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H I R E K 
Szegedi u tmuta tó 

A Somoeyi-könyvtárban és u 
<*ffjetemí könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A YArewt MnWnm egész évben 
M.rlfva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Ycnő Kossuth Lajos-sngárut 59, Nyi-
lassy A. hérl. Kiss Lajosné Római-
kórnt 23, Salgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4, Temesváry Jó-
zsef Klanzál/tér 9. 

Kedd: V i h a r o s s ze re lem . 
Mozik nrösorp: Belvárosi Mozi: 

V n y é m vagy , Korzó Mozi: F é r-
f i h ü s ég , Széchenyi Mozi: Néma 
t a na . 

—©0°— 
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 

IFKOR.'FCYÉG® REGGEL 5 ŐRAKOR, 
—OQO— 

Hálaadó istentisztelet a Kor-
Vánvzó nr névünnepe alkalmából. A 
görögkeleti magyar egyházközség a 
Kormányzó ur névünnepe alkalmából 
Weeember fi án délelőtt 10 órakor a 
Kazinczy-utca .11. szám alatti kápol-
nájában ünnepélyes hálaadó istentisz-
teletet tart. 

— Zipernoavsky Károly nyugalma-
ka t műegyetemi tanár halála. Buda-
jpestrőt jelentik: Zipernowsky Károly 
•ryegalmazott műegyetemi tanár, a ma-
ígvar elektrotechnika nesztora és egyik 
Vezéregyénisége, rövid betegség után 
wasárnap reggel 90. életévében el-
Irunyt. Zipernowsky Károly találmá-
nyai révén gyorsan világhírnévre tett 
pzert és nagyszerű munkatársaival 
ímegalapozta a magyar elektrotechnika 
(nemzetközi sikereit, amelyek között a 
transzformátoré volt a legkiemelke-
dőbb. 

_ Orvosi szakfilés. Az Egyetem 
PWátei Egyesületének orvost szakosz-
tálya ma, kedden délután 0 órai kez 
Mettél a bőrgyógyászati klinika tanter-
emében szakülést tart. A szakülós pro-
gramja: Bemntatás: Sipos Károly Sy-
viUilis framhoesiformis. Előadások: 1. 
fcvassay Dezső: Az orrmelléküregek töl-
neses Röntgenvizsgálatának értékéről, 
t Dubrauszky V.: A petefészek theca-
aéjtdsganatai. 3. Ifj. Kováts Ferenc: A 
HacrjJáus műtét technikája és eredmé-
nyei-

— üzenet Oroszországból. Tábori 
tfapot kaptunk a 223/OL számú tábori 
postáról. Szegcdi bonvédek irják: »A 
Uélmagyarország utján szeretettel üd-
vözöljük szüleinket, gyermekeinket, fe-
leségeinket, összes szegedi ismerősein-
vet a szerb légi támadás alkalmából 
fczegedet védő egyik gépágyús lcgvé-
Weluii félszakasz tagjai, akik most 
jnesszi Oroszországban szerzünk sike-
reket a magyar hazának és már hét 
győzelmi karika disziti ágyúink csó 
vét.< Aláírások: dr. Meszlényi Zoltán 
Zászlós, Kocsis István őrmester, Bruu-
rer József szakaszvezető, Szécsényi 
István szakaszvezető, Jójárt Géza sza-
kaszvezető, Pusztai I. Asz ló szakaszve-
íctő, Tarkovács Károly tizedes, Re-
tek Mihály tizedes, Vajda Mihály lize-
•es, Csamangó Ferenc őrvezető, Ki-
rály István, Szirok Ambrus, Závor-
szki Máté, Kancsár István, Szalai Jó-
tsef. Sándor Pál, Szörfi János, Mészá-
ros Tibor, Farkas József, Kotormány 
Imre, S?abó Mihály, Angyal József, 
9\'rasznai Ferenc, Lekrir.szky . János 
""onvéd. — A 112/05. szamu tábori pos. 
tárói Bóka László, Csanádi László, vi-
téz Nacsai István és Fülei István üd-
vözlik a Délmagyarország utján csa-
ládtagjaikat, gyermekeiket, szüleikel 
Ibs ósszes ismerőseiket. _ Kéri Mihály 
honvéd a 171/18. szaiuu tábori postá-
ról üzeni családjának, testvéreinek és 
"s-zúleinek, hogy egészséges, jól érzi 
knagát, sokgt gondol haza s kéri, hogy 
pH Aggódjanak érte. 

