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RUHR DIÓ I. KOKSZ. NEMZETI HITELINTÉZETsz4raz' X?^« usiáiyébóii 
— As egyetemi Bethlen Gábor Kör Soll Deo 

Glória Collégi ti ma szombat esti elöadássorozatá-
han Kiss Tihamér László „A protestantizmus ha-
tása a nevelésre" cimen tart előadást fél 7 óra-
kor a központi egyetem II. emeleti IV. számú tan-
termében 

— Legnjahb könyvek gazdag választékban a 
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában. 1 

* Happy end a Dolgozó Nőknél. Schwartz Bé-
liné konferál. Lányok, fiuk komédiáznak. Kálvin-
tér 6., I , az Utazók Egyesületébea este fél 9 óra-
kor. 417 

— Adomány a kisrongyosakcióra. Műlhofler 
Vilma ékszerész a Délmagyarország utján 5 pen-
gőt küldött a klsrongyosakrió céljaira. Az ado-
mányt rendeltetési helyére juttattuk. 

— A Szent Ceeilla Leányklub közgyűlés«. A 
Szociális Missziótársulat Szegedi Szent Ceeilla 
Leányklubja vasárnap délelőtt fél 11 órai «cezdeft-
tel a Katolikus Leányszóvetség helyiségében köz-
gyűlést tart Elnöki megnyitót dr. Mester János 
egyetemi tanár mond, az Ifjúság munkájáról Dolch 
Erzsébet, a missziós mozgalmakról Vörös Ml-
ehaela S. M nővér beszél. Szaval Kuhn Margit. 

X As Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesüle-
tében (Cálvin-tér 6.) november 27-én, vasárnap 
fél ötórai kezdettel zártkörű tánc- és zenedélután 
tagok és meghívottak részére 

I SCnkitt) SSSSi mérték utin 
készít HSfie. Klauzál fér. 5 

— Kitűntetett ipart munkások. A kereskedelem-
ügyi miniszter a szegedi kere«ftcdelml é* iparka-
mara élőterjesztésére elismerő oklevéllel és 100— 
100 pengő jutalommal tűntette ki bosszú és érde-
mes munkásságuk elismeréséül Tóth János Ma-
gyar Kender-, Len- és Jutaipari rt-nél alkalma-
zott szővömestert, Tánczos György kfircfivessegé-
det a Szegedi Légszeszgyár és Villamtelrp alkal-
mazottját SzMIŐsi Mihályt a makói Tóth-malom 
alkalmazottját Bartus JózseJ fürészgyári felügye-
lőt a szentesi Zsoldos gőzmalom szolgálatában 
és Kátal Szilveszter szentesi mészé rossegédet aki 
Biró Imre mészárosmesternél van alkalmazásban. 
'A kitüntetett szegedi munkások részére a Jutalma-
kat a katnnra elnöksége 27-én délben fél 12 óra-
kor adja át ünnepélyes keretek között a kamará-
ban. A jövő évi kitüntetésre vonatkozó pályázatok 
a kamaránál december vécéig adhatók be 

x Legjobb pörkölt kávé Schillernél, Valéria-tér. 

— Evangélikus egyházi hirek. Is'enMszteletek sor-
rendje: vasárnap délelőtt 9 órakor ifjúsági is-
tentisztélét 10 órakor gyülekezeti Istentisztelet, 
11 órakor vasárnapi Iskola az elemi Iskolában. — 
As ádventi Időben minden vasárnap este 6 órai 
kezdettel a templomban advenitt vallásos estét tart 
az Országos Luther Szövetség. 27-én vitéz Hubav 
Bertalan tábori esperes tart előadást: „A megté-
rés szükségessége a nemzeti életben" cimen. Sza-
valat. én rfc szóló és énektrió egészítik kl az est 
műsorát. 2*>-án este nyolc órai kezdettel a belmls-
slós teremben az Evangélikus Leányegylet tartja 
n.flsoros, tánccal egvbek^Wt teaestjét 

X Jazz a Dolgozó Kőknél. '417 

— Telefonrendelésre házhoz küldi szinház-
jegvft a Délmatvarorszárí kiadóhivatala. 

RD A M A M U bundás hajló *rsztvll le^esóbb . DdlHflf H1fe Kes7hr«snft\ K'aozá' tér. 

— A hódmezővásárhelyi országos vásárok. A 
szegedi kereskedelmi és iparkamara közli, hogy 
Hódmezővásárhelyen az 1933 évi országos vásáro-
kat a következő időpontokban tartják meg: január-
ban 14. 15 és 16-án, márciusban 11, 12 és 13-án, ju-
niorban 10, 11 és 12-én. juliusban 15, 16 és 17-én. 
októberben 14, 15 és 16-án pedig az első napokon 
a Jószágvásárt a második és harmadik napokon 
a kirakodó vásárt 

30 könyvet cserélhet havi egy pengéért a 
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában. 

