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¥ I 1 * Csütörtök. Róm. kath. Remete sz.Pál. 

<*«-»• protestáns Lóránt. Nap kél 7 óra 45 
perckor, nyugszik 4 óra 34 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
l t órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt tO-lől délután (él 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nvitva délelőtt 8—1-ig. délntán 3-7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel. 
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. (Tel-
2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1846.) Nagy 
Gy. örökösök, Boldogasszony.sugárut 31. (Tel. 2125.) 
Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (Tel. 3425.) 

— Vizet, utat és híd vámmentességet kérnek as 
ojszegediek. Az Ujszegedi Népkör küldöttségét ve-
zette szerdán a polgármester elé H a u s e r Sán-
dor igazgató. Az uj szegediek elpanaszolták, hogy 
Újszegeden igen rossz a vízellátás, szaporítani kel-
lene a kifolyók számát. De sürgősen ki kellene 
építeni a József főherceg-telephez vezető utakat 
ls, mert a telep sáros időben szinte megközelít-
hetetlen. A küldöttség végül az ujszegediek szá-
mára teljes és mindenkori hidvámmentességet kért 
A polgáiraester kijelentette, hogy az ártézi ki-
folyók szaporítását szintén szükségesnek tartja és 
azt el is rendeli, mihelyt pénz lesz hozzá, a má-
sik két kérelmet azonban az illetékes szakbizott-
ságokkal kívánja előbb letárgyaltatni. Itt emiit-
jük meg, hogy a Csaba, ucca lakósainak küldött-
sége is uj ártézi kutat kért a polgármestertől. 
Az ottani ártézi kut apadóban lévő vize ugyanis 
jelenleg tizennégy kifolyót táplál, de a viz olyan 
vékony sugárban folyik, hogy órákig tart, amig 
megtelnek az alája tartott edények. A polgármes-
ter ennek a küldöttségnek is megígérte, hogy 
elkészítteti az uj kut költségvetését és ha lesz 
pénz, elkészitteti a város. 

— Megalakult a Kálvária Kápolna Egyesület 
Az előkészítő munkálatok után megalakult a Kál-
vária Kápolna Egyesület, amely hosszas munkával 
keresztülvitte, hogy a Kálvária-téren levő kápol-
nában mindennap miséznek. A hívőknek eddig a 
messze fekvő belvárosi, vagy rókusi templomba 
kellett járni. A kápolna egyesület világi elnöke 
Petrik Antal, egyházi elnöke Szalma József hit-
tanár, aki a kápolna lelkészszolgálatát is ellátja. 
Ügyvezető elnök: Gruber András, alelnökök: idb, 
Gárgván Imréné, dr. Szegszárdy József, Petrik 
Antalné, Id. Gárgván Imre. 

— Házasság. Dr. V i r á g h Rózsa tanárnő és 
dr. V i r á n y i Elemér állami reáliskolai tanár há-
zasságot kötöttek. (Szeged—Kolozsvár—Arad. Min-
den külön értesítés helyett) 

— Rendelet az egyesületek formaruháiról. Bu-
dapestről jelentik: A belügyminiszter valamennyi 
törvényhatóság első tisztviselőjéhez körrendeletet 
intézett, amelyben utasítja őket, hogy a területü-
kön működő ama egyesületeket, amelyeknek tag-
jai formaruha, vagy egyenruha viselésére jogo-
sítottak, hivják fel arra, hogy a formaruhákat 
és az ehez tartozó felszerelési tárgyakat lehetőleg 
képben, a ruha és a felszerelési tárgyak pontos 
leírásával, kép hiányában pedig a formaruha és 
a tárgyak pontos leírását a rendelet kibocsátásától 
számított 15 napon belül a belügyminiszternek 
mutassák be. A belügyminiszter rendeletének, ha 
valamelyik egyesület a határidőn belül nem tesz 
eleget, ellene a belügyminiszter megtorló rend-
szabályokat alkalmaz. 

x Estélyi cipők legnagyobb választékban DEL 
KA-nál, Kárász.ucca 14. 92 

— Az alsóvárosiak az Iskolaigazgató ellen. Az 
Alsóvárosi Népkör, az Alsóvárosi Katolikus Me-
zőgazdák Köre, az alsóvárosi katolikus hitközség 
közös küldöttsége járt szerdán délelőtt dr. So-
m o g y i Szilveszter polgármesternél, akit arra kér-
tek, hogy az alsóvárosi elemi iskola igazgatóját 
helyezze el a város más iskolába és nevezzen ki 
Alsóvárosra uj iskolaigazgatót. Kérelmüket már 
régebben beterjesztették a városhoz, akkor Ígé-
retet is kaptak, hogy az illetékes hatóságok tel-
jesítik az alsóvárosiak kívánságát, de ebben az 
ügyben azóta sem tőrtént semmi. A polgármester 
közölte a küldöttséggel, hogy a közigazgatási bi-
zottság is foglalkozott már ezzel a kérdéssel és 
ugy határozott, hogy átír az iskolaszékhez és 
kéri az alsóvárosiak kívánságának teljesítését. Az 
iskolaszék. be is jelentette, hogy ha megfelelő 
alkalom lesz, kicseréli az alsóvirosiak iskolaigaz-
gatóját. 