— Sík Sándor előadása a »SIenya*x-
szonyok iskolájában*. A Katolikus Nő-
védő Egyesület »Menvasszonyok isko-
lája* cini alatt előadássorozatot ren-
dez. Ennek az érdekes előadássoro-
zatnak második előadását S ík Sándor 
professzor vállalta el és nagyvonalú 
előadói modorában >Uogyan gondolta 
el Isten a házasságot* cim alatt azok-
ról a lelki értékekről beszélt, amelyek 
nélkül a házasság zátonyra jut. Há-
rom főmotivumát domborította ki az 
Isten gondolata szerint való házasság-
nak: a lelki és testi harmónia egymás 
iránti segítés és kiegészítés eszközé-
vé való hangolását, a mindig adni 
akarás szükségességét és a megértés, 
megbocsájíás emberi vonásainak ér-
vényre juttatását. A melegszavn, érté-
kes gondolatokkal teli előadást a Nő-
védő Egyesület székházának nagyter-
mét. megtöltő téánvsereg lelkes figye-
lemmel hallgatta és nagyon hálásan 
fogadta. 

— Megnyílt » családgondozó nővé. 
rek karácsonyi bazárja. Szép ünnep-
ség kereteben nyitotta meg vasárnap 
délben dr. H a l á s z Pál kanonok, bel. 
városi plébános a családgondozó nő-
vérek karácsonyi vásárát. A karácso-
nyi vásár a Szent Tgnác-utcai kongre-
gációs teremben nyílt meg s izlés, öt-
letesség és olcsóság jellemzi. Szebbnél 
szebb kézimunkák, játékok, ezerféle 
aiándéktárgy, Mikulás-meglepetések, 
babák, apró szobaberendezések, édes-
séggel teli kis kosarak s minden, ami 
szivnek-szájnak kedves, kapható a 
családgondozó nővérek karácsonyi ba-
zárjában. Dr. Halász Pál megnyitó be-
szédében kiemelte a kedves nővérek 
áldozatos munkáját s azt, hogy mig az 
emberek között egyre jobban terjed a 
gyűlölködés, addig itt. a karácsonyi 
vásáron a szeretet dolgozik és hódítja 
vissza Krisztusnak a híreket... A ra-
sár egész héten minden délután nyit-
va áll s az ötletes. ízléses és hasznos 
portékák iránt máris igen nagy érdek, 
íődés m-ilvánul meg. 

_ Elitéit árdrágítók. Dr. Újvári 
Tslván egvesbiró hétfőn a következő 
á'drágitási ügyekben hozott Ítéletet: 
Tímár Ferenené ujszentiváni lakost 
egységes búzaliszt drágításáért 50 pen-
gő pénzbüntetésre. Kéri Jánosné Dió-
st Annát 48 éves somogyitelepi lakost 
tejdrágitásért egyhónapi fogházra és 
IfM) pengő pénzbüntetésre, Ferenezi 
1,ászióné 32 éves szegedi lakost tűzi-
fa drágításáért háromhónapi fogház-
ra, Szilágyi Nándor 39 éves dorozsmai 
lakost széndrágitásért kéthónapi fog-
házra. Kiss Antalné ószentiváni asz-
s/.onyt tejdrágitásért 50 pengő pénz-
büntetésre ítélték. 

— Népfőiskolák, téli gazdasági 
iskolák vezetőihez. A Magyar Biz-
tositástudománvi Társulat rendkí-
vül jó tapasztalatokat szerzett az 
elmúlt esztendőben a Ifizbiztositási 
feltételket népszerűen ismertető fü-
zetek kiadásával kapcsolatban. Ez 
a körülmény késztette a társulatot 
arra, hogy most már olvan bizto-
sítási ismeretterjesztő füzetet adjon 
ki, amely rövid pontokba foglalva 
valamennyi biztosítási faj feltéte-
leit tartalmazza. A füzet, — amely 
igen alkalmas a biztosítás vonalán 
tapasztalható tájékozatlanság meg-
szüntetésére és egyben vezérkönyv 
a biztosítási ismeretek oktatásához 
— díjmentesen bárkinek rendelke. 
zésére áll a Magyar Biztositástudo-
rnányi Társulatnál (Budapest, V., 
Deák Ferenc-utca 16—18.) 

— Fejbekólintotta a barátját Fara-
gó András 21 éves sándorfalvi nap-
számos juIius 2-án éjjel ittas állapot-
ban fejbever'e Kurucza János nevü 
barátját. Dr. Kozma Endre egyesbiró 
testi sértés vétsége cimén 100 pengő 
pénzbüntetésre, behajthatatlanság ese-
tén 20 napi elzárásra itélte, A vádlott 
az Ítéletben megnyugodott. 

