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X / 2 7 - Szerda. Róm. kalh. Érm. sz. Má-
ria. Protestáns Virgil. Nap kél 

7 óra 21 perckor, nyugszik 4 óra 14 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—J/2l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.j 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11, 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
1. (Tel.: 846.) Sclmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel.: 
H64. sz.) 

— Herczeg Ferenc levele a polgármesterhez. 

H e r c z e g Ferenc, akit a közgyűlés örökös taggá # 

választolt, a következő levelet irta S o m o g y i ' 
Szilveszter polgármesternek: »Addig is, mig sze-
mélyesen megjelenek Szegeden, engedje meg Mél-
tóságod, hogy meghatott szívvel köszönetet mond-
jak a nekem végtelenül jóleső kitüntetésért, amely-
ben a törvényhatóság engem részesített és amely 
kitüntetés állandó szimbóluma annak a szeretet-
nek, hálának, amelyet a nemes város iránt érek 
H e r c z e g Ferenc.« 

— Davida Leó halála. A szegedi egyelem köz-
ponti épületének ormára kitűzött fekete zászló 
hirdeti, hogy ismét gyásza van az egyetemnek. 
Boldogi D a v i d a Leó egyetemi tanár, a leiró-
és tájbonctan nyugalmazott professzora november 
24-én, 78 éves korában Budapesten meghalt. Da-
vida professzor együtt jött Szegedre a Kolozsvárról 
kiüldözött egyetemmel, de uj otthonát nem ta-
lálta meg ebben az alföldi városban. Egyre csök-
kenő életkedvvel dolgozott itt, de nem sokkal 
az egyetem idetelepitéso után, fáradtan, össze-
törten nyugalomba vonult és Budapestre költö-
zött családjához. Életkedvét azóta sem nyerte visz-
sza. Állandóan betegeskedett, mig végre most meg-
váltotta szenvedéseitől a halál. Davida Leó igen 
értékes tudományos munkát végzett hosszú or-
vosi és tanári pályáján. Egyike volt az egyetem 
büszkeségének, ötizben volt dékánja az orvosi 
fakultásnak. Az elhunyt professzor holttestét ked-
den délután szentelték be a budapesti kerepesi-
uti temetőben, ahonnan hazájába, Kolozsvárra 
szállítják és ott csütörtökön délután helyezik örök 
nyugalomra. A szegedi egyetem rektora, tanácsa és 
orvosi kara gyászjelentésben emlékszik meg Da-
vida Leó haláláról. 

— Vizsgák a reálgimnáziumban. A különbö-
zeti és felvételi vizsgálatok november 23-én és 
"0-án lesznek. A magánvizsgálatok írásbeli része 
december 2-án és 3-án, szóbeli része pedig de-
cember 5-én. A magánvizsgálatok alatt folynak 
le a javitóvizsgálalok is. A vizsgák reggel 8 órakor 
kezdődnek. 

— Zllahy Lajos eljegyzése. Z i l a h v Lajos iró 

vasárnap eljegyezte B á r c z y István nyug. igaz-

ságügymini szter leányát, Piroskát 

— ö l ő ' honvédek összejövetele. A volt 5. hon-
védgyalogezred, valamint az annak állományából 
alakult összes tábori alakulások december 1-én, 
vasárnap este 8 órakor az ipartestületi székház 
emeleti helyiségeiben ba.itársi összejövetelt tar-
tanak. 

— Szombaton megszűnik a Uszai hajóforgalom. 
A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvény-
társaság közli, hogy Szolnok—Csongrád és Szeged 
között a személyszállító teherjáratokat a folyó 
évbeu akkéut szünteti meg, hogy az utolsó menet 
Szolnokról Csongrádra, illedve Szegedről Csong-
jjrádra november 28-án és Csongrádról Szolnokra, 
illetve Csongrádról Szegedre november 30-án lesz. 

— KoMorumegváltás. Bástyái H o l t z e r Tiva-
dar édesanyja, özvegy H o l t z e r Jakabné el-
hunyta alkalmából, kétszáz pengőt küldött koszorú-
megváltás cimén a polgármesteri hivatalba a 
gyorssegélyalap céljaira. 
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— A fogadalmi templom freskót- A fogadalmi 
templom mennyezetére tervezett három freskó el-
készítésére — mint ismeretes — művészi pályáza-
tot hirdetett a város. A pályaterveket már be is 
nyújtották a művészek és a város építési bizottsága 
már meg is alakította a zsűrit. Ebben a zsűriben 
helyet biztosított az országos képzőművészeti egye-
sület szakértőjének is. Az egyesület elnöksége most 
értesítette a polgármestert, hogy a szakértő a vá-
ros rendelkezésére áll. A polgármester ugy határo-
zott, hogy a zsűrit december hatodikára hívja ösz-
sze, amikor előreláthatólag Szegeden lesz a kul-
tuszminiszter. Ez a zsűri bírálja el a freskóváz-
latokat és tesz javaslatot a templomépitési bízott-
ságnak a művészi munka kiadására is. 

