
X I I . t o 

legmodernebb elfárAsok f j r l / Q r n A n A Tton L 
legmélíányosabb árak U l • f d l y a l i e Telefon 

Tisza Lajos MM 61. 
16-58. 

Csak prima áru! 

POROSZ KOKSZ 
SALGO SZÉN S 
DOROGI BRIKETT 

TeleTin 11-21 

Sít. István-tér, 
Pftrisi-kflrnt 35 

Hirek 
xn io. Szombat. Róm. taft. Melkiades. 

Protestáns Judit Nap kel 7 
38 óra perckor, nyugszik 18 óra 09 perckor. 

Somo*yi-k«nyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
Mg, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tftl fél l-ig 
vaa nyitva. Folyőiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Esv**-ml könyvtár (központi egyetem. T. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak köz*l szolgálatot 
tartana!-: Lelnzinger Gyula. Horváth Mihály-n. 9. 
Tel. 18-52.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1 (Tel. 18-46.) Nyilassy Ágoston, Római-körut 22. 
(Tel. 25-49.) Salgó Péter, Mátyás király-tér (Tel. 
13-96.) Frankó Andor, Dugonics-tér 1. (Tel. 17-93.) 
Zaktr S. őrök.. Valéria-tér 1. (TeL 16-95.1 

— A kormányzó betegsége. Budapestről je-
lentik: A kormányzó heveny béliníekcióban 
megbetegedett Előreláthatólag néhány napig 
az ágyat, illetve a szobát kell őriznie. Ma reg-
geli hőmérséklete 38.5 fok volt. Állapota meg-
nyugtató. A kormányzó állapotáról este a 
kővetkező jelentést adták ki: „A főméltóságu 
ur állapota estére lénvegesen megjavult. Déli 
hőmérséklete 37.7, délután 5 órakor 36.6. Köz-
érzése megfelelően könnyebb. Természetesen 
még az ágyat kell őriznie." 

— Revíziós nagygyűlés. Vasárnap délelőtt 11 
órakor a Magyar Revíziós Liga szegedi osztálya 
nagygyűlésen tiltakozik a Kolozsváron történt 
események ellen. A társadalmi egyesöletek há-
romnegyed 11 órakor a Templom-téren gyülekez-
nek. ahonnan zászlók alatt vonulnak a városháza 
'lé. A gyűlésen, amelyen részt vesz Hercze^ Fe-
mie, a Revíziós Liga elnöke is, Eckhardt Tibor 
mond beszédet. A rendezőség felkéri a társadal-
nri egyesületeket, hogy a felvonuláson és a gyű-
lésen minél nagyobb számban Jelenjenek meg. 

— Glücksthal Lajos temetése. Csütörtökön 
délután nagy részvet mellett temették el 
Glücksthal Lajost, a Magyar Altalános Taka-
rékpénztár szegedi fiókmtézetének meghalt 
vezetőjét. A Kölcsey-uccai gyászházban a ba-
rátok, a tisztelők és rokonok nagy tömege je-
lent meg, a város hatóságát Rack Lipót ta-
nácsnok képviselte, a zsidó hitközség elöljá-
rósága dr. Biedl Samu elnök vezetésével vett 
részt a temetésen. Dr. Frenkel Jenő rabbi imá-
ja és Lamberg Mór főkántor éneke után a 
koporsót a gvaszhintóra helyezték és kivitték 
a temetőbe, ahol rövid szertartás után elhan-
tolták. — A Juránovics-család Glücksthal La-
jos elhunvta alkalmából koszorumegváltás 
nmén a Délmagvarország szerkesztősége ut-
ján 10 pengőt küldött a szegenyalap javára. 
Az összeget rendeltetési helvére juttattuk. 

Belvárosi Maxi 
Ms utol jár» 

Mit szél maid a férjem? 
Zenés vi>.ií»ék 10 felvonásban. 

Fósiereplök: 

Georg Alexander ** Renaía MQIIer. 
Előadások ft, 7, 9 órakor. 

