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Y n Kedd. Röm. kat. is protestám Rózsaf. 
^ / • • ünn. OOr. kat. Szergius és B- Nap kel 

6 Ora 7 perckor, nyugszik 5 óra 27 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A színházi előadás este 8, a mozi előadások 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 

2/ula széchenyi-tér (telefon 352), Mocaáry S. Kállay 
bert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi-

Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (telelőn 846), Török Márton Csongrádi-sugárut 
(telefon 364). 

Október 6. 
Ötödik éve már, hogy Arad — Szegeden 

ünnepli vértanúinak emlékezetét. Szegedről száll 
a gyász és remény sóhaja Arad felé, ahol 1849 
októberének e fekete napján tizenhárom magyar 
tábornok lépett a bitók alá és a golyók elé. 
Azért kellett meghalnok, mert hivek maradtak 
a szabadság istenéhez és nem akartak meg-
alázkodni az elnyomás pribékjei előtt. A magyar 
martirológium szentjei lettek ök és a késő ke-
gyelet áhítattal övezi nemes alakjukat és ragyogó 
péld i gyanánt állítja őket a hálás utókor gene-
rációinak. Szeged a rab Araddal együtt ünne-
pelte meg lélekben ezt a dicsőségesen tragikus 
évfordulót, amely ünnep marad, ha nincs is 
piros betűkkel a kalendáriumban, amig magya-
rok élnek ezen a földön . . . 

Délelőtt 10 órai kezdettel ünnepélyes gyász-
mise volt a rókusi templomban. A misét 
Breisach Béla apátplébános celebrálta fényes 
segédlettel. A misén megjelentek a zászló alatt 
felvonult egyesületek, a városi és állami hiva-
talok képviselői, az egyetem tanári kara, az 
egye emi ifjúság, a kaonaság és a város tár-
sadalmának szine java. Mise után a résztvevők 
hosszú menete zeneszóval megindult a Kossuth 
Lajos-sugáruton és a Széchenyi téren keresztül 
a Gizella-téren levő szabadság-emlék elé, ahol 
hazafias ünnepély volt. A Szegedi Dalárda 
nyitotta meg a Himnusszal és a Magyar Hiszek-
eggyel ÍZ ünnepélyt. Két egyetemi halgató 
költeményeket szavalt belső tűzzel, dr. Hajnal 
István pedig ünnepi emlékbeszédet mondoti és 
a város közönsége nevében koszorút helyezett 
az emlékműre. A városi alkalmazónak koszorú-
ját Bárdoss Béla tb. főjegyző tette az emlék-
oszlop lábához. Egy ismeretlen, fejkendős öreg 
asszcny szinlén letete az emlékműre szerény 
koszorú,át. 

A tizenhárom aradi vértanú halálának év-
fordulóját az összes szegedi közép- és elemi 
iskolák is megünnepelték mélió keretek között. 
A tanulófljuság korán reggel gyászmisét hall-
gatolt, útára minden iskolában külön iskolai 
ünnepély kerelében méltaiták az évforduló jelen-
tőségét. 

— Az egyetem megnyitó ünnepélye. A 
szegedi Ferenc József-tudományegyetem vasár-
nap tartolta díszes közönség jelenlétében az 
su'ában a tanévnyitó ünnepélyt. Dr. Reiabold 
Béla lelépő rektor ismertette az eimult tanév 
eredményeit. Részletesen foglalkozott azzal az 
áldozatkészséggel, amely minden lépten-nyomon 
megnyilatkozik a szegedi egyetem iránt. Külö-
nösen kiemelte a város közönségének áldozat-
készségét, amelyről azzal lett tanúbizonyságot, 
hogy közgyüliíi határozattal évi huszonnégy 
vagon buza értékével járul hozzá ötven éven 
keresztül az egyetem vegleges elhelyezésének 
költségeihez. A lelépő rektor után az egyetem 
uj rektora, Csengery János tartotta meg beszédét, 
amelynek keretében a humanisztikus középisko-
lák fenntartásának szükségességétől értekezett. 

— Anatol Francé állapota reménytelen. 
Anatol Francé betegágya mellól rossz híreket 
hoz a távíró. A nagybeteg költő állapota vál-
ságosra fordult. Kezelőorvosai már nem bíznak 
abban, hogy megmenthetik életét. A vasárnap 
este kiadott orvosi jelentés szerint a beteget 
nehéz táplálni, ereje állandóan csökken. 

— Regdon Geyza temetése. Impozáns 
részvét mellett temették hétfőn délután Regdon 
Geyzát, a szegedi államépitészeti hivatal vezető-
jét, a város közéletének egyik általánosan tisz-
telt vecetöalakját, aki oly megdöbbentő hirtelen-
séggel hunyt el. Délután négy órára, amikorra 
a temetéei szertartás idejét tűzték ki, megtelt a 
Kállay Albert-utcai gyászház egész környéke a 
résztvevő sokasággal, az elhunyt rokonságának, 
barátainak, tisztelőinek tömegével. Testületileg 
jelen'ek meg az államépitészeti hivatal tiszt-
viselői, ott volt számos egyesület képviselete. 
A várost dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
képviselte. Az e'őkelőségek között voltak dr. 
Kúszó István államti kár, dr. Szalay József 
kerületi rendőrfőkapitány. A gyászszertartást 
Bezddn József makói püspöki helynök végezte 
nagy segédlettel. Ezután Villányi Ármin, az 
államépitészeti hivatal h. vezetője mondott 
mélyen megható búcsúztató beszédet, amelyben 
az elhunyt tisztviselői és emberi kiválóságát 
meleg szavakkal méltatta. A Szegedi Dalárda 
szivreható gyászéneke u á n megindult a koszo-
rúkkal elhalmazott gyászkocsival a hosszú 
kiséret, amely a Kárász-utcán és a Kálvária-
ulon keresztül haladt a belvárosi temető felé, 
ahol Regdon Geyzát örök nyugalomra helyezték. 