— Rendelet a paprika minőségének megjelölé-
séről. A földmivelésügyi minisztérium 67.031—1929. 
sz. a. uj rendeletet bocsátott ki á paprika minő-
ségének megjelöléséről. A rendelet mindenekelőtt 
megállapítja, hogy egyes paprikakereskedök a for-
galomba hozott paprikára vonatkozó üzleti iratai-
kon, továbbá a paprika csomagolási burkolatán a 
hivatalos mínősilés állal megállapított osztályozá-
son felül még további jelöléseket is alkalmaznak, 
amelyek a paprika fényére, izére, őrlési finomsá-
gára, továbbá a készítésre felhasznált anyagok 
minőségére vonatkozni ' . Vannak azonban olyan 
esetek is, amelyeknél ezpk a jelölések az áruval 
semmiféle összefüggésben nincsenek és azok minő-
ségiről tájékoztatást nem nyújtanak. Ilyen jelölések 
például extra 000, bb extra, dupla világos, füzé-
rek gyöngye, gyógypaprika stb. A lefolytatott tár-
gyalások alapján a földmivelési miniszter most 
megjelent rendelete megengedi, hogy a kereskedők 
azokat a jelöléseket, amelyek az L minőségi fokon 
belül magára az árura vonatkoznak (világos, piros, 
tüzes piros, finom őrlési, enyhén csípős, erős, át-
lagos) használhassák, elleftben megtiltja az olyan 
jelöléseknek alkalmazását, melyek az áru minőségé-
vel és tulajdonságával összefüggésben nincsenek. 
Kimondja még a rendelet azt, hogy ezeket a 
külön megjelöléseket a levelezésben, hirdetésekben, 
árjegyzékekben és az áru burkolatán alkalmazni 
szabad, de magukat az állami minősítő jegye-
ket, semmiféle külön feljegyzéssel kiegészíteni, vagy 
azokat átragasztani tilos. 

x Esgs időben megbízható védelmet nyújtanak 

Del-Ka közismerten jó és olcsó bőr. és gumi-

elpöl. Fiók: Kárász-ucca 14. 54 

— Meghalt a menlokocMbau egy ismeretlen asz-
szony. Kedden délután 4 óra tájban egy 40—45 
év körüli asszony eszméletlenül esett össze a 
közúti hidon. A ra'en tők' az asszonnyal megindul-
tak a kórház felé, de az asszony útközben, auél-
kül, hogy eszméletre tért volna, meghalt. Igazoló 
iratokat nem találtak nála. A rendőrség igyekszik 
kideríteni a halott kilétét. 

x A Goodyear pneumaUk u j képviseleti két-
ségkívül kedvező fogadtatásban részesül, az autó-
és motorkerékpáríulajdonosok részérói az az ér-
tesülésünk, hogy a Goodyear pneumatik, amely 
ma már nemcsak a külföldön, hanem hazánkban 
is előkelő helyet foglal el és a legjobb hírnévnek 
örvend, nevébez méltó uj képviseletre talált a 
Schwarcz E. és Fia cégben (Szeged, Révai-ucca 
8. sz.), amelynél a fogyasztó közönség állandóan 
friss pneumatikot talál és közismert előzékeny 
és prompt kiszolgálásban részesül 105 

— Szegeden 1» szabad a jmozgő boltl-j;lzo-
tábla«. Szeged közrendi szabályrendelete értelmé-
ben a vasrúdon mozgó bolti-jelzőtáblák alkalma-
zása tilos. Ez az intézkedés a szabályrendelet 
megalkotása óta előállolt fejlődés és technika mai 
állása mellett elavult és alkalmatlan, miért is a 
szegedi kereskedelmi és iparkamura annak megvál-
toztatása iránt megkereste Szeged törvényható-
ságát A kamara kívánságának megfelelően a mó-
dosított szabályrendelet szerint a jövőben a városi 
mérnökség felülvizsgálata alapján ugy vasrúdon 
mozgó, mint háztetőre alkalmazott jelzőtáblákat 
— villanyvezetéki szereléssel együtt — használhat-
nak az iparosok és kereskedők, 

x Csoda jó fürdőkádak 32.— pengőtől Fogéi Edé-
nél, Takaréktár-ucca 8. 55 

— Rálőtt a delektivre. Kiskunfélegyházán tegnap 
délben dr. V i d a Sándor detektív az uccán iga-
zolásra szólította fel H a d h á z i Sándor többszö-
rösen büntetett egyént. Hadházi hirtelen revolverl 
rántott elő s azzal súlyosan megsebesítette a de-
tektívet, majd elmenekült. 

— Révész tánciskolában ma délután 6 órakor 
diáktánckurzus, este fél 9 órakor pedig egyetemi 
hallgatók tanfolyama. Jelentkezni lehet az ösz-
szes kurzusokra. Magánórák az összes modern 
táncokból. • - - - . . . 

