
Benyovszky István gyűjteményes fCBplf Íá8EÍfáSSlf 
A. kiállítás december 15-ig lesz nyitva. Megtekinthető délelőtt 10-tŐI este 8-ig. 

a Pérófta-ház voltbankhelyl-i 

s^ffóhen.a leornagTobb el isme-: 
— — i1 

rflssel hafrviák el a látogatók. 

Nincs szaga, nem kormoz, Sh^lSSX 
Nincs satnkin. tartós a parazsa: a magyar technika l e g n a g y o b b d i a d a l a a ^ B g ^ ^ S 

brikett. Kapható Bach cégnél. Telefon: 11-26. 

Y l l Y i vasárnap. Róm. kath. D. 2. Mik-
lós. Protestáns D. 2. Miklós. Nap 

kél 7 óra 32 perckor, nyugszik 4 óra 09 perckor. 
\ Somogyi könyvlnr olvasóterme délelőtt 10 tői 

12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével 
B-.-1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen Időben. 
A nrunani nyitva délelőtt tőtől délután Mi 1 
ónig. 

£gyelemi könyvtűr (központi egyetem L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzlnger Gyula, Horvú'.'.i Mihály-ncea fl. 
(Tel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedres 
ucca t (Tel. 1846.) Nyllasay Ágoston, Római 
kftrut 22 (Tel 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. 
(Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. (Tel. 
1793.) Zakár S. ő r ö k ö n , Valéria tér L (Tel. 
1695.) 

— A főispán táviratilag kért államsegélyt m 
Kisbuvártó töltési munkálatainak befejezéséhez 
Dr. A i g n e r Károly főispán szombaton távirati-
lag megsürgette V a r g a Imre pénzügyi állam-
titkárnál a kilátásba helyezett 35.000 pengő állam, 
segély kiutalását Az államtitkár ezt Klebelsberg 
Kunó volt kultuszminiszter kérésére már régeb-
ben megígérte, hogy a város befejezhesse a Kis-
buvártó abbahagyott feltöltési munkálatalt. 

— Miklós napja Horthy Miklós kormányzó név-
napjának előestéjén, szombaton este a szegedi 
egyelem hallgatói lampionos, zenés felvonulást 
rendeltek a városban és tisztelegtek dr. S h v o y 
Kálmán altábornagy, dr. A i g n e r Károly főis-
pán, dr. Ve re ss Elemér rektor és dr. Somo-
g y i Szilveszter polgármester előtt — A Szegedi 
Tisztviselők Otthona szombaton este társasössze-
jőveUl keretében ünnepelte a kormányzó ncve-
napjdt Az ünnepi beszédet H a u s e r Rezső 
Sándor mondotta. 

x Kérjen mindenütt Gergely kakiikfii cukorkát. 

KflRDCSONYRB 
nem lesz gondja, 

mert minden pár selyemharisnyához 
egy értékes 

JÁTÉ KB AB ÁT 
KAP 
AJANDÉKBA 

Mindennemű 
harisnya- és kötöttáruk, 

valamint praktikus és nélkülözhetetlen 
ajándékcikkek leszállított 

árban 

LUSZTIG IMRE 
UZÉCHENYI TÉR 2. TISZA-SZALLŐ MELLETT 

_ Az utazókiub touüurestjc. Teljes siker je-
gyében zajlott le az Alföldi Utazók és Kereske-
dők Egyesületének szombati kulturestje. A zsú-
folásig megtelt nagyteremben a műsort G á b o r 
Arnold hírlapíró konferánsza nyftotta meg, aki 
helyi aktualitások keretében a műsorszámokat is. 
mertette. S z á s z Edith operaénekesnő kitűnő disz-
pozícióban a Pillangó kisasszony, Faust és Tosca 
áriáit énekelte nagy sikerrel Szász Edithet Kál-
dor Vera zongoraművésznő ldsérte harmonikus 
stílusban. Ezután L e n g y e l Vilma hírlapíró tar-
totta meg érdekes felolvasását a mai modern 
dolgozó nőről Többek között arról beszélt, hogy 
milyen nagy szükség van a családban az asszony 
tudására és keresetére. Nagy tetszés fogadta azt a 
megállapítását, hogy a dolgozó nőtől ne kívánják 
azt, hogy lemondjon tulajdonságairól, mert a nő-
nek művészi ösztöne, hogy a szépre Is ugyanolyan 
gondot fordítson, mint hivatására. »A dolgozó nő 
— fejezte be értékes előadását — semmiért sem 
harcol melegebben, mint hogy kiteljesedjék ben-
ne az igazi nő, aki hivatásában nem elégszik 
meg a család szűk kereteivel hanem a békét és a 
harmóniát ki akarja terjeszteni az egész embe-
riségre.. Sokáig tartó taps köszöntötte az elő-
adót érdekes előadásáért A jól sikerült műsor 
után tánc következett 

— Házasság. Dr. Weánmann István és Dacsó 
Bözsi ma tartják esküvőjüket Budapesten. 