* Főnyeremény jól és olcsón vásárolni a Dugo-
jiics-téri Bútorcsarnokban. TT 

— E lő f i ze tő ink f igyelmébe. Nyomatékosan 

kérjük és figyelmeztetjük előfizetőinket, hogy 
csakis nyugta ellenében fizessék ki az előfize-
tési dijakat, mert csak nyugtázott összegeket 
ismer el a kiadóhivatal. 

x Gép- és gyorsíróiskolában u j tanfolyam 15-én 

kezdődik. Állami vizsgára jól, olcsón készít elő. 

(Honvéd-tér 4.) 202 

— Famunkások értekezlete. Csütörtökön este fél 

6 órakor a Munkásotthonban a famunkások érte-

kezletet tartanak, amelyre minden faipari munkást 

meghív a csoport vezetősége. 

x A Zsidó Nőegylet szokásos hólabdadélutánját 
Vas Károlyné szalonjában ma délután 5 órakor 
tartja. Háziasszonyok lesznek: Szauer Antalné, 
Bergerné Vilma, Baracs Dezsőné. 

A Z I D Ö 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi lntéze 
tének meteorológiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy szerdán Szegeden a hő 
méró legmagasabb állása -(-2.4 fok 
Celsius, legalacsonyabb — 3.1 fok 
Celsius. A barometer adata 0 fokra 
és tengerszinre redukálva reggel 754.3 
mm„ este 758-5 mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 86 százalék, dél 
ben 85 százalék. A szél iránya reggci 
északkeleti, este déli, erőssége 1—1, 
lehullott csapadék nyomokban volt. 

BUDAPEST: 
A Meteoro'ogial Intézet jelenti est? 

Iff órakor: Hazánkban a nap folya 
mán csak kisebb lecsapódások voltak, 
A hőmérséklet keleten 3 fokkal Is a 
fagypont főié emelkedett. A hóolva 
dás csak lassan indult meg, a hegye 
ken pedig egyáltalán nem volt még 
olvadás. 

Prognózis: Fagypontkörüli hőmér 
sékiet es kisebb lecsapódások (eső. 

hó). 

x A Szegedi Leányegylet 1931. január 17-én, 
szombaton a Tisza-szálló nagytermében műsoros 
tánoestélvt rendez 9 órai kezdettel. Jegyek Kultura 
kölcsönkönyvtár (Pallavicini-u. 2 ) és Szőke trafik 
(Kígyó-ucca 2.) előjegyezhetők. 242 

— Egy dühöngő elmebeteg vérengzése a kór-
házban. Nagyváradról jelentik: A nagyváradi köz-
kórházban N e g r e a Jeremiás érmihályfalvai mun-
kás leszúrta M a n u Gyula főorvost és megsebe-
sített két ápolónőt egy apácát és egy szolgát. A 
dühöngő embert kényszerzubbonnyal fékezték meg. 
Rohama közben a nemrég operált beteg sebei 
felszakadtak és a munkás elvérzett Az apáca 
haldoklik, a többi sebesült sérülése nem élet-
veszélyes. 

& Hahói speciális órásraühelye, Oroszlán-o. 6. 

x Álarcos Jelmezes táncest vasárnap az ipar-
testületi tánciskolában. Olcsó belépődíj. Jazz-band. 

— Előadások a Rádió Klubban. A Délmagyar-
országi Rádió Klub az idei szezonban tartandó 
ismeretterjesztő előadásait szombaton, 17-én este 
fél 8 órakor kezdi meg. Az előadások ingyenesek 
és előreláthatólag minden szombaton este fél 8 
órakor lesznek. Közérdekű rádiószakkérdések ke-
rülnek megtárgyalásra, úgymint: a szelektivitás, 
a rádióvételt zavaró körülmények, a rövidhullámú 
vétel és adás, készüléképités, hibakeresés, távolba-
látás, stb. Az előadó szakemberek és mérnökök 
a szakkérdésekben felvilágosítással is szolgálnak. 
A szombati előadás cime: >A jó rádiózás felté-
telei.! Az előadást a DRC helyiségében (Toldy-
ucca 4„ I. em.) tartják meg. 

Sport 
Bitozóverseny. A Szegedi Atlétikai Klub 18-án, 

vasárnap délután 4 órakor a rókusi uj torna-
csarnokban a Szentesi Munkás TK-val klubközi 
birkózóversenyt rendez őt súlycsoportban két-két 
indulóval. A SzAK december 14-én Szentesen 15—15 
pontarányban döntetlen eredményt ért el, tehát 
a SzAK birkózóinak, ha győzni akarnak, minden 
tudásukat bele kell adni a küzdelembe. B e l é p ő -
d í j n i n c s . 

