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ffirek 
— December 2«4n les* az útügyi nagygyűlés. 

Megirtó a Délmegyarorszdg. hogy a Magyar 
Touring Klub december ekéjén útügyi nagy-
gyűlést rendez Szegeden Albrecht főherceg el-
nökletével- A főherceg értesitett* a klub elnök-
ségét. hogy elsején másirányu elfoglaltsága 
miatt m*n elnökölhetne az ülésen, ezért azt 
kéri- hogy a gyűlést másodikán tartsák meg. 
A klub vezetősége elhatározta, hogy másodi-
kán rendezi meg a nagygyűlést, amelynek elő-
készítése oéljáből szerdán Szegedre érkezett 
ttaág Dezső, a klub egyik vezetőségi tagja. 

— A budapesti főpolgármester halála. Buda-
pestről jelentik: Nagy megdöbbenést keltett a 
budapesti városházán B o r v e n d é i Ferenc 
főpolgármester váratlan halála, Harffiífieöt évig 
szolgálta a fővárost. Két hónappal ezelőtt ne-
vezték ki főpolgármesterré, de csak 4—5 hétig 
dolgozhatott. mo«t betegsége mlaM kórházba 
kellett vonulnia. 5G évet koráhan halt meg Bor-
vendé* Ferenc, akinek temetésére nagy elő-
készűlrl'ket tesznek » városházán. 

— Az ingyentejakció kérése a közönséghez. 
A szegedi szenénvgyermehftk tejnkrl >jn az ''V> 
fokozottabb erővel dohozih ami ho"v a jtr-
génysorsu gyermekeknek ngy az iskolákban, 
mint az óvodákban regge'it biztos'tSon- Az ok 
ciót mór kőzet két éve fntytatiák és eddip 
96.126 liter tejet. 6450 kilogrrw kenyeret és 
19-9H3 darab zsemlyét osztottak ki a szegénv 
gyermekek kötött A leien'etri körülmények kö-
zött 29.16 gyermek és 100 csecsemő részesül 
tejsegélyben, ami nagy gondot okoz. Az akció 
vezetősége legalább az öt téli hónapban szeret-
né ellátni a segélyben részesülőket- Az ingven-
tejakciő vezetősége ezért azzal a kéréssel for 
dul a város közönségéhez, hogy az idén fokozot-
tabb mértékben járuljon hozzá az akció miikö» 
déséhez-

— Kiván«á<?ok *z alsóvárosi «/ériiskertek kő-
ről. Az alsóvárosi SZérüsgazdák küldöttsége 
kereste fal szerdán délelőtt dr- Pálfy lőz<ieif nol-
gáirmratert. A küldöttség «ngWélyt kért arra, 
hogv a szérűskertek tüzhiztoneíránsk fokozása 
cél iából az órdékelt gazdák önkéntes íűzőrsé-
gét s^éfvezzenek a közeli lskoi!áh?n * 
egyik nélkülözhetetlen kériféískendŐjSneíc fel-
hasznáfixávítf. Kérték ezenkWi'- hó^v a várós 
árverés mellőzésével 1,'Oldankinti negwén nen-
gős tedvezim.ényes bérért továbbra is a jelenlegi 
gazdáknak adja bérbe a szérűskertet- Harma-
dik kérésük az volt. hogy a közeli ártéri kut 
meW éptttesj*«» 9 várrw flmflíSffMf tmwö mé-
d&ncét- A polgármester me îgérbe» hogy a kf-
váfisígrifcaf megvizsgálja, költségvetést készít-
tet a mérnöki hivatallal és ha talál rá fedezetet, 
teljesíti-

— Az egyetem Fvfenc József-miséje. A sze-
gedi Ferenc József Tudománvegvetem taná-
cs* élhatározta. hogv névadójának I. Ferenc 
József királvnak halála évfordulóián. novem-
ber 2l-én minden évben gyászistentiszteletet 
celebráltat a fogadalmi templomban. A szer-
dán tartott gvászistefltf<ztelétén az egyetem ta-
rtása testületileg vett részt. 