Korzó Mori 
-zombat, vasárnap 

Csempészdiktátor 
(la! neked Sllmm) 

Vigjiték 8 felvon.ishan. — Azonkívül: 

A titkos légié 
Cowboydr.íma 8 felvonásban. 

Főszerepig-. K E N M A Y N A R D . 

£^ad,tsok szombaton 5, vasárnap 3,3, «6, órakor 

— A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesü-
letének telepítési és gyftmölesvédelmi szakos»-
tályaii 12-én. hétfőn délután 6 órakor az egyete-
mi földrajzi intézetben közős gyűlést tartanak. 

— Álarcos rablótámadás a sombor! vonaton. 
Zomborból jelentik: Vakmerő revolveres me-
rénylet történt Újvidék és Zombor között <«y ve-
gyesvonaton. A vonat nyilt pályán haladt, ami-
kor álarcos rabló ugrott a vonatvezető elé és 
revolvert szegezve rá. a vonaton szállított érték-
levelek kiadását követelte. A vonatvezető és a 
rabló között dulakodás kezdődött, amelynek fo-
lyamán a vonatrabló több revolverlövést adott 
In. A vonatvexetfloek, aki két sebből vérzett, vé-
gül is sikerűit beugránia az egyik fűikébe és be-
lülről bezárni az ajtót A rabló erre leugrott a 
robogó vonatról A vonatvezetőt Zömborban ta-
lálták meg a fülkében snlyos állapotban. 

AaTidö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Je-

lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
3.1 fok Celsius, legalacsonyabb 1.0 fok Celsius. A 
barométer adata nullfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 768.2 QMU, ttf® 767.5 mm. A leve-
gő páratartalma reggel 85 százalék, délben 83 
százalék. A szél iránya keleti, illetve északkeleti, 
erőssége 2—3. 

Időjárás a Délvidékre: Változékony hideg idő. 
esetleg havazással. 

A Meteorológiai Intézel prognózisa este 10 
érakor: Fagypont körüli hőmérséklet élénkebb 
légáramlás, sok helyen havas eső és havazás. 

Vádirat Szekulesz lizsef ellen 
Budapest, december 9. Az ügyészség az úgy-

nevezett koíferes dollárcsempészési ügyben el-
készítette a vádiratot Szekulesz József ellen. 
X vádirat Szekulesz ellen zsarolás bűntettének 
vádát emeli. Az ügyészség indítványozta, hogy.; 
Szekulesz előzetes letartóztatását • főtárgy«*: 
láson hozandó érdemleges határozatig tartsák 
fenn. 

-— A Kálvinista Kör olvasótermében szomba-
ton délután 6 órakor a „Csendes órák." 

— Gellér Gyula: Séták a főid körűi — Détma-
gyarország kölcsönkönyvtár. 

— A segéd nélkül dolgozd kézafivesfparoMk 
forgalmi adómentessége. A pénzű gymtarfsztérhim 
rendelete szerint a segéd nélkül dolgozó kéamű-
vesi páros forgalmi adó fizetése alól mentesOl az 
esetben is, illetve tanoncnak számit aa a segéd 
is, aki közvetlenül felszabadulása után a mester-
nél továbbra is szolgálatban marad, ha a segédi 
minőségben való szolgálati ideje, a felszabadulás-
tól számítva a tizenkét naptári hónapot nem ha-
ladja meg éa csak agy tanonc n a A rendelet ki-
mondja, hogy a kedvezményt nem veszti el az as 
iparos sem, pki iparában egy, legalább 50 száza-
lékos hadirokkantat segédként vagy ha kfriább 

1932 végéig egy nem hadirokkant se f id Bt vess 
fal Ipari üzemében. Ebben az utóbbi esetben 
azonban az adómentesség csak 1933 Jnnius vé-
géig illeti meg Végül a rendelet kimondja, hogy 
az átalányozott kézművesipara; forgalmi adóáta-
lányát 1933. évre nem szabad felemelni, ha az il-
lető iparos az adatfelvétel megtörténte után, de 
legfeljebb 1932 végéig egy vagy több aj segédet 
vesz fel. Az adatfelvétel megtörténte után aftal* 
mázott legalább 50 szándékos hadirokkant se* 
géd a további adóztatás alkalmával la figyelmen 
kívül hagyandó, kivéve, ha egy régeben alkalma-. 
zott nem hadirokkant segéd helyett vétetett fel 
A nem hadirokkant se$éd az átalány kiigazítása 
céljából esak akkor vehető figyelembe, ha még 

1933 julius havában is alkalmazásban lesz. 