Klam&r József és Feketá Mária folyó hó 6-án 
délután 4 órakor tartják esküvőjüket a rókusi 
templomban. 

— Adventi délután. A Katolikus Kör vasárnap 
délután fél 6 órakor » Tisza-szálló nagytermében 
tartja második adventi délutánját A műsoron Sze-
repel a Honszeretet Dalkör vegyeskara, Harmat 
Artúr aeoeakadémiai tanár, nagybaezoni Bar. 
dócz Margit begedűmüvésznő. Antos Kálmán or-
gonaművész, Pfeífer Elek. 

— A Magyar A«szouyok Nemzeti Szövetsége 
(MANSz) elnöksége a szegedi napilapokban meg-
jelent téves híradások helyesbítése, továbbá tag-
jainak megnyugtatása és a közvéleménynek tájé-
koztatása céljából ismételten közli, hogy Szé-
chenyi-tér 2. szám alatt létesült Karácsonyi Vásár, 
hoz, mely ellen a Kereskedők Szövetsége a keres-
kedelmi kamaránál beadvánnyal élt, semmi köze 
nincsen. A vásárt nem a MANSz, hanem a »Ma-
gyar Nők Szent Korona Szövetségei rendezte. 

— Evangélikus egyházi hírek. Vasárnapi isten-
tiszteletek (megemlékezés a kormányzóról) 9 óra. 
kor ifjúsági istentisztelet Petro E, 10 órakor főisten-
tisztelet Egyed Aladár, 11 órakor gyermekisten-
tisztelet Este 6 órakor írásmagyarázat. Délután 
3 órakor az elemi iskola belmissiós termében az 
evangélikus elemi iskolai tanulók részére, 6 órai 
kezdettel a középiskolai Luther Szövetség tagjai 
részére Miklós-nap műsorral egybekötve. 

_ wámoscher Béta temetése. A tragikus sorsú 
W á m o s c h e r Béla temetése vasárnap délután 
két órakor lesz a zsidó temető cinterméből 

x Dolgozó Nők Klubjában (Deák Ferenc-ucca 
23., II.) ma délután fél 5 órakor írod. ismertetés. 
Tárgy: Móra Ferenc művel Vendégeket szívesen 
lát a vezetőség. 211 

— A vasút és a Kisbuvártó feltöltése. A szegedi 
vasutjgazgatóság beadványt Intézett a polgármes. 
terhez és elpanaszolja, hogy a Kisbuvártó feltől-
tése zavarokat okozott a rókusi főműhelyben. A 
rókusi állomás szennyvizét ugyanis eddig a {vív 
buvártóba vezették és most, hogy a tó területét 
feltölteti a város, kénytelen a vasút szennyvizét uj 
csatornákkal másí'Jé elvezetni- Azt kéri az üzlet-
igazgatóság, hogy a város térítse meg a csatorna-
építés költségét A polgármester kijelentette, 
hogy a vasút kérelmének teljesítéséről szó sem 
lehet. Ha a város tudott volna arról, hogy a 
rókusi állomás szennyvizét a Kisbuvártóba vezet, 
ték, a vasutat erősen megbirságoltatta volna kihá-
gásért 

— H a l * a tutajon. Z a i r o s Mihály tutijos Szol-
nokról Szegedre jövet tutajjal a Tiszán, szivszél 
hűdé* következtében hirtelen meghalt 

Marosán Emil meghal! 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 

délelőtt hosszú betegeskedés után meghalt a sze-
gedi egyetem sebészeti klinikáján a szegedi munkás-: 
és kisiparosmozgalom egyik lelkes, agilis harcosa, 
Marosán Emil cipészmester. Mintegy három hót-' 
tel ezelőtt szállították súlyos epebántalmakkat a 
klinikára, szervezetét azonban régi betegsége any-1 

nyira legyöngitette, hogy operálni nem lehetett.. 
Állapota egyre rosszabbodott, barátai, Ismerősei; 
akik igen nagy számban látogatták meg, az ntóbbi' 
napokban már alig ismertek rá. 

