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éntek. Rőm. kath. Alk. Péter. Pro4, testáns Lucius. Nap kél 6 óra 24
perckor, nyugszik 5 óra 6 perckor.
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. A mtizeum nyitva délelőtt fél 10-től
t óráig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig. d. u. 3—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: I.einzinger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9.
(Tel. 352.) Moldván L., Újszeged, Vedres-ucca 1.
(Tel. 816.) Nyilasy Ágoston, Szilién sugárut 11.
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás-tér 4. (Tel. 296.)
Temcsváry József, Dugonics-tcr 12. (Tel. 793.) Zahar örökösök, Valéria-tér 1. (Tel. 695.)

— Halálozás. Zelinka Alajos budapesti klr. törvényszéki nyugalmazott tisztviselő hunyt el váratlanul 80 éves korában tegnap. Nevezettben Ligeti Béla műépítész neje édesatyját vesztette el.
Temetése ma, pénteken 11 órakor a belvárosi
temető halottas házából fog végbemenni. (Minden külön értesítés helyett)
Szerdán elköltözött az élők sorából őzv. Deutsch
Sámuelné életének 59-ik évében. Az úriasszony
halála iránt mély részvét nyilvánult meg.
x Bach poroszszene portalan és magas kalóriás.
— Mathematikai verseny. Az Eötvös Lóránd
Mathematikai és Physikai Társulat október 20-án,
szombaton mathematikai versenyt rendez. A versenyen résztvehetnek mindazok, akik 1928-ban tették le az érettségi vizsgát. A versenyen Szegeden
— Enyhébb idö. A Meteorologiai Intézet jelenrésztvenni szándékozók a kitűzött napon délután
tése: Hazánkban az idő felhősebb és különösen
3 órakor a Ferenc József Tudományegyetem IT.
éjjel lanyhább lett Fagy nem volt sehol. Csaszámú mathematikai tantermében (Dugonics-tér 13.,
padék nem esett Budapesten délben a hőmérföldszint) pontosan jelenjenek meg és igazolásul
séklet 12 fok Celsius volt. Jóslat: Enyhe és jó- érettségi bizonyítványukat hozzák magukkal. A kirészt felhős idő, egyes helyeken csőkkel.
hirdetendő tételek kidolgozására négy óra fordít— I)r. Tonelli Sándor ünneplése. Dr. T o n e l l i
ható. Könyv, vagy jegyzet szabadon használható.
.Sándor kamarai főtitkárt még mindig számosan
A két legjobb dolgozat szerzőinek a »Báró Eötvös
üdvözlik abból az alkalomból, hogy tizenöt éve
Lóránd dije-at a társulat november 8-án délután
működik Szegeden. Csütörtökön délelőtt az Al- 6 órakor a budapesti Pázmány Péter Tudományföldi Kereskedelmi Utazók Egyesülete, amelynek
egyetem T. számú physikai intézetének nagy elődr. Tonelli Sándor az elnöke, üdvözlő iratot "intéadótermében (Budapest VIII., Eszterházy-ucca 7.)
;-ett a főtitkárhoz, amelyet K o c h Sándor, D o b ó tartandó ülésén az elnök nyújtja á t
Ignác és F l a m m Artúr nyújtott át dr. Tonelli
x A betegségek egész sora, így: az epekőbetegSándornak. Az egyesület nevében Koch Sándor
ség és epehólyag bántalom, gyomorbajok, csaügyvezető-elnök üdvözölte a főtitkárt, aki meg- lánkiütés. az asthma bizonyos esetei, vérpangás a
hatottan mondott köszönetet a figyelemért.