JO-JO de nemcsak jó, 
hanem tartós, ele-
gáns és olosó is a COLUMBIA CIPŐ 

M . „COLUMBIA" CIPŐ6YARI LERAKATÓ! (AL1H KAROLY) 
Szeged, Aradi ucca 6, Délmsiryarorsiáff kiadóhivatala mellett. « Mindennemű favtfáz elcsön. 

Vasárnap : 
a Délmagvarország nagy-
szabású gyermekmatinéja 
A Délmagyarország vasárnapi gyermekmatl-

néfa iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A 
matinén a színház elsőrendű művészei lépnek 
fel szórakoztató, mulattató műsorszámokkal. A 
kőzet háromórás műsor csupa derű és hangu-
lat, szórakozást jelent nemesik a gyermekek-
nek. a felnőtteknek Is. A műsort Vándor Andor 
rendezi, Bellák Miklós konferálja, a láncokat, 
énekeket Beck Miklós karnagy és a Rácz-testvé-
rek cigányzenekara kíséri A gyermekeket a 
szünetben Pallay Manci htntáztatja, Sötét Ba-
lázs a bűvészmutatványok közben cukorkákat 
szór szét a gyermekek között. A részletes műsor 
a következő: 

1. Pallay Manci—Gergely Vilma—Váradl Pál 
—Ftlredy József—Finta Lafos ének- és tánc-
gulntrf. 2. Lehel Plrt—Várady Pál táncduett. 
3. Könyves Tóth Erzsi gyermekverseket sza-
val. 4. Cselle Lajos gyermektréfákat mesél. 5. 
Berezeg Vilmos Móra-mesét olvas fel. 6. Bel. 
Iák Miklós—Horváth Böske ének- és táncductt. 

7. S fit ét Balázs bűvészmutatvány ok nt mutat be. 
8. K. Nagy Csille gyerm'ektúncmüvésznO tán-
col. 9. Lévny Böske—Török Ica orosz tánc-
duett. 10. Sándor Kató—Kása László akroba-
tikus láncduett. 

A mrtinéra a Délmagyarország kiadóhivata-
lában lehet a jegyeket megváltani A jegyeket 
10—80 filléres áron árusít luk, hogy mindenki 
részére hozzáférhetővé tegyük. Felülfizetéseket 
a szegény gyermekek nevében Mti&önettiijfi-
gadunk és nyugtázunk,/ * " 

Magyar újságírók 
olasz kitüntetése 

Budapest, december 9. Az jlasz király Mos« 
solini előterjesztésére Praznnrszky Iván ny. 
rendkívüli követ és meghatalmazott minisz-< 
ternek, a Napilapok Testülete elnökének, to-
vábbá Vészi József főszerkesztőnek, valamint 
Márkus Miksa főszerkesztőnek, a Magyar Új-
ságírók Egyesülete einökénsk az olasz kirá-
lyi koronarend nagy tisztikeresztjét ado-
mányozta. Tóth László főszerkesztőt pedig az 
olasz királyi koronarend parancsnoki kereszt-
jével tüntette kl. A kitüntetettek tegnap átvet-
ték Colonna herceg budapesti olasz köveitől 
a rend jelvényeit és a kinevezési okmányokat 

Süketség gyógyíthat 6! 
Euphonia találmány, specialistáknak be-
mutatva. Megszünteti a nagyothallást, fül-
zugást, fülfolyást. Számos köszönőlevél-
Kérjen dijmentes tájékoztató leírást. 
„Zoellner" jeligén Haasensteln is Vogler 

£ Rt. hirdetőirodától, Bpest, Dorottya u. 11. 

30 könyvet 

c s e r é l h e t h o v t e g y p e n g ő é r t 

a D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
k d l c s d n k d n y v t ó r á b a n 


