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Szociáldemokrata gyűlések 
A ̂ szociáldemokrata párt közli, hogy szerdán 

este fél 8 órakor a következő helyeken párt-
szervezeti összejövetelt tart. Mór:»város: ördögli 
Árpád-féle vendéglőben (Kálvária-ucca 16). 
Előadó: dr. Sz. Szarnék Sara. 

Újszeged: Zo»nhori-fóie vendéglőben (Csa-
tiádí-ucca f>.) Előadó: dr. Vnlentiny Ágoston. 

Rókus: Munkásotthon: (Hétvczór-ucca 9.). 
tílőadó: Emst Sándor. 

Alsóváros: Vecsernyés Vince-féle vendéglő, 
Oiattyaspor és Küzes-ucca sarok.) Előadó: 
Ernst Sándorné. 

A szociáldemokrata párt felsővárosi párt-
szervezete szerdán este 7 órakor a Kemendi-
féle vendéglőben (Debreceni-ucca 18., volt Csá-
nyi-vendéglő) nyilvános népgyűlést tart. ame-
lyen Kéthly Anna országgvülési képviselő be-
számolót mond, Lájer Dezső a szervezkedés 
fontosságáról tart előadást. 

A szociáldemokrata párt Somogyi-telepi 
pártszervezete csütörtökön este 7 órakor Somo-
gyi-telepen az Iparvigadóban (IX. u. 504) nyil-
vános népgyűlést tart, amelyen Kéthly Annn 
országgyűlési képvirelő beszámolót mond, Lá-
jer Dezső a szervezkedés fontosságáról tart 
előadást. 

Csütörtökön délelőtt fél 10 órakor Dobó Mik-
lós Nagyszéksós 584 számú házának külön he-
lyiségében politikai gyűlés lesz a következő 
napirenddel: 1. Képviselői beszámoló. 2. Az ál-
talános politikai és gazdasági helyzet. FK 
adók Kéthly Anna és Szeder Ferenc ország-
gyűlési képviselők és Veres Péter földmunkás. 

ID á v á n i f bundás halló Kesztyű legolcsóbb 
. D a r a n y Hilf'e kesztyűsnél, Klauzál tér. 

— Előadások. A Ferenc József Tudományegye-
tem Barátai Egyesületének jog- és államtudományi 
szakosztálya december 1-én, csütörtökön délután 
• órakor az I. számú jogikari előadóteremben 
(központi épület 11 emelet) ülést tart, amelyen dr. 
Csekcv István egyetemi tanár „A rendeletalkotási 
jog elméleti alapjai" cimmel ad elő. Az előadást 
esetleges hozzászólások követik. — Az Egyetem 
Barátai Egyesületének bölcsészeti szakosztálya 
szerdán délután 6 órakor az egyetem I. sz. tan-
termében (Szukováthy-tér 1.) ülést tart. Előad: 
dr. Grund Henrik „Az ifjúság és az ifjúsági moz-
galmak Németországban" cimmel német nyelven, 
vetített képekkel. 

|Ny o k k e n d ö k 'enolcsóbbn» 
I PoliAk Te«lv<-eUnél. I 

A s z i d ő 
A Szegedi Meteorolorfal Obnzervatórlnm je-

lfiiti: Szegeden a hőmérő legmagasibb állása 9.6 
C, a legalacsonyabb 0.8 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 772.2 mm, 
cs.te 7711 mm. A páratartalom regctrl 95, délben 
92 százalék. A szél iránya északkeleti, illetve nyu-
gati. erősége 1—2. 

Időjóslat a Délvidékre: Fagymentes éjszaka, 
gyenge ködképződéssel, túlnyomóan derült, szi-
raz idő. 