hasban és különösen a májban, köszvény, vesemedence betegségek, alkati kövérség stb., stb.
— Közegészségügyi vizsgálóállomást kér Sz?gcdra
* tanács. A tanács csütörtöki tanácsülésén elhatá- eseteiben a Hunyadi János keserűvíz biztosan megszünteti a székrekedést, szabályozza a bélmükörozta, hogy felterjesztést intéz a népjóléti miniszdést. A Hunyadi János keserüvizet nemre és korra
terhez, akitől a közegészségügyi vizsgálóállomás
való tekintet nélkül mindenki kiváló eredményfelállítását kéri. Ez az állomás, amely Pécsett és
nyel használhatja, annak hatásában beteg és orvos
Debrecenben már működik, az élelmiszereket, a
még sohasem csalatkozott. Az orvosok ezrei irják
mezőgazdasági és a vegyi termékeket vizsgálná
elő betegeiknek (és a betegek tízezrei írtak róla
felül közegészségügyi szempontból.
elismerő nyilatkozatot.
1143— A gyógyszerészszövetség — nem kap patikaUgedélyt. A Szegedi Gyógyszerészek Szövetsége
H a r i s n y á k
választékban I
beadványt intézett a tanácshoz és elpanaszolta,
hogy a városi közkórház minden gyógyszerszükségletet a rókusi gyógyszertárból szerzik be, ami
S z é c h e n y i tér és Csekonlcs u . j
lirzékcny veszteséget jelent a többi gyógyszerészekre. A gyógyszerészek bejelentették a tanácsnak, hogy szövetkezeti alapon hajlandók lennének
x Képkeretek legolcsóbban FreimannáL
850
kórház közelében egy u j gyógyszertár felállí— Féltéglával fejbe verték, összerugdalták. A törtására, ha a város ezt a gyógyszertárat bizná
vényszék Gömöry-tanácsa csütörtökön
ítélkezett
tneg a kórház gyógyszerszükségletének szállításánégy verekedő algyői legény felett. Az elmúlt év
val. A tanács P á l f y József tanácsnok javaslatára
augusztus 29-én kocsmai idogálás után S z a b ó
kimondotta, hogy a gyógyszercszszövetség beadJános együtt ment haza C i r o k Balázzsal, Civányát nem' veheti figyelembe, mivel u j patikát
r o k Györggyel és két fiatalkorúval. Útközben
csak okleveles gyógyszerész nyithat, aki erre jo- összeszólalkoztak és együttesen nekiestek S z a b ó
,r:ot kap, a szövetség pedig ilyen jogot ugy sem
Jánosnak Hajánál fogva a földre rántották, ott
kaphat. Pálfy tanácsnok felvetette azt a tervet,
botokkal, karókkal agyba-főbe verték. Az egyik
hogy ajánlatos lenne, ha a város a közkórház
fiatalkorú aztán felkapott egy féltéglát és S z a b ó
belsejében külön házipatikát rendezne be. A taJános arcába vágta. S z a b ó ettől az ütéstől olyan
nács elhatározta, hogy ebben az ügyben összesúlyos sérüléseket szenvedett hogy két hónapon
hívja a közegészségügyi bizottságot cs attól kér
tul gyógyult, A csütörtöki főtárgyaláson a vádlotvéleményt.
tak tagadták a bűnősségüket de a tanuk mindent
bizonyítottak. A törvényszék C i r o k Balázst és
— Laliu betűk Törökországban. Sztambulból
jelentik: Valamennyi lapot hivatalosan felszólítot- C i r o k Györgyöt 4—4 hónapi, a két fiatalkorút
3—3 havi fogházra itélte. Az ítéletet a vádlottak
tak, hogy a jövő hónap elejétől kezdve az eddigi
megfelebbezték.
arab írásjelek helyett a latin ábécét használja.