— Elitéit feikkasztó lapkihordó. Dr. 
Kozma Endre egyesbiró Koczka An-
drásné szegedi újságkihordót 214 pen-
gő elsikkasztásáért egyhónapi fogház-
ra itélte. 

— Megjutalmazzák a legutóbbi nagy 
leventemegmozdulások legeredménye-
sebb résztvevőit. A leventeintézmény 
vezetősége a legutóbbi leventemozgal-
roak megszervezésében és lebonyolítá-
sában legeredményesebben résztvett 
oktatókat, ifjú vezetőket, leventéket 
megjutalmazza. Az »olaJcsata«, téliru-
ha, vas, fém, papírgyűjtés, vöröske-
resztes gyűjtés és a most folyó >Lc-
venteifjuság Honvédkarácsonya*-moz-
gelom számbajöhető résztvevőit a Le-
ven teif juság Ilon véd k a rácso ny a- m oz~ 
galom lebonyolítása ntán egyénenkint 
elutaztatja egy-egy olyan leventeegye-
sölet, vagy leventecsapat székhelyére, 
ahol a leventeegyesületi élet a legszeb-
ben folyik. Ilven módon 500 oktatót, 
1000 ifjú vezetőt, 2000 leventét kíván-
nak megjutalmazni. 

— Adomány. Jójárt Tmre nagyszék-
sósi füszerkereskedő 100 kiló cukrot 
adományozott az 535-ös számú hadi-
kórház sebesültjeinek. A cukrot 10 de-
kás csomagokban osztották ki a sebe-
sültek között. Az 1000 cukorcsonmg 
kiosztása nagy örömet okozott a se-
besültek között. 

] — Mindenkit érhet baleset... Hét. 
j főn délben Szabó János 45 éves men-
i tősofőr az Arany János-utca 10. szám 

I alatti házának udvarán felmászott a 
fára, megcsúszott és leesett. Sulyos 
lábzuzódásokkal szállították a mentők 
a városi közkórházba. 

» 

— Boxerea útonállás. Vasárnap éj-
jel a Szabadság-téren-téren ismeretlen 
tettes megtámadta Szalma Imre 29 
évos napszámost és boxerrel fejbevág-
ta. A mentők sulyos állapotban szállí-
tották Szalma Imrét a sebészeti klini-
kára. A rendőrség az éjszakai útonál-
lás ügyében megindította a nyomozást. 

— Bolti tolvajlás. Halmi József di-
vatárukereskedő elpanaszolla a rend-
őrség bünügyi osztályán, hogy hétfőn 
délelőtt egy nyolctagú társaság szö-
vetvásárlás ürügyével beállitott az 
üzletébe és mialatt a szövetek kőzött 
válogattak, egy 500 pengő értékű vé-
get elloptak. A rendőrség az. ismeret-
len tolvaj kilétének megállapítására 
megindította az eljárást. 

— Fűszer-, élelmiszer- és délicyfi-
roölcskcroskedők, tisztelettel felhívjuk 
a vásárló közönség szíves figyelmét, 
hogy üzleteinket (foivó évi december 
1-től 1913 március 15-ig) este fi óra-
kor, illetve szombaton este 7 órakor 
zárjuk. Füszerkereskedők Egyesülete. 

— Kerckpártolvajt fogtak Csongrá-
don. A csongrádi rendőrség átkísér-
tette a szegedi ügyészség fogházába 
ötvös Rókus 23 éves napszámost akit 
tetten értek, amikor az esti órákban 
egy kerékpárt ellopott. Az ügyészség 
dört afelől, hogy a bűncselekmény 
nem esik-e statáriális biróság ítélke-
zési hatáskörébe. 

—• Szurkálás. Tfj. Fodor János pusz-
tamérgesi 21 éves földműves ittas ál-
lapotban november 27-én este a Ró-

jkusi feketeföldek 109. szám alatti ven-
déglőből kijövő Juhász Ferenc gaz-
dára rátámadt és háromszor egymás-
után hátbaszurta. A szurkáló fiatalem-
bert előállították a rendőrségre, ahol 
kijózanodásáig őrizetbevették. majd 
kijózanodása után kihallgatták, sem-
mire nem emlékezett. Átkísérték az 
ügyészségre. 