SCÁruli nffíf QTéay haskötőt mérték ut.tn 
oElVMIUH készit Höte, K'anzái tér. g 

— Iskolaflgyl kihágás miatt elitélt iparosok. 
Az iparostanonciskola igazgatóságának feljelen-
tése alapján egész sereg olyan szegedi iparos el-
len indult kihágási eljárás, aki nem iratta be ta-
noncát az iparo?tanonciskolába. A kihágási biró-
ság ezeknek az iparosoknak büntetőparancsot kül-
dött, amelynek hatása alatt n legtöbben pótlólag 
teljesítették kötelességüket Az ujabb revízió al-
kalmával kiderült, hegy még 25 iparos \an, aki 
rem teljesítette kötelezettségét. Ezeket kedden 
idézték be a kihágási bíróságra. A legtühb;*n az-
zal védekeztek, hory időközben bcirntták tanon-
caikat; voltak, akik bejelentették, hogv tanoncuk 
megszökött. Azokat, akik nem tudták mulasztásu-
kat igazolni, 5—15 pengő pénzbirságra ítélték. 

— A volt haditengerészek bajtárri szövetsége 
december ötödikén, a kormányzó névünnepének 
előestéjén osztja ki adományait segélyre szoruló 
tagjainak, akik a segélyekre való igényüket szom-
batig jelenthetik be a Tengerész-Otthonban. A szö-
vetség vasárnap délután négy órakor tartja ülését, 
ötödikén pedig diszf el vonulást rendez. 

B GUMMI harisnyák legolcsóbbak stc 
Höfle kesztyűsnél, Klauzál tér. 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József 
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete rende-
zésében ma délután 6 órakor dr. Baló József egye-
temi tanár „A rákbetegségről" szabadegyetemi 
előadást tart az egyetem jogi karának I. számú 
tantermében (Központi egyetem, II. em. 77-79), a 
belépés díjtalan. 

K é r e l e m e l ö f i s e e i ő l n K f i e x ! 
A Délmngyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kért valamennyi előfizetőiét, tehát ugy a havi, 
mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijai-
kat csak nyugta ellenében fizessék kL 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai 
lének természettudományi szakosztálya értesíti 
tagjait és! az érdeklődőket hogy legközekb^ 
előadói ülését szerdán déludáe 5 órakor tartja aa 
I. számú kémiai intézet előadótermében, a Tem-
plom-téren. A szakülés tárgyal: dr. Náray Saabé 
István: Az ammonium-amalgámróL Bnkovszky 
Ferenc: ólomchlorid hőelektromos feszültsége 
ólommal szemben és ennek változása. 

T Tánciskola a Tiszában ma este 8-kor. 

P Bélelt bOrhesztQO 
legolcsóbb 
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Hifit kesztylMéi 
Klauzál t é r .H 

— Adományok a kisrongyoaakcióra. Dr Alg. 
ner Károly ny. főispán kisrongyorakciójára a kö-
vetkező ujabb adományok folytak be: dr. Aigner 
Károlyné gyűjtése 50, Halász István 8, vitéz dr. 
Shvov K ilmánné 50 pengő — Adomány Horthy 
Miklósné inségakdójára. Pick Jenő 100 pengőt 
adományozott a kormányzódé inségakdójára a fő. 
ispáni hivatal utján. 

i H A M E R I J k e « z t y U k « t l 
ti-en!f»rtbb»n PoliAlc T e i t v é r e k n e í p J 

Péc« 

— Kultui est A MIEFHOE kulturestsorozatá-
ban szerdán este fél 9 órai kezdettel dr Jeasy 
Endre egyetemi tanár tart előadást „A bakteri»-
phagiával kapcsolatos biologiai problémákról". 
Belépődíj nincs, vendégeket szívesen látnak. 

— A Borsszem Jankó népszerű alakjai min-
denkit megkacagtntnak az aktuális eseményekről 
mondott véleményükkel. 
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Tőszstle 
Budapesti értéktőzsde sárlat A font árfolya-