— A kereseti adó revi lója. A pénzügy-
miniszter értesítette a szegedi pénz ügy igazgató-
ságot, hogy a város közönségének felkérésére 
miniszteri megbízottat kü'dött ki a kereseti 
adókivetések felülvizsgálására. A pénzügyigaz-
gatóság átirt ebben az ügyben a polgármester-
hez és kérte, hogy a kedden délután tartandó 
előzetes megbeszélésre küldje ki a város kép-
viselőjét is. A polgármester a város hatóságá-
nak képviseletével Fodor Jenő adóügyi tanács-
nokot bízta meg. 

— Krakkói egyetemi hallgatók Budapesten. 
Budapestről jelentik: A krakkói egyetemi profesz-
szorok és hallgatók tanulmányi csoportja tegnap 
este érkezett meg a fővárosba, miután a délután 
folyamán Esztergom nevezetességeit tekintették meg. 
A főváros nevében Szobmayer tanácsnok francia 
nyelven, a geográfusok nevében Kogutovitz ma-
gyar és Tomcsányi János lengyel nyelven üdvö-
zölte a vendégeket. Az érkezők közt vannak Na-
viczky Lyubomir egyetemi tanár, akivel együtt a 
társaság összesen 26 tagból áll. A vendégek két 
napot töltenek a fővárosban. Holnap este a székes-
főváros ad teát a számukra, miután megtekintették 
a színházban a Bánk bán előadását. 

Ho s s z unap i istentisztelet kedden délután 
negyed hatkor, szerdán reggel 8, vége délután 
5 óra 50 perckor. 

D i nnyés Ferenc festőművész budapesti 
kiállításán szeiepelt képeit vasárnaptól, 28 tói 
október 12-ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva 
d e. 9—1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan. 

Br i l i á ns ékszerek . Ezüs t evő-

szerek. S cha f f h ausen , O m e g a , 

Doxa gyártmányú z sebó r ák , 

készpénzér t , valamint igen e l ő nyös 

részletfizetésre 
is nagy választékban 

Fischer Testvérek 

10. T o i P f n n - órás, ékszerészek 
S Z E G E D , 
Kárász-utca 

ÍOGS é s 
U20. 

— Moravcsik tanár á l lapota nagyon sú-
lyos. Budapestről jelentik: Moravcsik Ernő Emil, 
az elmegyógyászat tanára, mint közöltük, néhány 
nap óta egy szerencsétlen foghúzásból szárma-
zott vérmérgezés miatt a Verebély-klinikán fek-
szik. Verebély professzor társán tüdőgyulladást 
konstatált és egyéb komplikációt is megállapí-
tott. Mindezen körülmények nagybsn hozzá-
járulnak ahhoz, hogy az amúgy is elgyengült 
66 éves professzor ellenálló képessége a mini-
mumra redukálódjék. Verebély professzor kí-
vánságára ma délelőtt megjelent a klinikán 
Schaffer professzor, az agyszövettani intézet 
iga/gatója és Bálint Rezső egyetemi tanár, a 
belgyógyászati ki<nika vezetője. A három pro-
fesszor konzíliumot tart a súlyosan beteg tanár-
társuk felett. A beteg állapota válságosra for-
dult és 24 óra alatt mindenesetre el fog dőlni, 
hogy az orvostudomány meg tudja-e menteni 
Moravcsik Ernő Emilt. E pillanatban a legna-
gyobb aggodalomra van ok. 

— Textiláruk behozatala. Vasárnapi számunk-
• ban megírtuk, hogy megjelent a pénzügyminisz-

ternek a rendelete, amely a legtöbb textilárunak a 
behozatalát az autonom vámtarifa aranyban meg-
állapított vámdijtételeinek lefizetése ellenében sza-
baddá teszi. Több oldalról kérdés érkezett azon-
ban szerkesztőségünkhöz, hogy mely cikkek beho-
zatalához kell továbbra is behozatali engedély ? 
Az érdekeltek tájékoztatása céljából az alábbiak-
ban közöljük a még fel nem szabadított cikkek 
listáját: tüll és tüllnemüek, bobinett, vagv csipke-
szerű függönyök, csipkék, hímzések pamutból, 
gyapjúból és lenből, csomózott szőnyegek, mű-
selyem, tiszta selyemáruk, félselyemáruk himezve, 
tüll, csipke és csipkekendő félselyemből, külön 
meg nem nevezett félselyemszövetek, végül min-
dennemű ruházati cikkek és fehérnemüek. 

Férfi magas fűzős cipő Korona 260.000 
-Ha-Ha" cipőáruházban. 437 

Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre 
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 100 

Szövetek legolcsóbban Biharinál, Püspök-
bazár, Mikszáth Kálrrán-utca. 346 

Telefon: 16-33. SZÉCHÉNYI MOZI. Telefon: 16-33. 

Október 7-én, kedden : 

S A G O S S A 
KALANDJAI 

Látványos kalandortörténet 5 f. Főszereplő M indszen thy Má r i a , Ba r na i Marg i t 

Azonkívül: 

színjáték 6 felvonásban 

F ő s z e r e p b e n : Hanny Weise 
Előadások kezdete: 5, 7, 9 órakor 

A legelegánsabb férfi és női divatkülönlegességek üzlete 

FISOM EK ÉS PÁRTOS Kárász-utca, 
K i s s D . - p a l o t a . 

Óriási válasz ék férfi és női divatcikkekben, u. m.: fehérnemUek, ka lapok, 
nyakkendők, harisnyák, keztyilk, kötött mellények és kabátok-ban. 


