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— Előadások a tanyán. Va-snrnap a felső- és
— Az egyetemi ifjnság revíziós gyiilése. A
külsőgajgonyai iskolában tartott az Alföldkutaszegedi egyetemi ifjúság vasárnap délelőtt retó Bizottság az Alföldi Mezőgazdasági Intézetvíziós gyűlést tartott az ipartestületben. A
tel népművelő előadásokat Kogutowirz Károly
nyúlóson az egyetem képviseletében dr. Farcgvetemi tanár a mezőgazdasági tudományos kukns Béla dókán jeleni inep. A gyűlésen feltatás jelentőségeiről, vidékünk
éghajlatának
szólaltuk: Muraközy László, Lázár Ihászió,
mostoha-ságairól és az az ellen való védekezésMezei Béla az ifjúság szónoka és még mások,
ről besrf.lt. Somogyi Imre a szabadban bemutatlíanner Jánosné az asszonyok nevében beta a gyümölcsfák helyes ültetését és a fiatal fákszélt. Kijelentette, hogy a magyar asszonyok
nak a téli fagy ellen való megvédésének módteljes szívvel állanak az if júság' mellé a revíját. Dr. Somorjai Ferenc az okszerű btrrgonyazióért folytatott nagy harrhan. A gvülós hatátermelés módját ismertette, a vetőgumó helyes kirozati javaslatot fogadott H. amelyben az ifválasztását, az elöcsiráztatást és a korai burgojúság üdvözli lord Rotliermere-t é- a revínya termelését ajánlotta a gazdáknak. Dr. Sztanziós mozgalom minden segítőjét és előmozdíkó Béla a pizdák adóterheiről beszélt.
tóját. A revíziós gyűlés, amely válasz volt a
kolozsvári eseményekre, a legteljesebb rendben folyt le. A gyűlés végen a közönség a
Gergeln Vilma, Horváth Böske. j
Himnuszt énekelte'cl.
Könyves Tóth Erzsi, Leltei P i r i , [
— A Kntolikn* Kör adventi délntánja. A szeLevág Büske, P a l l a g Manci,
gedi Katolikus Kör vasárnap rendezte meg második műsoros adventi délutánját nagy érdeklőTörök Ica.
dé« mellett. A műsort szépszámú közön*ÓT hallBellák Miklós, Beck Miklós, Cselle
a t t a végig. A műsoros délutánt a Polgári DalárLatos, rinfa Latos, roredo Józsel,
da nyitotta meg Antos Kálmán vezényletével. A
nerczeg Vilmos, K. Nagq Csilla
dalárda Iluber „Fohászát" adta elő nagy sikerSötét Balázs, Várady Pál.
rel Ezután Kertész Lajos hangversenyénekes énekelte Ilubay „Karácsony"-át, az Aida egyik áriál é p n e k fel a
ját, majd Figedi-Fiehtner „Vágy fogta ej" cinrü dalát nagv hatással. Az énekszámokat Kertészné Kain Kató kisérte zongorán. Dr. Huszti
József egyetemi tanár előadása következett „Jnlianus apostota és a kereszténység" címen. A
rendkívül érdekes előadást, amely megelevenítette a kereszténység őskorának misztikus történetéi, nagy figyelemmel hallgatta végig a közönség Emtán Bisztriezky Tibor adott elő mély átérzéssel néhány hegedüszámot Az adventi délntán mflsor.it a Honszeretet Dalkör fejezte be
Jegyek 1 0 fillértől 8 0 fillérig a
két •Snekszámnval.
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— Előadás aa ügyvédi kamarában. "Az Országos Ügyvéd Szövetség szegedi osztálya kedden
este fél 7 órakor az ügyvédi kamara nagytermében felolvasó ülést rendez, melyen dr. Beek Salamon budapesti ügyvéd „A boldoj-ulás jotja a maKánjogban" rimmel tart előadást
— Halálozás. Vasárnap délután temették
ft zsidó lemető rinterméböl özvegy fritz Vilmosnét. A gyászszertartást nagyszámban megjelent rokonok, ismerősök és tisztelók jelenlétében folytatták le. Dr. Frenkcl Jenő rabbi
méltatta az elhunyt úriasszony nemes erényeit. Majd a kántorok gvászéneke következett, ami után kivittek a koporsót a sírkertbe. abol az elhunyt úrasszonyt örölc nyugalomra helyezték.
— Érvelőre szünetel a filléres gyorsvonatok
közlekedése. Budapestről jelentik: Az államvasutak igazgatósága közli, hogy egyrészt a zord
időjárás miatt, másrészt a vidéki kereskedőknek
a karaesonyi forgalomhoz fűződ,', érdekeire való
tek!ntettel,
a filléres gyorsvonatok közlekedése
további intézkedésig szünetel.
— A Ferene József-Tudományegyetem B.rAfalrnk Egyesülete 7-én. szerdán délelőtt 12 óraUer az egyetem jogi karának
tanácstermében
rendkívüli közgyűlést trirt, amelyre az egyesület
tagjait ezúton hivja meg az elnökség.
* Tsak StaiitTer-sajtot kérjen!
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Szociáldemokrata gyűlések
A szociáldemokrata
párt
közli, hogy
hetedikén,
szerdán
este
félnyolc
órakor
a kövestkező helyeken pártszervezeti összejövetelekot tart: Belváros: Báró Jósika-ucca 21., a
Nyomdászotthon házában, előadó: Brauswetter
János. Bókus: Munkasottonban (Hétvezér-n. 0),
előadó: Ernst Sándor. Újszeged: Zombori ven dűlőben (Cs.raádi-u. 6.), előadó: Lájer Dezső. Felsőváros: Kemésidi-féle vondéglőlwn
(Debreeeni-u.