mának lanyhasága és az angol-amerikai adóssági 
ellenőrző tárgyalások az összes külföldi tőzsdé-
ket kedvezőtlenül befolyásolta és a tőzsdéknek 
lanyhasága az itteni piacon is erősen éreztette ha-
tását. A mai tőzsdén ennek következtében kedvet-
len. sőt lanyha volt az irányzat és csaknem az 
összes értékekben sok áru került a piacra, ami 
egyes esetekben elég jelentős olcsóbbodást okozott 
Csak azoknak a papíroknak árfolyama nem vál-
tozott, amelyekben üzletkötés nem történt A tőzs-
deidő második felében csaknem teljes üzleti csend 
következett. Az irányzat zárlatkor is lanyha volt 
A flxknmatozásu papirok piacán is lanyha volt 
az irányzat és mindvégig a kinálat volt túlsúly-
ban. Magyar Nemzeti Bank 122.5, Bauxit 33, Beo-
csini 128.5, Magyar Altalános Kőszén 209, Salgó-
tarjáni 23.8, Urikányi 33.5, Fegyver 78, Ganz 13.5, 
Bimamurányi 18.75, Nasici 52, Nova 17-5, T< 
G9, Délcukor 78. Magyar cukor 06, Buggyanta 22, 
1914. évi fővárosi kölcsönkötvény 33 százalék. 

Zürichi dcvizazárlat Páris 20.3425, London 
16 60, Newyork 520, Brüsszel 72, Milánó 20 49. 
Madrid 42.45, Amszterdam 209.025, Berlin 123.575, 
Szófia 3.76, Prága 15.40, Belgrád 7.00, Bukarest 
3085. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos rtevlzajegy-

zése. Angol font 18.10-18.50, belga 79.16-7Í.74, 
c^ch korona 16.91—1701, dán korona 94.40—98.86, 
dinár 7.30-7.80, dollár 570.50-573.50, francia frask 
2230-22.50, hollandi forint 22935-230.75, lengyel 
zloty 63.95-6445, leu 3.40—3.44, leva 3.95-1» 
lira 29.90-3020, német márka 135.70-136.«* ncr 
vég korona 93.60—94.60, osztrák schilling -s-i 
svájd frank 110.70—111.40, svéd korona 98.80-
99.80 

t 
A bndaprstí terménytőzsde hivatalos ártolya» 

jelentése. Buza tiszai 76 kg-os 12.00-12.55, 77-a 
12 20-12 80, 78-as 12.35—12.90, 79-es 1Í55-13.00, 
80-as 12.70-13.25, felsőtiszai 76 kg-os 11.50-1 itt 
77-es 11.65-11.85, 78-as 11.80-12.00, 79-es 1155-
12.15, 80-as 12.10-12.25. jászsági 76 kg-os 11.«-
11.80, 77-es 11.80-11.95, 78-as 11.95—12.10, 79* 
12.10-12 25. 80-as 12.25-12.10, dunántuli, fején*" 
gyd, pestvidéki és bácskai 76 kg-os 11.40-11«. 
77-e.s 11.60-11.80, 78-as 11.7S-11.95, 79-es 11.95-
12.10, 80-as 1205—12.25. Bozs pestvidéki és egyft 
6.40-6.50, árpa tak I. 9.60-9.80, II. 9.30- 9.50, *ér 
árpa felvidéki 1100-13.50, egvéb 10.50-11.50. »» 
I. 10.00-10 40. II. 9.C0—9.75, tengeri tiszai 630-é*' 
korpa 6.75—6.90. 

Csikágói terménvtőzsde zárlat "Az irány»' 
larrvha Buza decemberre 41.875 (4225), méjotf1 

48 75 (46.875), jnliusra 47.625 (47.375>, tengeri * 
cemberrs 23.00 (23.875), májusra 27 875 (28.75), !• 
liusra 29.375 (30 375), rozs decemberre 29.125 (V* 
jr nuárra 31.50 (—.—). 

MOST VÁSÁROLJON 
3 LEGOLCSÓBB 

P 2H'— 
P 45*— 

r Legfinomabb Nut riett-bunda P 75'— 
Csikó-bunda — — — — P 160 — 

í* Női kabát, dúsan szőrmózvo 
Legújabb n ' i modell kal.ítok 

BLAUNAL 
Férfi doubl téli kabát— 
Finom fekoto téli kabát 
Bőrkabát — — — 
Boy és gyermek kabát 

Szegeden, 
Kelemen-

ucea 5.|sz. 

p 17— \ 
p 36"— \ 

P 45—1 
P 15— • 