— Akinek gyakran fáj a gyomra, bélmükő-
dése rényhe, mája duzzadt, emésztése gyen-
gült. nyelve féhétessárga, étvágya megcsap-
pant, annak a természetes „Ferenc József" ke-
serűvíz csakhamar szabályozza a székletétét, 
rendbehozza az emésztését, élénkíti a vérke-
ringését és jó közérzetet teremt. Kórházi bizo-
nyítványok tanúsítják, hogy a Fererte József 
víz biztos és kellemes hatása következtében 
— kiváltkép ülőfoglalkozásnál — állandó hasz-
nálatra rendkívül alkalntas. 

— Az Egyesült Polgári Pártok össze iHvetele. 
Csütörtök este fél 9-kor a I I I , IV.. VIII. és IX. 
körzet polgári választói á« Újvári-féle Vendég-
lőben (vásárhelyi-sugárut) társasvacsorát 
rendeznek 

— Adomány a krtTmitrtvz<W nyottiorenyliifő 
«kpiójára. özv. Vass Andrásné szerkesztősé-
gflnk utján 5 pengőt kölctött a kormányzóné nto-
fnorenyhitŐ akciójára. Az adományt rendeltetési 
helvére juttattuk. 

S T I B f f f R - l í l U M g g 
A naeionalizmus és az egyház. Érdeke? 

előadást tartott szerdán délután az egyetem 
archeólógiai intézetében dr. Z o f n a v Béla 
egyetemi tanár. Azt fejtegette, hogv milvén 
legyen az egyház formája. Kétféle megoldás 
kínálkozik, a monarchisztikus szervezet és a 
decentralisztikus megoldás. A nacionalizmus-
sal szemben az égvháznák egészen különleges 
a ténykedése, a nacionális törekvéseket az egy-
ház támogatja, a vallási nacionalizmus nem 
áll ellentélben az egyházi zsinat határozatai-
val — mondotta. A vallási nacionalizmusról 
beszélt ezután Zolnay professzor. Ez a mozga-
lom, amelv általában gallikanizmus néven is-
meretes, bizonyos demokratikus törekvéseket 
akar meghonosítani. Magvarországon 1(5á2-ben 
S z e l e p c s é n v i Gvőrgv hercegprímás ki-
adott egv pá sztori evelet, amefy a pápai tekin-
tély védelmét célozta a ga'íkán határozatokkal 
szemben. A „sáfán minisztereinek" mondja a 
határfvzmánVOk terroszfőit és kifejti, hogv egy-
házi ügyekben kizárólag a pápának van joga 
dönteni. SzélefWriVi edik'tumá álícálmas volt 
arra, hogy 100 éven át az európai diskussiió 
tárgva legven. A Sorbonne is foglalkozott vele 
és volt több párisi professzor, kinek katedrájá-
ba került, mert elnnrbWikbnn nem voltak haj-
landók megbélyegezni a míigvnr hercegprímás 
szókimondását. Még az a kérdés is felmerült, 
hógt ft Sórbonne.t ffteg kellene reformálni. Mo_ 
rális szemnontból igen násvjelentőségű volt. a 
magvar prímás pá=ztorlevele, — még nem je-
lent meg pá «ztoflevél, amelvnek ilven széles-
körű hatása létt VAlrtá. A kővetkezőkben Zol-
nav professzor a ké<=őb>>i évtizedekben meg-
nvilvánuló egyházpolitikai változásokról szá-
molt be és ismertette íMgV vonásokban az er-
revonatkozó irodalmat, majd ennek konklú-
ziójáról beszélt. AZ előírtáéért df. B a r t ó k 
Ovörgv professzor mondott köszönetét az elő-
adónak. 

A fzabaefeM) óért V. k e r Q I « t i v * l » f * -
t á f i I r o d á l a Török-ucca 7 alatt, M á r k i 
L a t o s kocsmahelyisége mellett van. 

Hivatalos órák: 
ri. n. f é l 2 órától 4 - l g , este 5 órát*' 7 - i g . 
Az iroda vezetését Ottovay Károly volt szíves ¿.vállalni 

A szövetkezett városi balpárt 
választási hírei 

A szövetkezett városi balpárt a törvényható-! 
sági bizottsági választásokra vonatkozó min-
dennemű felvilágosítást az alábbi helyeken és 
időben készséggel nyújt-

III- és IV- választókerület az fipitömun' ásott-
honban (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este 
I—8-ig, vasárnapokon délelőtt 10—12-lg-

VI- választókerület Gulyás Sándorné ven-
déglőben. Petőfi Sándor-sugárut 31- Hétköz-
napokon este 6—8-ig, vasárnapokon délelőtt 
II—12-ig. 