18.), előadó: Dánl János. Alsóváros: Veesernyésféle vendéglőben (Ilattvas-sor és Fűzes-u. sarok)
előadó: dr. Valentiny Ágoston. Móraváros: <">rdögh-féle vendéglő (Kálvária-n. 16), előadó: dr.
Szepesi Tmre. Srmio^-i-telep: Iparvigadó (IX. u.
501..), előadó: Olejnyik József.
— Értékes találmány Mindenki tudja, hogy
mily megbízható szer az Aspirín fejfájásnál, meghűlés-, rheum.i- és mindennemű eredetű fájdalmak ellen. Az eredrli csomíigoláson és a tablettákon látható Bayer-keresztröl
ismerhetjük
fel.
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Ha I6| a feje és szédül, ha telteéget,
bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy
sTivdobooási érez, Igyék minél elóbb valódi
»Ferenc Józsefe kesertWIzet. Gyomor- és bél*
szakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc Józset (
víz
remek
természetalkotta hashajtó. \
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fflszerOzletekben kapható, a.,
— Evangélikus epyházl hírek. Az Evangélikoj
Nőegylet évi rendes közgyűlését vasárnap tartotita meg. A választmány taglétszámát 40-ről tora emelték fel. A titkári Jelentésből kitűnt, hogy
a rendes szegény-segélyezés mellett a mwlt érhez
hasonlóan a nőegylet az idén 37 gyermeket lát el
uzsonnával és 12 szegény gyermeknek biztosított
ingjenebédet. A közgyűlés a szegény gyermekek
karácsonyi cipő- és ruhaksegélye ügyét a választmányra bízta. Ezután a következő tisztikart v ^
lasztották meg elnökök dr. Busz Gnsztávné ás
Pongráez Albertné, főtitkár Kneffe!
Sándorné,
titkár Popovíts Sándorné.
pénztáros Moldván
Lajosné .elelmür Józsa Károlyné. iegyzfi Laugv
feld Béláné.
— Megnyílt a Pulcz-uecai
fióknépkonyha.
December elsején megnyílt a harmadik népkonyha a Puícz-uceai 'fiókkórház épületében.
A Berlini-körüli konyhán vasárnap 1240, a
Pulrz-uccai fiókkonyhán 862, a Vásnrhelyisugáruti népkonyhán 1626 adag ebédet osztottak ki, a kiosztott ebédadagok száma vasárnap 3728 volt.
— Kulturdélután. Vasárnap délután a Miefhoe
kulturdélutánt rendezett a zsidó hitközség székházának nagytermében. Bégi héber dalokat énekeltek Lamberg Mór főkántor, Róbert György,
S. Markó Livia, Havas Margit, Radó Anna a közönség nagy tetszése mellett Az egyes énekszámokat Gyulai László kisérte harmónium*«. Bevezető előadást Kiss László mondott.
— Nyolc napi fogház kormányz. ós értésért Knruesat András csengele-i gazdálkodó Junius 17-én
este több gazdatársa előtt reprodukálhatatlan kifejezéseket használt a kormányzóról. Hétfőn
vonta felelősségre a gazdálkodót a szegedi törvényszék Vild-tanácsa. Knrucsai András azzal
védrftezutt, hogy eszméletlenségig részeg rolt,
ezért nem tudja, hogy mii beszélt. A tanuk ignzoltá, hogy ittas volt, de azt vallották, hogy nem
volt teljesen beszámíthatatlan. A bíróság 8 napi fogházra Ítélte.
— A Hajós Kirylet inségakelójra. Vasárnap tartott választmányi ülésén a Szegedi Hajós Egylet
elhatározta, hogy téli inségakcióját az idén kiterjeszti és minden Ínséges tagját 5 kiló nullás lisjJttel, 10 kiló burgonyával és 2 kiló rsirszalonnával támogatja. Az akció lebonyolításához az egylet 500, Lippoy Imre elnök 50Ó és AntalfTy Antal
160 pengővel járult hozzá.
— Ijnjrmérjfczés. Baíányl Mária sándorfatvai
háztartási alkalmazottat hétfőn délután sulyo*
lugniérgezés tüneteivel a mentők a közkórtiázb»
szálliíották. A nyomozás megindult.
— Előadás a pyermekek táplálkozásáról. Hétfőn es'e ar. Alföldkntató Bizottság népművelési
szakosztályában dr. Waltner Károly eg>-etemi
nrafíántanár tartott előadást
„Iskolás gyermekeink táplálkozásának hiányai és hibái" cimeiv
Dr. Waltner előadásában arra mutatott rá, hogv
a gyermekekre milyen végzetes következményekkel járhat ha nom jutnak rendes táplálékhoz é<
mennyire fontos, hogy az iskolába járó gyeimrkek helyes módszerrel kielégrtö táplálkozási
kapjanak.
-. ftnjryilkossás Hétfőn reggel Fehér István
45 éves munkás Aignerőtelepen felakasztotta magát az udvaron álló eperfára.
Mire rátaláltak,
me.uhalt. A rendőri bizottság megállapította, hop'
Fehér egész éjjel ívott; nincs kizárva, hogy pf'
lanatnyi elmezavarában Lö\-ette ed tettét Holttestét a törvényszék orvostani intézetbe szállították.
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Drehe'rel szemben.
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