Pollák Testvéreknél

P e u í s c h G é z a ós J ó z s e f fiai, ö z v . P e r u s i n i A n g e l ó n é és
Falik f l e r m a n n é

nővérei a maguk, valamint a rokonság

nevében fáj-

dalommal jelentik a legjobb anya, testvér és rokon

Aranyeres bajoknál, béldugulás, repedés,
kelés, végbélvérzés, gyakori vizelés! inger,
derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülést' roham eseteinél a természetes .Ferenc
József" keserűvíz használata mindig kellemes
megkönnyebbülést, sőt gyakran teljes gyógyulást eredményez. A betső balok orvosai az
igen enyhe Ferenc MZSCf vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy
félpohárnyi mennyiségben rendelik. Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
B.l
Magyar áru
600 szegedi kirakaíban
Szeged rácáfolt önmagára. Senki, a szegedi vfa
szonyok legjobb ismerősei sem hitték, hogy a Mcgyarj
Hét valamelyes emóciót váltson ki Szegeden. Tudomásul vettük, hogy Budapesten valami magyar árupropagandába fogtak, hogy abba természetesen bevonták hivatalból a kereskedelmi és iparkamarákat,;
benne van tehát a szegedi is. De hogy abból;
legyen is valami és hogy pláne a szegediek fájlalják miatta fejüket, azt senki sem hitte. És.
mégis. Dr. Tonelli Sándor főtitkár ugylátszik el-:
határozta, hogy a magyar ipar-propaganda versenyben lefőzi a többi vidéki kamarát. Annyira belefeküdt a dologba, hogy sikerült felkavarni a szegedi homokot. Igaz, hogy a Magyar Hét-en valói
részvétel semmibe sem kerül az iparosoknak é s
kereskedőknek, de még így is meglepő a nagy
érdeklődés és jelentkezés.
Nem kevesebb, mint 250 szegedi kereskedő és
iparos jelentette be a kamaránál, hogy november;
3. és 11. közötti napokban 600 és egynéhány kirakatban kizárólag magyar árut helyez el és vevőinek magyar árut kinál megvételre. Olyan számok
ezek, amelyekre büszke lehet Tonelli, különösen
ha még hozzátesszük, hogy propagandája a kamara egész területére kiterjedően egyformán hatásos volt, aminek legbeszédesebb
bizonyítéka,
hogy a kamara többi városaiból 809 kereskedő és
iparos jelentkezett 1234 kirakattal.
x Czutor Dezső muzsikája mellett harcsás halestély a Belvárosi Étteremben, Feketesas-u. 22.
— Megalakult az Alföldkutatók Egyesülete közegészségügyi osztálya. Az Alföldkutatók Egyesületének közegészségügyi szakosztálya dr. K o g n t o w i t z Károly egyetemi tanár elnöklete mellett
csütörtökön délután tartotta alakuló gyűlését A
szakosztály egyhangú lelkesedéssel dr. D a r á n y i !
Gyulát, a szegedi egyetem uj közegészségtani tanárát választotta meg a szakosztály vezetőjévé.
Dr. Darányi székfoglaló beszédében
megígérte,
hogy ugy Szeged, mint az Alföld közegészség! viszonyait tüzetes tanulmány tárgyává teszi és mindent elkövet, hogy az Alföld egészségűgye európai
nivóra emelkedjen.
x Kérjen actótaxit telefonon szám nélküL 604
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a kocsiról Bezuhanó körfűrész
(A Délmagyarország

és a gép

özv. Dcutsch

DClilC

f. h ó 17-cn, életének 59-ik évében történt gyászos elhunytát
Drága
órakor

halottunk

kisérjük

földi

maradványait

f. h ó 19-én

délelőtt 10

örök pihenőre a Téglagyár uccai gyászházból

a zsidó

temetőbe.
Külön villamos a Kálvária kitérőtől indul.
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munkatársától.)

Súlyos

szerencsétlenség történt csütörtökön reggel a
Dorozsmai-uton lévő gépjavító műhely előtt.
Polgár Károly újszeged!, Bethlen-uccai lakos,
kocsin körfűrészt vitt javitaní. A műhely előtt
több ember segítségével le akarta emelni a
nehéz gépet, deszkákat raktak a kocsi oldalához, hogy majd azon lecsúsztatják. Valószínűleg gyenge deszkái használtak erre a
célra, mert amikor a súlyos gép a deszkára
csúszott, a deszka nagy reccsenéssel eltörött
Polgárra

esett

A munkások elő-

ször nem gondoltak komoly balra, csak amikor a gépet lehengeritették Polgárról, látták,
hogy a gép Polgárt
agyonnyomta.

a szó'szoros

érte'mébev

A mentők azonnal kivonultak, de Polgáron
segíteni már nem lehetett. A lezuhanó
fűrész a szerencsétlen
Polgár
feiét,
karfát összeroncsolta,
úgyhogy azonnal

körlábát,
meg•

halt. A megindult rendőri nyomozás során
fogják megállapítani, hogy a szerencsétlenségért terhel-e valakit felelősség.

Pénzbeszedőnek

ISO pengő óvadékkal bíró egyént felveszünk. UolverSflle
általános biztosító társasás Vitéz ucca 29. Kerékpárral
rende k é -í!őnybfi. lelentkcznl lehet 12—1 órakSzStt.
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