbbi időkben 
sokat betegeskedett mig most 74 éves korában 
csendesen elszenderedett magányos szobájának 
megosztatlan ágyán. Felvilágosodott, józan, egyéni-
ségét, megérthető fanyar humorát, néha csipkelő-
désre hajlamos kedvét a legjobbak részvéte kiséri 
a túlvilági életbe. 

Lázongások Besszarálsíában 
az uj naptár miatt 

Bukarest, január 8. Az uj naptár alkalmazása 

az idén is nagy zavargásokat okozott Bcsszarábiá-

ban és Moldvában. Kísenevben az orosz apácákat 

az őrség letartóztatta, mert a régi naptár szerint 

akarták megülni karácsonyt. Jassy mellett egy 

faluban vízkeresztet csak aljg tudták megünne-

pelni, minthogy a templom kulcsát ellopták a fa-

natikus falusiak. A rendőrség kénytelen volt rob 

banlással nyitni ki a templomot Az istentiszte 

ietet azonban csak rendőri segédlettel lehetett meg-

tartani. A pap kénytelen volt éjszakára is a temp-

lomban maradni, mert a lakosság meg akarta tá-

madni. Reggel igy is rajtaütöttek és súlyosan 

bántalmazták, annyira, hogy kórházba kellett viniű. 

— Agyonlőtte magát dr. Juhász János vásár-
helyi ügyvéd. Hódmezővásárhelyről jelentik: Dr. 
J u h á s z János ügyvéd csütörtökön délelőtt a 
Kertmoziban Nádudvari Antal moziiga.rgató fegy-
verével agyonlőtte magát. Juhász János tettét gyó-
gyíthatatlan betegsége miatt követte el s már ré-
gebb idő óta készült az öngyilkosságra, 

— Sorozatos betörések Székesfehérváron. Székes-
fehérvárról jelentik: A városban az utóbbi napok-
ban sorozatos betöréseket követtek el. Legutóbb 
az evangélikus egyház irodájába hatoltak be ál-
kulccsal s egy aranyórát és körülbelül 500 peagő 
hivatalos pénzt elloptak. A rendőrség véleménye 
szerint valamennyi betörést ugyanaz az egyén kö-
vette el. A nyomozás széles keretekben folyik. 

a Bodeni to metiett 
Gépsaerfiesa/ésl és elelciroieeöniJcal mérnöJf-

I sha la . M.9 
Pro.+pcMua Ingyen. Repülőgép éa aatóépltéa. 

Ingven telefonálhat 
fáért 
szénért 

fatetenre, automata 11—26, a be-
szélgetés diját visszatérítjük, m 