A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpan-
gás. nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér 
nyelv, kábultság, fülzúgás, halván? arcszín, 
kedvellenség a természetes „íCrCIJC lóZSCl" 
keserűvíz használata által sok esetben elmú-
lik. Az orvosi v i lág a l egnnavobb elisme-

réssel nyilatkozik a magyar ferClIC IÖZSCÍ 
vízről, m*»rt hatása megbízható és rendkívül 
enyhe. A fereilC JÓZSCf keserűvíz gyógyszer-
tárakbon, drogériáiban és füszerOzletekben 
kapható B.J 

Harmónia hangversenyek 

G u g l i e l m e l t ! I . 2 2 . 

Óriási érdeklődés előzi meg a legkiválóbb ko-

loraturénekesnő szegedi hangversenyét Előjegyzett 

jegyek vasárnapig átveendők. 

A szinházi iroda hirei: 
A legmulatságosabb, legkedvesebb és legötlete-

sebb vigjátékujdonság: Ferike, mint vendég. Bus 
Fekete László és Góth Sándornak ez a pompás víg-
játéka oly nagy sikert aratott a Belvárosi Szín-
házban, hogy tul az ötvenedik előadásán még 
ma is állandóan zsúfolt házak előtt van műsoron. 

Ferike, mint vendég — ma este premierbér-

letben, 

Ferike: mint vendég — péntek este A, bérletben. 

Ferike, mint vendég — szombat és vasárnap 

este bérletszünetben. 

Szombat délután ifjúsági előadás: Leona. 

Vasámap délután mérsékelt helyárakkal, dél-
utáni bérletben: Ar erdészleány. 

Töxsdet 
M — ^ 

Zürichi de\lza zárlati páris 20.24.75, London 
2507, Newyork 516.45, Brüsszel 71.98, Milánó 27.03, 
Madrid 53J0t Amsterdam 207.80, Berlin 122.73, 
Bécs 72.59, Szófia 3.73.75, Prága 15.29, Varsó 57.85, 
Budapest 90.22.5, Belgrád 9.12 huszonháromhar-
mincketted, Bukarest 3.0625. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.70—27.85, 
Belga frank 79.60—80.00, Cseh korona 16.85—16.97, 
Dán korona 152.60—153 20, Dinár 10.02—10.10, Dol-
lár 569.25—572.25, Francia frank 22.45—22.75, Hol-
landi forint 229.70—230.70, Lengyel zloty 63.80— 
64.20, Leu 3.36.5—3.40.5, Léva 4.12—4.18, Lira 29.80 
—30.10, Német márka 135.60—136.20, Norvég kor. 
152.75—153.35, Osztrák schilling 80.30—80 70, Svájci 
frank 110.50—111.00, Svéd korona 152.90—153.50. 

Irányzat; A tegnap délutáni lanyha jelentések 
és a mai gyenge jelentések hatása alatt a tőzsde 
már nyitáskor gyenge volt s az irányzatot még 
jobban ellanyhitotta a berlini árfolyamok közzé-
tétele. Ennek hatása alatt a kontremin eladá-
sokba fogott. Zárlat felé fedezési vásárlások meg-
állították az irányzat hanyatlását de zárlatkor 
mégis a napi legalacsonyabb árfolyamok voltak 
érvényben. A fixpiac üzlettelen, a valuta- és de-
vizapiacon élénk forgalom mellett Newyork 10, 
dollár 25 fillérrel drágult 

Határidős terménvtőzsde zárlat:: Magyar buza 
márc. köt. 14.75, zárlat 14.75—14.76, máj . kőt. 
15.10, 15.12, 15.10, zárlat 15.10—15.11. Rozs márc. 
kőt, 10.72, 10.64. 10.75, zárlat 10.72—10.75. Ten-
geri máj , köt. 12.85, 12.77, 12.89, 12.80. 12.84v 

zárlat 12.84—1286. Transit tengeri máj. köt. 10.40. 
10.45, 10.35, zárlat 10.40—10.42. Irányzat barátsá-
gos, a forgalom csendes. 

Budapesti terménvtőzsde zárlat: Ruza 77-es ti-
szavidéki 13,85—14.05, 78-as tiszavidéki 14.00—14.20. 
79-es tiszavidéki 14.20—14 60, 80-as tiszavidéki 14.25 
—14,75, 81-es tiszavidéki 14 25—14.85. Rozs 10.00— 
JQ10. Tengeri tiszavidéki 13.30—13.40, egyéb 1230 
—1250. Irányzat barátságos, a forgalom csendes. 

Csikágói terménytőzsde zárlat: Buza. Márciusra 
82 egyketted, májusra 84 egyketted, juliusra 69 
háromnyolcad—egyketted. Tengeri szilárd. Már-
ciusra 71, májusra 72 háromnegyed, juliusra 73 
ötnyolcad. Zab alig tartott. Márciusra 34 egy-
negyed, májusra 34 hétnyolcad, juliusra 33 há-
romnegyed. Rzs szilárd. Márciusra 42 egyketted, 
májusra 43 háromnegyed, juliusra 44 egyne^ed. 


