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Prot. Adél. A nap kel 7 óra 31 perc-
kor, nyugszik 4 óra 56 perckor. . 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
t-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9, (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A Du-
gonics-Társaság vasárnap délután 4 órai kezdettel 
a városháza közgyűlési termében felolvasó ülést 
tart a következő sorrenddel: Magyar László szék-
foglaló: Részlet „Lázad a föld" cimü regényéből. 
Patyi István vendég: Költemények. Kogutowicz 
Károly r. tag: Vámbéry Ármin emlékezete. 

— Ügyvédi hir. Dr. Kármán Andor ügyvéd iro-
dáját Tisza Lajos-körut 19., I. 4. szám alatt meg-
nyitotta. 

— A szegedi háztulajdonosok egyesülete 31-én 
díélután 5—6 óráig hivatalos órát tart. Az egyesü-
let felszólít minden háztulajdonost hogy hozza 
magával a házadóvallomási ív másolatát és az adó-
hivatal által kézbesített házadófizetési megha-
gyást 

— Magyar Téka-matiné. A Magyar Téka köré 
..soportosult szegedi írók és művészek a protes-
táns társadalmi egyesületeik meghívására ma dél-
előtt negyed tízenkét órai kezdettel a református 
egyház tanácstermében, (Kálvin-tér 2.) irodalmi 
matinét rendeznek. Ismertető előadás! tart 
dr. Sik Sándor egyetemi tanár, közreműködnek E. 
Bardócz Rózsa, Hont Erzsébet, Beck Miklós, Fáb-
ry József és Magyar László. Belépődíj nincs. 

x Óra-, ékszervásárlásnál, javításnál forduljon 
bizalommal Tóth-óráshoz. Előnyös A. B. C. be-
szerzés. Tört arany, zálogjegybeváltás. 

— A közall—Imazottak arcképes igazolványai 
A MAV közli, hogy a közszolgálali alkalm-z^ltak 
arcképes igazolványainak ezévre való általános 
érvényesítésének határidejét, valamint a tavaly 
kifiui.it arcképes igazolványok érvénytartamát 
fel ruár 28-ig meghosszabbította, -ddíg az időpon-
tig az arcképes igazolványok továbbra is egysze-
res illeték mellett érvényesithetők. 

— Az Ujszegedi Népkör közgyűlése. Vasárnap, 
drlután 3 órakor, határozatképtelenség esetén dél-
után 4 órakor tartja meg az Ujszegedi Népkör évi 
közgyűlését a Tóth-féle vendéglőben. A közgyűlés 
napirendjén a jelentéseken kivül a tisztújítás sze-
repel. 

— A város felhívása a kereskedők! "z és az 
iparosokhoz. A város polgármestere felhívja az 
( ••szes iparosokat és kereskedőket, akik kenyér, 
••znlonna, stb. utalványokat a városi pérztár ter-
hére beváltottak, hogy azokat január 31-éig bezá-
rólag kifizetés végett okvetlenül mutassák be, 
mert ezen határidőn tul a nyugtákat el nem fo-
gadják. 

— Az Alföldkutató Bizottság ankétja. "A jam-• 
.'!0-án délutánra kitűzött alföldkutató bizottsági 
ankét a városi közgyűlésre való tekintettel el-
marad. 

AZ EMBER ELETE. 
HA RENDES AZ EMÉSZTENE 

— Délmagyarország féláru szinházi előadása. 
Vasárnap este fél 9-kor: Rotschildok. Honthy 
Hanna vendégfelléptével. Jegyek Déímagyar-
ország előfizetői részére d. é. 9—12 és d. n. 
3—6 az Áradi-uccai kiadóhivatalban. 

— A Mester Ifjak Országos Egyesületének sze-
gedi csoportja ma este tartotta éivi rendes tiszt-
újító közgyűlését. A tisztikart a kővetkezőképpen 
választották meg. Elnök: Podven Imre, társelnök 
Farkas Jenő, ügyvezető elnök Bartolf András, al-
elnökök Kéri Illés és Tóth Imre, ügyész dr. Szögi 
Géza, főtitkár Butter Béla, főjegyző Szögi Zol-
tán, jegyző Klimo László, főpénztáros Kónya 
Imre, pénztáros ifj. Faikas István, főellenőrök 
id. Kiss Lajos és Papp Sándor, háznagyok Bába 
Béla, Orosz Sándor, Nemes Ferenc, Katona La-
jos. 

x óráját javíttassa Bírónál. Tisza E.-körut 42a. 

— A tátraszéplaki szanatórium, dr. Guhr vi-
lághírű gyógyintézete újra találkozóhelye lett an-
nak a kedves magyar közönségnek, amely évtize-
deken keresztül itt gyógyult, pihent és edzette 
magát. A létrejött ciearing-megállapodás lehető-
vé teszi most, hogy a magyar közönség pengő le-
fizetése ellenében utazzék Tátra széplakra és él-
vezze itt a Magas Tátra ideális klímáján kivül 
egy modern szanatórium tökéletes orvosi beren-
dezkedését és komfortjának minden előnyét.A szana-
tórium igazgatósága minden érdeklődőnek kime-
rítő levélben szívesen szolgál felvilágosítással a 
pengőbefizetés részleteiről. Karácsony alatt a 
szanatórium egészen megtelt és az a válogatott 
publikum, amely vakációját itt töltötte el, minden-
kor örömmel gondol vissza a felejthetetlenül szép 
napokra. 109 

x Varrni és szabni tanít urilányokat Ottovav 

Gfbi. Oroszlán-ucca 4. 446 

— Szeged bridgebajnoksága. Ma délután 3 
órakor jár le a nevezési zárlata innak a nagysza-
bású versenynek, amelyet a Magyar Bridge Szö-
vetség rendez Szeged város bajnokságáért, illet-
ve a Magyarország bajnokságáért. Ma délután 
lelik ki a juryt és ejtik meg a sorsolást. 

