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— Kormányzógyürüu doktorra avatás lesz
a
szegedi egyetemen. Budapestről jelentiki A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előtorjesztóséro megengedte!, hogy a szegcdi egyetemen S z a b ó Miklóst kormányzógyürüvcl
»sub
géniuszt cimü előadásában báró Eötvös Lóránt*
avassák.
— Mit tartalmaz a Szegcd-CVauádi Vasút uj engedélyokirata. Jelentette a Dclmagyarország, hogy
a Szeged-Csanádi Vasul uj engedélyokiratot kapott. Az engedélyokirat szerint a vasút Igazgatósága 1938 december 31-ig 8,560.000 pengőt fektetett
be különböző beruházásokba és Vasútépítésekbe.
Megállapítja az eugedélyökirat, hogyha a vasút
tiszta jövcdclnio egymást követő három éven át
conek az öSszCgoek 7 százalékát meghaladja, a
miniszter, jogosult A vasút díjszabásait leszállítani. Az engedély időtartama 1973 február 0, amely
idő elteltével a Vasút az összes
tartozékaival
együtt ingyen és leheriueutéscu az állam birtokába megy ál.

bzéndi ágitók. Budapestről jelentik: Az
gitási ügyekkel foglalkozó detektívek több
belyen megáííapilottók, bogy tatai cs dorogi
szenet egyesek silányabb minőségű szénnel keverték és 5.00—5.80 pengőét! árusították. Ezek
ellcu megindították az árdrágitási eljárást.
— Tört aranyát, ezüstjét adja el Túlírnál.
— Két előadás a Dugonics Bajtársi Egyesület
előadássorozatában- A Dugóuie.s András Bajtársi
bgyesület előadássorozatában szerdán este az iparos tanonciskola nagytermében Babiczky Ede tanonciskolái tanár és Bálint Gyula Sándor tartottak érdekes előadást. Babiczky Ldo »A magyar
júniusi* ciülti tlöadásábah báréi Eötvös Lórántuak, a világhírű magyar fizikusnak állitolt emléket. Röviden ismertette életét, majd nagy jelentőségű munkásságáról szóiolt, arról, bogy uűt jelenteit a fizikusoknak és kémikusoknak Eötvös
Lóránt évtizedes munkássága. »Mit olvassunk V*
cimü elűadásábun Bálint Gyula Sándor arra hívta
föl a közönség figyelmét, hogy a ponyvaregények helyett, a komoly, értéket jelenlő nagy írók
müveit olvassa. Az előadásokat hálás tapssal jutalmazta a közönség,
— »Pólgiíri személyi lapot* kap minden polgár. Budapestről jelenlik: A hivatalos lap szerdai
száma belügyminiszteri rendeletet közöl, amely a
személyi bcjeleuléscket uj alapokra fekteti. Minden bejelentett személy »Polgári személyi lapot*
kap. Be kell vezetni a népmozgalmi nyilvántartásba a 12 évesnél idősebb, do 70. életévüket cl
nem ért férfiakat, azokat a nőket, akik 16 évesek
elmultak, d<: még nem töltötték bo 50. életévüket,
azokat a személyeket, akiknek az állampolgársága kétes, vagy akiknél nem állapítható meg. A
hatóságok rendszerbe foglalják a
bejelenlések
alapjáu készült uyilvántartólapökat. Minden bojeleutésro kötelezett azonossági számot kap. A
polgári személyi lap főltünteti azonossági számukat. Mindenki meg fogja kapni ezt a személyi lapot. A hatóságok a honvédelmi szempontból fontos szakképzettséggel rendelkezőkről külön nyilvántartást vezetnek.
K OS2ÖNETN YILVANTT ÁS
Mindazon rokonoknak,
jóim-átoknak,
ismerősöknek és a Szegedi Kereskedelmi
Alkalmazottak Egyesületének, akik folojtbetallen, drága jó férjem elhunyta alkalmával koszorú- és virágadományaik,
kai fájdalmamét enyhíteni
igyekeztek,
ezúton mondok hálás köszönetet
özv. WOLF FEtlENCNÉ