VIII- és IX- választókerület Szilléri'sugárut 
24. szám alatti helyiségében- Köznapokon este 
6—8-ig, vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 
9—12-ig. 

X- választókerület a Munkásotthonban (Hét-
vezér-uséa 9). Hétköznapokon este 5—9-ig. va-
sárnapokon délelőtt 9—12-1«. 

XI> vdlasitókerület a Czégény-venléglőben 
(Hunyadi-tér 14.). Hétköznapokon este 7—8-ig, 
vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

XHI- vd'asztókerület a Sánta-vendéglőben 
(Szél- és Remény-ucca sarok.) Hétköznapokon 
este 7—9-ig. vasárnapokon délelőtt 9 -12ig« 

XV; XVI- XVII választókerület a Vecser-
nyés-vendéglőben (fiizes-ucca és Hattyas-sor 
sarok). Hétköznapokon este 6—8-ig, vasárna-
Dókon délelőtt 9—12-ig-

XVIII- választókerület (Szentmlhály telek) 
MttSVf, Gtöfgyné 392- sz- alatti volt vendéglő-
ftelyiségébWí- Vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

A szövetkezett városi balpárt aZ alanti he. 
fyekefl taft választói gxüléseket. 

25-én, vasárnap déleíőtf 10 órakor Alsóköz-
ponton Nógrádi Lajos 849. szám alatti ven-
rtéglőléfSfefl. Előadók: Kéthly Anna országgyű-
lési képviselő. Lájer Dezső titkár. 

26-án, hétfőn délután 3 órakor Szentmihályj 
lelken Kéri József 101. sz. alatti vendéglőjében. 
Előadók; Kéthly Anna, Lájer Dezső és Olei-
nyfk ,1<méf. 

24-én, szombaton este 8 órakor Somogvi-te-
leperi Kerekemét? SárídOfné I B. $zám alatti 
verdéglőiében rárfvaesöráf MrfI. FlőSrtók: 
Kéthlv An"a. df. Tóth LásZló, Stéffi Dávid és 
Horváth József, 

— Egy öreg ember: S z a b ó István te 
reste fél e, swkészfőséget. A 61 faeS Sza-
bó István teljesén égyetf'ií tengeti nafifdft: 
senkije sincs, aki gondoskodna róla. Beteg, 
munkaképtelen. Atníg fiatal volt• a bányá-
ban dogozott- ott rokkant meg. Volt 1000 
doiidfía a ftdbm alatt. a:t há/ffmestfnbe 
féktette. Már felajánlotta a kötvényeit. 
hogy ázok fejében tartsák el őt. dé ilfén 
üzletet senki sem akar csfmfni. Felvételét 
kérte a szeretetházba- de nem vették fel. 
Szabó fstvdrt csak azt kért c. jóSziVa em-
berektől. hogy valamilyen tc'l ruhát adja-
nak neki. mert mtist is égy Szál nyári vá-
szonruhában fán Se fehérnemUie. se ka-
bátja. se cipőié nincs • - - A zaáomdtyokat ki-
ddóhivatq'unk tm>r>hfri<ia. _ 

£3Jó!ékanvcéMnr.^r. ( 

Álla msorsiatek 
Húzás tfeceiüber 14. 
Főnyeremény 40.000 ar. pengő 

17.000 
különböző nyeremény 

A nyereményeket mind készpénzzel fizeti* ki 

S o r s j e g y á r a k : 

Egj!SZarp3. F6Lr. P 1.5ü 
Kapható mlndon bank, áórsjegyüzletbefi. dö-
hánytőzsdébert', stb- Valamint a pénz előze-
tes beküldése után a Székesfővárosi m- kir-
í^én^ügylgazgatóságnáil, Budapest. V-, SZa-

Iay-t<cca 10̂ -12-