— A i Újszeged! Népkör előadása. Szombaton 
este hét órai kezdettel folytatja az Ujszegedi Nép-
kör ismeretterjesztő előadásait az Ujszegedi Vi-
gadóban. Dr. Ábrahám Gyula kerületi tiszti orvos 
a tífuszról beszél. Az előadáson mindenkit szíve-
sen látnak, belépődij nincs. 

Elhól&sodásn&l, kQszvénynél és cukor-

betegségnél a természetes »Ferenc József« 
keserűvíz javítja a gyomor és a belek működé-
séi és el6mozdll|a az emésztési. Az enyngcsere-
bántalmak gyógyító eljárásainak több Votai 
lója megállapította, hogy a Ferenc József 
vlz-kura nagyon szép eredményre vezet. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fflszerflzlefekben kaph i ló &t 

VIGYÁZZ, 
meri nem minden fémtisztitó 

„ S I D O L " 
Utánzatokat utasítsunk vissza! 

As idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium Je-

lenti november 25-én: Időjárási helyzet (rádióje-
lentérek alapján): A barometrikus maximum Spa-
nyolországban 775 mm. A minimum Norvégián 
735 mm és . t óceánon 745 mm. A ciklonok körül 
viharos, csapadékos idő van. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 8.2 C. 
a legalacsonyabb 2.2 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 761.5, 
este 7621 mm A levegő páratartalma reggel 90 
százalék, délben 80 százalék. A szél iránya délnyu-
gati, Illetve északnyugati, erőssége 2—4 A lehul-
lott csapadék 0.2 mm. 

Időjóslat a Délvidékre. Változékony, enyhe idő. 
a felhőzet csökkenésével. 

A meteorologiai intézet Jelenti este 10 órakor. 
Prognózis: Enyhe, de változékony, megismétlő-
dben szeles Idő és még sok helyen eső. a hegye-
ken hó. 

I P l l i l l l l bn r l snyék legoiesóhbak «0 UUMIYII Hüfie Hesztrfisnél, Klauzál tér. 

A származás 
Az öregebb Dumas apja tudvalevőleg mulatt 

volt. Nnffv térsaságban épp viszi a szót Dumas, 
mikor elébe lép egy nyegle arisztokrata és bemu-
tatkorás nélkül azon kezdi: 

— Nemde, ön mr. Dumas? 
— Igen, uram. 
— Ugyebár az ön atvla mulatt volt? 
— Az volt 
— Akkor tehát a nagyatyja néger? 
— Természetesen. 
— Es a dédatyja? 
— A dédatyám, felelte Duma« mosolyogva, bi-

zonyára orangutáng volt Mert tndja kedvesem — 
és itt megveregette az arisztokrata vállát — az 
én családfám ott kezdődik, ahol az öné végződik. 

x Sex appeal a Dolgozó Nőknél 417 

— Előadás. Az Aviva-Barissda szsgeü! -söpör-
tök értesitik az érdeklődőket, hogy vasárnap dél-
után fél 4 órakor a zsidó Iskola tornster-nében 
nyilvános ülést tartanak, amelyen Tabán Gvula 
tart előadást. BeléptldlJ nincs. 

— Elriadás. A Szegedi Katolikus Legényegye. 
sülét szombaton este fél 8 órai kezdettel az egye-
sület Galamb-ureai helyiségében műsoros estélyt 
rendez. Belépődij nincs. 

— Ezüst óra a bokorban. Két topronirvos em-
bert állítottak elő pénteken délelőtt a rendőrségre 
Szánalmasan lerongyolt Állapotban voltak, arai-
kon a nélkülözés vágott mély barázdákat A rend-
őr egy bokor aljában talált ráiuk. Veszekedtek. Az 
éjszakát a szabad ég alatt még együtt töltötték, 
reggelre aulán az egyik arra a megdöbbentő fel-
fedezésre ébredt, hogy eltűnt a i eztist órája- A 
rendörséger, hitetlenkedve fogadták az előadást, 
azután mindkettőt leküldték a detektívekhez: ál-
lapítsák meg az óra eltűnésének körülményeit 

setleg az óra gazdájának személyazonosságát. 

— 80 könwet cserélhet havi egy pengőért a 
Délmn«varország kölcsönkönyvtárában. 

| Bélelt DörfceszíqC HSfie kesztyűsnél 
legolcsóbb Klauzál fér. 210 

Idegenforgalmi tervek 
— Pécset! 