MŰVÉSZET

i— A női betegségek gyógykezelésében a természetes >Ferenc József* keserűvíz gyakran alkalmaztatik, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen -bevehető, rcndkivül enyhe hashajtó
hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség
nélkü jelentkezik. Kérdezze meg orvosát!
— Arckiké3zi(és Somogyi-kozmetika, Kigyó u. 3.
— Szerencsés autóbaleset a vásárhelyi nton.
Szerencsés kimenetelű autószerencsétlenség lörlóut a napokban a hódmezővásárhelyi országúton.
Egy személyautó belefutott egy szabálytalanul
hajtó sertésszállitó kocsiba. Az összeütközés következtében az autó íelsőrészo lovalt a karosszériáról, olyan szerencsésén azonban, bogy az autóban ülőknek: D i l i ó s i László őrnagynak
és
B á c z Antalnak, a iSzcgedi Friss Újság* kiadójának semmi baja sem történt. A szerencsétlenség
miatt vonatta] tértek vissza Szegedre.
• - J a n i k vendéglőben ma flekken és vargabéles.
— öngyilkosság. Megdöbbentő öngyilkosság
történt szerdán reggel Doiuaszékcn. J ó j á r t Júlia 45 éves Domaszék 422. szám alatti lakost hozzátartozói a fáskamrábau fölakasztva találtak. A
rendőrség megállapította, hogy Jójárt Júlia gyógyíthatatlan betegsége miatt követte el teltét. Már
hosszabb idő óla epilepsziás betegségben szenvedett.
— Szeged város árverési csarnoka 1940 január
20-án és 22-én árverést tart, mely alkalommal a
Városi Zálogházi, lvézniüvesbanki és dr Simon
György zálogházaknál 1939 november 30-ig lejárt
és nem rendezett zálogtárgyuk kerülnek árverésre és pedig 20-áu. szombaton fel 4-kor ékszerek,
22-én, hétfőn pedig ingóságok árvercztetiiek. A jánlatos a közbeeső vasárnap miatt a lejárt tételeket kellő időben meghosszabbítani. Igazgatóság.

Álarcos ief mezeit

Január 20-án
Kurbos Ily táncintézetében

hangversenyek

Január 25-én

Tiszu, 8,

Kerpely

gordonkaest. A gordonka köllöl megszólaltatója.
Hatalmas műsor. Zongoránál Kósa Uyörgy.
Jegyek Harmóniánál és Déltaagyarurszág jegyirodában,

—

R s z e g e d i Városi Színház já'ékrendia
Csütörtök: Rozmaring.
Péntek: Vedd cl a feleséged.
Szombat délután: Cráidaskirálynő,
S z o m b a t e s t e ; V e d d el a feleséged.

—oOo—'

A színházi iroda hírei
Csütörtökön este a stezou nagy sikkre: Ilonnáring. Csütörtök este Harsányi Zsolt—Török Rezső és Csanak Béla nagysikerű Operettje, u Rög*
maring van műsoron. A Rozmaringnak olyan nagy
sikere VAU, hogy az egész ország érdeklődik az
előadás után.
P o n t o k é n ősbemutató lese a s z í n h á z b a n ,

»Yedd

el a feleséged*, Bóday Jcuő és Machán Tibor káromfolvonásos bőbózata kerül mint első prózaelőadás színre. Kovácli Aladár rcudezi a sikerült
bohózatot, amelynek főszerepeit Ihász
Klári,
Koudrát Ilona, Mihályi Vitcsi, Aiitalffy József,
Iilatky László és Nagy Ferenc alakítják. A bohózat pénteki ősbemutatóelőad ása bórietbeu megy,
szombaton csló megismétli a színház a
kilünü
bohózát előadását.
Szombaton délután filléres Lelj árakkal Kálmán
Imre világhirü nagyoperettje, a Csárdáskirálynő
szerepel a műsoron.
Vasárnap délután mérsékelt lielyárakkal »A" cigány* megy. Ajánlatos jegyről előre gondoskodni.

fate-atify,
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Zászló-u. 2. Meghívók ugyanott igényelhetők.