— A Szegedi Fiatalok Művészed Kollégiuma 
ma este hat órakor tartja második ciklusának el-
l ő vitaestjét a központi egy-'"m II. emeleti 3. 
számú tantermében. Ortutav Gyula tart előadást 
„A magyar lélek alapvonásai népi kulturánl.ban" 
címmel. Belépődíj nincs. 

— Műsoros teaestély. A Szegedi Kisded óvó és 
Jőiékcny Nőegyesület február 1-én, szerdán este 
8 órakor a Toldv-ucca 4. szám alatti székházának 
termeiben műsoros teaestélyt rendezi Belépődíj 
nincs. 

— Kultnrdélután Somogyi-telepen. A Somogyi-
telepi Iparos Kör önképzőköre vasárnap délután 
fél 6 órai kezdettej az I.-uccai Szabó-vendéglő 
tánctermében kulturdélutánt rendez. Előadó: Mé-
száros Lajos tanár, ki „Mi is történt 1914-ben" 
cimmel tart előadást 

— Tanítók miisoros estje. A Csongrád várme-
gyei Altalános Tanítóegyesület szegedi járásköre 
fényes külsőségek között rendezi meg ezévi sze-
mináriumi gyűlését február 1-én délelőtt 9 órai 
kezdettel a rókusi iskola tornatermében. A gyűlé-
sen megjelennek a kultuszminisztérium kiküldöt-
tei: Denhof! Antal, Nevelds Gyula és Kulcsár Ist-
ván miniszteri tanácsosok, valamint dr. Antal Ist-
ván sajtófőnök, aki a szemináriumon előadást 
tart A vendégekkel együtt érkezik Szederkényi 
Anna írónő, aki a műsoros esten tart felolvasást. 
Ugy a szemináriumi előadás, mint a Tisza-szálló-

' ban este 9 órakor rendezendő műsoros est iránt 
igen nagy az érdeklődés. 

x 80 éves multam, mert „Igmándit" ittam, 
Minden héten egyszer, fél pohárral reggel! 

— A Szegedi Katolikus Legényegyesülct Ga-
lamb-uccai helyiségében pénteken este fél 8 órai 
kezdettel folytatja kulturelőadásainak sorozatát. 
Páter Borbély István teologiai tanár „Az ifjúság 

I feladata a katolikus akcióban" cimmel mond be-
I szédet. 

x Közös megállapodással a női kalapszakma 
6 órakor zár. 

H t i i lí M i tart 
0 I C S 0 
l i ü v á s á r 
Lusztlg Imre 
harisnya, kötöttáru üzletében 

Széchenyi - tér Z. 
T i s z a - s z á l l ó m e l l e t t . n 

A has fellsége, májtájékl fájdalmak, emész-
tési nehézségek, gyomorhélhnrut és sárgaság 
a természetes »Ferenc József« keserűvíz 
használala állal megszüntelhetők és az agy, a 
szem, töd5 vagy srlv felé irányuló yértólulások 
ellensulyozhatók. Gyomor- és bélspeciallsták 
igazolják, hogy a Ferenc József, vízzel külö-
nösen az ölő életmód következtében Jelentkező 
bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek 
el. A Ferenc József keserflviz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és íüszerüzletekben 
kapható. B.1 

Bombahatást kelt a Del-Ka 
Ide! leltári árusí tása. 

— Délmagyarország félára szinházi előadása. 

Vasárnap este fél 9-kor: Rotschildok, Honthy 

Hanna vendégfelléptével. Jegyek Délmagyar-

ország előfizetői részére d. e. 9—12 és <L n. 

8—6 az Aradi-nccai kiadóhivatalban. 

x Tánciskola Tiszában ma este. 420 

I * ! r @ M @ n zóna 30 fillér. 
| Déli és esti Menü !•— P 

x Máthé László vezetése mellett a Szegedi Ipa-
ros Ifjak nagy műsoros délutánt rendeznek az, 
ipartestűlet márványtermében 1983 jan. 29-én. 

vasárnap délután 4 órai kezdettel. 

K é r e l e m e l ő f l x e í ő l n l c ^ e x ! 

A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát agy a havi, 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetési dijai-

kat csak nyugta ellenében fizessék kt. Nyugta 

nélkül vagy javított nyugta ellenében téliesí-

tett fizetéseket nem ismerünk el. 

V g q n ö h ö h 
f i i c s tofattk mellett 

fclvétcfneft 
A l ó n l a i o k „ F i x " J e l i g é r e . 

Nyugodtan elaludhat 
rádiója mellett, ha beszerez egy 

rádió-órát! 
A miisor végével a készüléket autómatikusan ki-
kapcsolja, szünet után újból bekapcsolja s amellett 
egy kitünö szerkezetű .jól járó óra szép tokba épitve 
Vétel kényszer nélkül bemutatja a készitö DEUTSCH 
IMRE órás, ékszerész, Apponyí Albert ucoa 8. sz. 