(A Délmagyarország munkatársától) Pécs Ide-
genforgalmi hivatala érdekes és figyelemreméltó 
akciót kezdeményezett a Baranya ' vármegyében 
található Idegenforgalmi érdekességek felkutatá-
sa céljából. Az első kísérlet október 2-án volt 
amikor a pécsi tettyei fensikon ^Szüreti népszoká-
sok a Mecsek alján" címmel nyolc baranyai kö»-
ség népviseletét és népszokásait mutatták be nagy 
sikerrel Az idegenforgalmi hivatal most körleve-
let küldött a baranyai községeknek és köriereié-
ben többek közölt ezeket írja: 

— A bemutatón résztvett nagyszámú közön ig 
tetszése szól amellett, hogy a faln élete Iránt ér-
deklődik. Okosan cselekszünk tehát, ha ez érdek-
lődést hasznosítjuk. Ebben a munkában a város-
nak és a falunak össze kell fognia. Ugy erkölcsi, 
nrint anyagi eredményekben mindkettő egyaránt 
megtalálja számi tá lá t Irodánk az ehhez s célho-
vezető munka szervezéséhez fogott Munkater-
vünk röviden: leszögezni elsősorban mindazt amit 
a faln ma nyújthat, ezzel egyidejűen felkutatni a 
hagyományok felbecsülhetetlen értékelt, ami Jó-
részt már a feledés homályába veszett, de a falu 
öregeinek emlékezetében még é l E munkaterv 
végrehajtása során egy külön erre a célra alakí-
tott bizottság sorra fogja Járni a falvakat hogy a 
helyszínén állapítsa meg as Idegenforgalmi szem-
pontból értékesíthető adottságokat 

— Évenklnt Pécsett n/ár elején ünnepi hetet, 
ősszel pedig szüreti napot rendezünk. Ugy az egyik 
mint a másik keretében népviseleti bemutatókat 
tervezünk. Ezeken Baranya vármegye más és mis 
falvainak népviteletét Ismertetjük felvonulások és 
népszokások bemutatásának alakjában és ezzel 
párhuzamosan népművészeti kiállítást és vásárt 
állítunk programunkba. Röviden: a nagyközönség 
a bemutatott népviseletet megismeri, annak rész-
letelt a kiállításon közelebbről megtekinti és a vá-
sáron a tetszését megnyert dolgokat megvásárol-
ja. A ml erkölcsi hasznunk Idegenforgalmunk fel-
lendítése az önök anyagi haszna a falu munkájá-
nak megfelelő áron való értékesítés« Meg va-
gyunk róla győződve, hogy közős munkánknak 
elmaradhatatlan az erkölcsi és egyben anyagi 
eredményei 

Pécs város idegenforgalmi hivatala tehlt dol-
gozik. Ki akarja használni azt a konjunktúrát 
amelyet a közönség egyre erősbödő utazási vá-
gya Jelenthet minden élelmes város számára. A 
pécsi idegenforgalmi iroda tisztában van azeal. 
hogy a pécsi érdekességek egymagukban írem ele-
gendők az idegenek érdeklődésének, látnivigyásá-
nak kielégítésére, tehát mindent elkövet bogy 
szaporítsa a látnivalókat hogy felkutasson min-
den lehetőséget amely Pécs érdekességét fokoz-
hatja. 

" Szegeden? Állítólag Itt ls van Idegenforgalmi 
hivatal, de ugy tesz, mintha nem leone. Pedig ta-
lán itt Is lehetne találni speciális érdekessége-
ket. 

IF f t — g f mérték után legolcsóbban kAfsit 

, r U Z P l wwt» leszfyBs. Blaizél tér. 

— Telefonrendelésre házhoz küldi színház-
jegyét a Délmagyarország kiadóhivatala. 

— Szentesen elégettek 8 ezer fertőzött facse-
metét Szentesen pajzstetű fertőzte meg a facse-
metéket. Tekintettel arra, hogy a facsemeték dá-
noztatása nagyobb összegbe kerülne, a fertőzött 
csemetéket elégették. A napokban 8 ezer faele-
meiét égettek el Még körülbelül Í0 ezer facsemeté-
re vár ugyanaz a sors, hacsak tavaszig a fertőzés 
veszélye el nem múlik. 

Legújabb körvvek gazdag választékkan a 
Délmagyarország kölcsönkönyvtárában. 

— Felébredt a koporsóban. Bukarestből Jelen-
tik! A kískükflllőmegyei Nagyperente községben 
Nagy Imra gazdálkodó elhunyt feleségét eltemet-
ték. A gazda rárakta feleségére összes ékszereit 
Tegnap három ismeretlen feltörte a sírboltot és 
ki akarta fosztani a koporsót Amint a koporsót 
kiemelték, annak fedele magától levált és Nagy 
ímréné felülve fekhelyéről gyéig* hangon meg-
kérdezte, mit akarnak tőle. Az egyik rabló ideg-
sokkot kapott, a másik kettő elmenekült Nagy 
Imrémét beszállították a dlcsőszeatmártonl kór-
házba. 


