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F e k e l e s a s u . 11. (Bérház mögött.) Tel.: 20-47. 

— Házasság. Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester fia, S o m o g y i Miklós gépészmérnök, 
szombaton kötött polgári házasságot H a d y Lajos 
vezérigazgató leányával, Midivel. A polgári esküvő 
a polgármester lakásán volt, ahol dr. T ó t h Béla 
főjegyző töltötte be az anyakönyvvezető tisztsé-
gét. Az egyházi esküvő a hónap végefelé, Ara-
don lesz. 

— Cnnepély a piarista gimnáziumban. A sze-
gedi kfgyesrendi városi Dugonjcs András gimná-
zium Kalazancius-ünnepsége december 1-éit, dél-
előtt fél 11 órakor lesz az intézet dísztermében. 
A fogadalmi templomban 8 órakor ünnepélyes 
szentmise lesz. A szentbeszédet dr. R é v a i Jó-
zsef mondja. Adományokat a »Piarista Főiskolai 
Hallgatók Otthoná«-ra köszönettel fogadnak. Az 
ünnepély műsora a következő: Hymnus Halasait-
tíanus. Álirta Vaszy Viktor. Előadja a gimnázium 
énekkara. Ünnepi beszéd. Mondja dr. Nádas Zol-
tán kegyesrendi tanár. Mindszenty Gedeon: Ma-
gyarország Védőasszonya. Szavalja Bayer László 
tanuló. Berecz Ede: Nagy Imakar. Előadja a gim-
názium énekkara. Novella Kalazancius életéhői. 
Jrta és felolvassa Csikv János tanuló. Drdla: 
Souvenir. Torelli: Szerenád. Hegedűn előadja Hu-
iacsek Béla tanuló, zongoráD kiséri Aschenbrier 
Endre tanuló. Mécs László: Turáni torzó. Sza-
valja Papp Mátyás tanuló. Dürrner Gyula: Vihar-
ban. Előadja a gimnázium énekkara. 

— Előadás Európa sorsáról a Bethlen Gábor 

Körben. A szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör 

legközelebbi előadóestjét november 29-én, pénte-

ken délután 6 órai kezdettel tartja a központi 

fcgvelem könyvtári előadótermében (I. ím.). Az 

leíőadást tartja dr. J o ó Tibor egyetemi könyviári 

¡gyakornok, köri alelnök »Európa szerepe az em-

beriség történetében* cimmel. Belépti clij nincs 

x Ottománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-u. 38 

— Bajtársi AsszejKvetrl. Kaptuk a következő 
borokat: Mindazon tiszti és legénységi állományú 
egyének, akik a volt szegedi 1. és 2. honvéd lovas-
tüzér osztály kötelékében teljesítettek katonai szol-
gálatot, november 25-én hétfőn este félkilenc óra-
kor a »Háffl'-ctlcrem külön helyiségéhen bajtársi 
összejövetelek megbeszélése végett megjelenni szí-
veskedjenek. Az elökészilő bizottság. 

— Sziilftf értekezlet. A községi elemi népisko-

lák tanítótestületei vasárnap délelőtt fél 11 óra-

kor a városháza közgyűlési termében közös szíilői 

értekezletet tartanak. Ezen a szülői értekezleten 

dr. S z u n d y Károly, a Magyar Iskola-Szanató-

rium Egyesület igazgatója tart előadási A szülői 

értekézlétre ugy a szülőket, mint a közönséget 

ezutön is meghívják a tanítótestületek. 

X Egyetlen kulturembernek zsebéhői sem hiányoz-

hat a Gold Palaba elemmel felszerelt zseblámba. 

— Előadások a szegedvidéki belvízrendezésről. 

rliibert Lajos ny. miniszteri tanácsos 30-án, szom-
baton délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési 
termében, december 1-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor Felsőközponton, a Felsőtanyai Gazdasági 
Egyesület helyiségében, december 8-án, vasárnap 
délelőtt 10 órakor Alsóközponton, az Alsótanyai 
Gazdasági Egyesület helyiségében előadást tart a 
szegedvidékí belvízrendezés kérdéséről. Az elő-
adás után a kérdés kiváló fontosságát kimerítő 
élénk vita lesz. 

— (Néhány órán belül) fírtOíil által spanyó!-
nátháf, tordkfájáít kaphatunk, vagy köhögni kezdünk. 
A szájori és garaton keresztül feilőző betegségek ellen 
bixtos védekező szer a Panflavin-pasztilla. B.5 

— A Somogyi-telepi Dalkör vasárnap délután 
5 órakor alakuló közgyűlést tart a Somogyi-telepi 
főtéri eleini iskolában. A közgyűlés műsora: 1. 
»Hiszekegy«, énekli a Somogyi-lelepi Dalkör. 2. 
A tiszlikar és a választmány megválasztása. 3. 
Tnnepi beszed, tartja S z é l i József plébános, a 
dalkör elnöko. 4. S z a l m a Simon szaval. 5. 
»Himnusz», énekli a Somogyi-telepi Dalkör. Érdek-
lődőket szívesén látnak. Belépődíj nincs. 