— Mi ú jság « budapesti élclmi-
szernogyvásártelepen? A Magyar Vi-
déki Sajtótudósitó fővárosi jelenté-
se szerint november 20-tól 26-ig az 
élőbaromfi a piacon a csirke ára 
10 fillérrel, a vágotlbaromfi piacon 
pedig a csirke, tvuk s pulyka ára 
10 fillérrel csökkent kg-kint. — A 
tojáspiacon a hatóságilag megálla-
pított legmagasabb árak voltak ér-
vényben. — A zöldség- és főzelék-
félék piacán a fejessaláta ára 14, a 
karfiol 20—30, a sóska 80, a paraj 
pedig 100 fillérrel emelkedett; vi-
szont a fűzőtök, a petrezselyem pe-
dig 20 fillérrel csökkent kg-kinl. — 
A gyümölcspiacon a hazai geszte-
nye ára 30 fillérrel csökkent; mig 
a szöllő ára 10, a nemesfajtáju ára 
60 fillérrel emelkedett kg-kint. 

Használt 

m w perzsa szönyeaeKet 
veszek 

HODERN KÉPSZALON 
K1GYÓ-UI"CA 1. SZ. 

Z E II E 
Janigro Antonio hangverseny* 

A Kamarazenekör gyors egymás-
utánban következő koncertjei során 
vasárnap J a n i g r o Antonionak » 
mult hét keddjérőt elmaradt gordonka-
hangversenyét tartották a Tisza nagy. 
termében. A fiatal olasz csellista ta-
valy már járt Szegeden és kivétele* 
képességekről tett tanúbizonyságot, 
éppen ezért idei szereplését fokozott 
éideklődéssel vártuk. Janigro nem-
csak kielégítette várakozásunkat, de 
meg is lepett technikai fejlődésének 
mérföldes lépteivel, értelmezésének el-
mélyülésével, kifejezési formáinak gaz-

dagodásával. Szép műsora alkalmat 
; adott rá, hogy a Casals-iskola és « 
jgordonkajáték minden finomságát fe'-
j vonultassa. Janigro bőven élt is ezek-
j kel a lehetőségekkel és hallgatósága 
zavartalanul gyönyörködhetett cres-
cendóinak tökéletességében, kristály-

tiszta üveghangjainak érzéki varázsá-
ban, nemkülönben nemesen muzsikáló 
stílusában, amely elsősorban mindig 
a dallamot, a zenét juttatta maradék-
talan hűséggel diadalra. 

A műsoron két szonáta ts szerepelt, 
Beethoven A-dur és Loeatelli D-dwr 
szonátája, ezeknek előadásában D i t-
r 6 i C s i b v József, a Zeneakadémia 
fiatal tanára volt Janigro társa, ő 
látta el a zongorakiséretet is. Csi-
hy József precízen kiegyensúlyozott, 
de emóció nélküli játéka sajnos nem 
mindig tudott felemelkedni arra a mű-
vészi magaslatra, amelyen partnere 
állandóan járt, igy a szonáták élveze-

| te nem lehetett teljes, a siker azonban 
j még igv is frenetikus volt. Különösen 
\ nagy erővel robbant ki a taps a Havdu 
11) irlur versenymű és a második rész-
jben előadott apróságok után, amelye-
iket bőséges ráadással kellett a fiata.' 
5 művésznek megtoldania, (sz.) 

TŐZSDE 
Budapesti értéktőzsdezárlat. Barát-

ságos hangulatban, szilárd irányzattal 
nyitott a hétfői tőzsde. Egyes nehéz-
ipari érékek árfolyama a napi megen-
gedett árszintik emelkedett. A cukor-
ipar értékei iránt is csendesebb volt 
az érdeklődés. Az általános irányzat-
tól eltérően a Vasutforgalmi 2.— pen-
gővel olcsóbbodott. 

Zürichi devizazárlat. Páris 5.00, 
London 17.35. Newvork 431.—, Brüsz-
szel 69.25. Milánó 22.63.75, Amszterdam 
229.50, Berlin 172.55, Szófia 5.37 fél, 
Bukarest 2.37 fél. 

A Magyar Nemzeti Bank valufaár-
f* Iramai. Szlovák kor. 11.45—11.75, 
lej 1.95-2.05, lira 17.40-17.90, svájci 
frank 79.60—80.6, svéd kor. 81.70-82.70. 

A budapesti terménytőzsdén csen-
des forgalom mellett az árak változat-
lanok 

őskeresztény 
s z f v i s e l ő ! 

felvesz 
helybeli iparvállalat. Ajánlatokat 
• T i s z t v i s e l ő * jeligére életkor 
és igények megadásával a kiadó-
hivatalhoz kérünk. 271 