Telefon: 32-54.

BEKÜLDÖTT HIREK
Tudományos előadás a Munkásotthonban. A
szegedi szakszervezeti bizottság közli, bogy január 19-én, pénteken este 19 óra 30 perckor a Munkásotthonban Berkes Tál dr orvos a rilormonok*
cinien előadást tart.
Fodrászipari nicstcj előkészítő tanfolyamra önálló iparosok iparigazolvánnyal, segédek munkakönyvvel jelentkezhetnek 18 án este Korona-utca
29. szám alatt.
Jung Péter igazgató előadása a hivatásszervezotben.
A bivatásszcrvezet vasasszakosztálya
folytatólagos szakmai előadásokat rendez a vasmunkásság számára a Uivatásszervezct nagytermében. Az első előadást 18-án, csütörtökön este
19 órai kezdettel Jung I'élcr felsőipariskolai igazgató tartja: »Tecknika és kultura* cimmel. A díjmentes szakmai előadásokra a szegedi vasipari
munkásságot szeretettel megbírja a hivatasszervrzet vasasszakosztálya.
A bőrmunkások tisztújító közgyűlése. A M»gyaroi szági Bőripari Munkások Országos Szövcls,gének szegedi csoportja január 18-án, csütörtökön este 18 óra 30 perckor a Munkásotthonban
évi rendes tisztújító közgyűlést tart. A bőrmunkások gazdasági helyzetét Ilubai János szövetségi
titkár ismerteti.
Felelős szerkesztő:
CArtfai
U n t *
—oOo—
Felelős kiadó:
H u n y j B e n e d e k Hr
—oOo—
'
Szerkesztőség:
Szeged, Aradi-nlca
Telefon- 23-33,
éjszaka: 10-84 — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 11
Fogadóórák! 11.30—13 óráig.
Kiadóhivatal:
Szeged, Aradi-utca 8; telefon;. 13 06.

Januuar 1*: Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók hálja a Hungáriában.
Január 20: Keresztény ifi. mészárosok és h«mte<.
eek bálja a Raf fai-étteremben.
Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete jubileumi bálja a Tiszában.
A Katolikus Lányok Országos Szövetsége Szeged-bclvárosi csoportjának Nefelrjts-bálja a
Katolikus Ház különtermében.
Január 2b: Hungária, 21 óra: Erdélyi Bál (a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete rendezésében).
Január 27: Iparosból nfc Ipartestületben.
A Tanárképző Főiskola álarcos bálja a Tiszában.
Hivatilsszorvezcfi vasmunkások vacsorája a
Postás-székházban.
Február I: az SzTK sportbálja a Tisza-szálló
nagytermében
Szeiít lm rés Bál a Hungáriában.
Február 2: F«li-őip»riskolások bálja a Ilungártá'
bari.
Február 3: ljudasfyáuok tá.rsasvacsorával egybe*
kötött ériéivé s Raffay-élterembcn 20 órakör. <
Nemzeti bál a Tisza-száltóban.
Pártás-bál a Postás-otthonban.
Móravárosl Ifjúsági Egyesület farsangi hálj*
a Rántha-vendéalŐben.
A Szegedi Általános Munkásdalegylet és A
SzMTE jelmezbálja az ipartestületben.
JANUÁR iH-kiY NYÍLIK MEtt
A55 EGYETEMI BÁLI SZEZON

a Délvidéki egyetemi bállal
gróf TELEKI
PAli
miniszterelnök
diízfövédnökgégo alatt, a »Hungária<
Öéjzes termeiben. A zenét jazz, cigány
és bárzenekar szóigáltatja. Meghívó,
jegy, páholy- és aszlaltgénylés a Deflie
búi irodájában (BöldoflaSSzöuy-sugArut
2. 1 ebi. d. e. 10-12-15. d. n. 2—l-;<5
és este 7—9-ia, történik.