— MuRkakOzve'líé*. A szegedi hatósági munka-
közvetítő közli: Állást kaphat: 1 vizvezetékszerelő; 
2 bádogös; 1 automataszerelő; 1 seprőkütő. vi-
dékre; 1 kádár, vidékre; 1 csizmadia; 1 papucsos; 
i hentes és mészáros. 

— Táncgyakorló délután és est lesz ma Révész 
Béla tánciskolájában délután 4-től 7-ig és este 
fél 9-töl fél 12 óráig. Ugyanakkor iratkozni lehet 
a tánckurzusokra. Magánórák egész nap. 
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Vár reám AZ édesanyám... 
És elmegyek, nesz nélkül, csendben, 

Messze, hol már oly rég vár reám 

Az édesanyám. 

Sötét, kietlen éjjeleken, 

Flringat karja boldogan, 

Ugy mint egykoron. 

És feledek minden fájdalmat 
S nyugodtam keblén boldogan, szépen, 
Csakúgy mint régen. 

Derszib Margit. 

— A P*ák Ferenc-uceal brMfie-szalon halál-

eset miatt vasárnap zárva 244 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása, az Asztalos-

mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 

Dugonics-tér 11. 585 

! november 24 . 

Akiknek a szívműködése rendetlen, 
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű széke-
lést, ha naponta reggel éhgyomorra megisz-
nak egy kispohár természetes »Ferenc József* 
keserüvizet. Szivszakorvosok megállapították 
hogy a Ferenc József viz súlyos billentyű-
hibáknál is envhén, biztosan és mindig kelle-
mesen hat. A Ferenc Józsei keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogér i ákban és füszerflzletek-

ben kaphafó. BSS 

— Hizlalást hPel JOfl holdon felüli gazdiknak. 

A Gazdasági Egyesület közli: Azon 100 holdon 
felüli birtokon gazdálkodóknak, akik az ujabbi 
hizlalási exportkölcsönbfíl részesedni kivánnak, 
forduljanak legkésőbb december 4-ig a Szegedi 
Gazdasági Egyesület igazgatójához (Kossuth La-
jos-sugárut 130, aki a megfelelő útbaigazítást 
megadja. 

Minden kisBön értesítés helyett. 

Mély fájdalomtól lesújtva tudatjuk barátainkkal, hogy szeretett 

drága édesanyánk, nagyanyánk, illetőleg dédnagyanyánk 

özv. Holtzer Jakabné sz. Gruber Júlia 
a Szegedi Zs idó Nőegylet e lnüknő je , 

a Vtfrüskereszl II. oszt. had lék l iményes érem tulafdonosa 

áldásos és jótékonyságban fáradhatatlan életének 83. évében november 
22-én visszaadta lelkét a teremtőnek. 

Felejthetetlen drága halottunk földi maradványait november 24-én 
délután 7*4 órakor a szegedi zsidó templom udvaráról kísérjük végső 
pihenőhelyére, a zsidó temetőben levő családi sirboltba. 

Emlékéi el nem hervadó kegyelettel őrzik: 
Budai Goidberjier Gvuláné Holtzer Antónia, Periné Koíízer Flóra, 

bástyái Holtzer Tivadar, Emil és Aladár, Vas Károlyné Holfzer Frida 
gyermekei. 

Budai Goldberger Gyula és Vas Károly 
vejei. 

Winkler Júlia Holtzer Tivadamé, Pollák Fini Holtzer Emiiné és Schwarcz 
Katica Koltzer Aladárné 

menyei. 

Dr. Szafcó Béláné Holtzer Margit, dr. Holtfzer J á n o s é* Béla, Holtzer István, 
Loránd, Annus Ía és Gyuri, dr. Perl Ervin, Goldschmsdi Juliusné Perl 

Hilda, Vas Ilonka és Pál 
unokái. 

Dr. Szabó Béla, Goldschmidt Julius és Leipniker József 
únokaférjek. 

Perl Ervinné és Brunn Erna 
unokamenyek. 

Szabó Klárika és Perl René 
dédunokák. 

Villamos kíilőnkocsik a Dugonics-térről indulnak. 
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A Szegedi Zsidó Nőegylet fájdalmas megilletődéssel adja hírül, hogj elnöknője 

ÖZV. H o l t z e r J f a f e a l M i é 
A Vöröskereszt h ad i érdemkereszt tu la jdonosa 

a jótékonyság terén több évtizeden át kifejtett nemes tevékenység után, 1929 november 22. napján, 
értékés és eredményes közéleti munkával díszített élotének 88. érében elhunyt. 

A Szegeid! JKsldó Nőegylet mélyen gyászolja íeledhetlen érdemeket szerzett 
•vezetőjét a Megboldogultban, aki kót évtizeden át elnöke volt. 

Humánus munkában telt el ez a 20 év. mindannyiunk bizalma és szeretele kisérfe fit az 
elesettek istápolása iránti törekvéseiben, melyekkel minden gondolata, szivének minden dobbanása 
egybeforrott. 

Nagy Halottunkat a zsidó templom udvarából 1929 november 24. napján délután Ví 4 órakor 
kisérjük u'tólsó útjára. 

Há l á nk és kegye le tünk hervadhatüan koszorúja fedi 
pé ldát muta tó emlékezeté t ! 

Szeged, 1929 névember 23. napján. A Szegedi Zsidó Nőegylet. 