Marosán Emillel Szeged munkássága és klsipa-| 
rossága egyik tisztaszivü, lelkes, puritán harcosát; 
veszítette el. Egész életében harcolt a kisemberek.1 

ért, osztálytársaiért, sokat dolgozott a kisiparos! 
tábor megszervezésén és ez a teljesen önzetlen 
munka lefoglalta minden idejét. Pedig igen sze-1 

gényen, hihetetlenül szűkös viszonyok kőzött élt; 
mindig, de nem maradt ideje arra, hogy egyéni' 
célokért munkálkodjék. Fanatikus harcosa volt1 

meggyőződésének, a legáldatlanabb harcok, üldözé-
sek idején is kitartott mellette, tisztakezüségéért,; 
őszinteségéért, becsületességéért ellenfelei is tisz-í 
telték és becsülték. Lelkesedése és meggyőződései 
nem ismert határt, amikor igazságos ügyről a r 
elnyomottakról volt szó. Nem törődve saját magá-: 

val dolgozott állandóan világnézete gyakorlati cél-' 
kitűzéseiért A kisemberek ügye, igazságszeretete 
mindig az első vonalba küldte, — halála fájdalmas! 
veszteséget jelent a szegedi munkásmozgalom szá-
mára. 

Iparos- és munkástársai hétfőn délután háronf 
órakor kísérik ki koporsóját a temetőbe a köz-
kórház halottasházából. 

— Ravasz László püspök Szegeden. Mint is-l 
meretes, a november l-re tervezett református! 
vallásos estély dr. R a y a s z László betegsége I c ö u j 
vetkeztében elmaradt Az ünnepséget 13-án ma-
tiné formájában tartják meg délelőtt egynegyed 
12 órai kezdettel a Tisza-szálló nagytermében. Ari 
ünnepségen dr. Ravasz László püspök tart eló-j 
adást , 

_ Preszly Lórána előadása Budapesten. Buda-1 

pestről jelentik: Nagyszámú közönség jelent meg! 
a Magyar Katonai írók Körének felolvasó ülésén,; 
amelyen dr. P r e s z l y Lóránd csendőralezredes 
I. Ferenc Józsefről irt nagyobb tanulmányán\ld 
egyik hatásos fejezetét mutatta be. A hallgatóság^ 
soraiban megjelent Horthy Miklós kormányzó, Jó* 
zsef főherceg, József Ferenc főherceg, Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter, báró Szurmay Sán-: 
dor ny. honvédelmi miniszter, Kárpáthy Kamilló 
honvédségi főparancsnok. Az előadást nagy tetszés! 
kísérte. A kormányzó Preszly alezredest szómba.: 
ton délelőtt magánkihallgatáson fogadta. 

r Iparművészeti kiállítás. 7-én és 8-án K ö r ö s i 
Albertné és G e r s i c h Anny Iparmüvésznő ka-i 
rácsonyi kiállítást rendez a Kass-szálló halljában.: 
Különféle ajándéktárgyakat, horgolt ruhakülönleJ 
gességeket, művészi kiállítású sportcikkeket «tb. 
állítanak kl egészen újszerű keretben. A kiállítás 
megtekintése díjtalan. 

— Befejezik áz algyői csatorma zsilipjeinek épí-
tését. H. P a p p István, a Szegedi Armentesitő! 
Társulat igazgatőfőmérnöke bejelentette szómba-1 

ton a polgármesternek, hogy az algyő—dorozsmai 
ármentesitő csatorna zsilipjeinek építését a jövő 
héten befejezik. A munkát kissé késlelteti a ko. 
rán beállott fagy, a betont ugyanis mesterségesen' 
kell melegíteni, de azért a jövő héten mindkét1 

zsilip készen lesz. Jelenleg mintegy ötven mun-
kás dolgozik az épitkezésen. 

x UJ, nagyszerű háztartást dkk vonul be a 
konyhába és a fürdőszobákba, a Pyroxit nevü fém-' 
csiszoló és tisztjtótömb, amely Németországban ai 
takarékos és praktikus háziasszonyok klasszikus! 
földjén már kiszorított minden más rozsdát éá 
piszkot tisztító háziszert. A Pyroxit könnyen el-
távolít minden rozsdát, piszkot a konyhaedényről, 
villáról, késről, tüzhelylapról, zománoozott fa-
yance-kádról és mosdóról valamint minden fém-
részről, amely a háztartásban, vagy az üzémek-
ben használatos. Lényegesen olcsóbb a többi tisz-
títószernél és emellett használata takarékos és 
könnyű. Előnye, hogy fölöslegessé teszi a keser-
ves smirglizést. 

Hálózati hangszórós rádiók 
már 7 pengős havi részletre Csányinál , Feketesas. 

ucca 22. Modern csillárok és villamos háztartási 

készülékek állandóan raktáron a legolcsóbb árban* 