105» november 27. 

Kereskedők ügyeimébe! 
A közeledő karácsonyi vásárra való tekin-

tettel a Szegedi Légszeszgyár és. Villamtelep, 
igazgatósága az ősz elején megindított kira-
katvilágitási propagandaakcióját tovább foly-
tatja és ma este 7 órai kezdettel előadást tart 
a Légszeszgyár és Villamtelep Kölcsey,-uccai 
mintatermében 

»A jól világított kirakat és a kará-

csonyi vásár« 

cimén György Vilmos okleveles gépészmérnök. 

Érdeklődő kereskedőket az előadáson szívesen 

látunk és szaktanáccsal az előadás után díj-

mentesen szolgálunk. 

'A Szegedi Légszeszgyár 'és Villamtelep. 

igazgatósága. 

'>' — A Szegedi Zsidó Hitközség elöljárósága ér-
tesíti tagjait, hogy az 1930. évi kultinzidójavas-
latok november 27-én, szerdán reggel 0 órától de-
cember 4-én, szerdán délután 5 óráig közszemlére 
tétettek ki a hitközségi jegyzői irodában (Margit-
ucca 20., I.), amely idő alatt az adólajtsromokat 
a hitközség tagjai megtekinthetik és jogukban van 
minden egyes adótételre észrevételeiket a fenti 
idő alatt a hitközségi irodában írásban benyújtani. 

— Kiskereskedői kölcsönök után járó karnak 
leszállítása. A szegedi kereskedelmi és iparkamara 
közli, hogy a kereskedelemügyi miniszter 149.596— 
1929. K. M. XIV. sz. leirata szerint a Nemzeti Bank 
váltóleszámitolási kamatlábának november 4. ha-
tállyal 7.5 százalékra történt leszállítása követ-
keztében a kiskereskedelmi hitelakció során folyó-
sított kölcsönök után a) ingatlanfedezet esetén 9.5 
százalék, b) kézizálog, két kezes, áruváltó leszá-
mítolás, vagy egyéb hasonló fedezetek mellett 10.5 
százalék, c) a fentiektől eltérő fedezetek mellett 
történő kölcsönnyújtás esetén pedig 11.5 százalék 
kamat szedhető. 

x Mikulási ajándékok legszebbek Kocsisnál. 258 

— Állategészségügyi zárlat Szabadkán. A Szabad-
kához tartozó állatorvosi kerületben néhány hét-
tel ezelőtt száj- és körömfájás tört ld, melynek 
következtében elrendelték erre a körzetre a zár-
latot és felfüggesztették nemcsak a kétpatás, ha-
nem a száruyasállatok piaci forgalmát is. Közben 
a betegség megcsappant és újra engedélyezték 
az állatvásárok, valamint a heü baromfipiacok 
megtartását Szabadkán, mig e héten ismét egy 
sertésszállitmány útközben száj- és körömfájás-
ban megbetegedett, mire a zárlatot ismét elren-
delték. így tehát további intézkedésig Szabadkán 
sem állatvásárt, sem szárnyasDiacot tartani nem 
szabad. 

x 128-os telefon, csak príma fa, szén, koksz. 124 
— Nagyszéksúson fejbeszurtak egy '-'géayi. 

Hétfőn délután egy életveszélyesen megsebesült 
fiatal tanyai legényt, T ó t h Istvánt szállították be 
Nagyszéksósról a szegedi közkórházba. Tóth Ist-
vánt még vasárnap éjjel, amint hazafelé tartott, a 
tanyák között valaki a koromsötét éjben fejbe-
szurta. Tóth elveszítette az eszméletét és csak 
kedden délelőtt tért magához a közkórházban, ahol 
a rendőrség kihallgatta. Semmiféle felvilágosítást 
nem tudott adni támadója személyére vonatkozó-
lag. A rendőrség erélyes nyomozást indított az 
ismeretlen támadó kézrekeritésére. Tóth István 
állapota súlyos. 

x OMománt vitéz Dóczyuál vegyen, Hid-iL 38 
— A tévesen szedett kövezetvámok visszatérí-

tése. A szegedi kereskedelmi és iparkamara közli, 
hogy a szegedi vámhivatalok által az érvényben 
levőknél tévesen magasabb ősszegben szedett köve-
zetvám-különbözeleket a városi fogyasztási adó-
hivatal visszatéríti. Akiknek ilyen magasabb díj-
fizetést igazoló nyugtája vau, azok ezen nyugták-
nak akár a kamaránál, akár a fogyasztási adóhiva-
talnál való benyújtása esetén a díjkülönbözetet 
késede' em nélkül visszakapják. 

x J O O - a s autó-taxinál von jon le 2 0 °/o-ot. 
— Gyorsirásl és gépírási tanfolyamokai nyit a 

Szegedi Gyorsírók Egyesülete. K e z d ő és ha-
l a d ó g y o r s i r á s i csoportokra jelentkezni lehet 
ezen a héten. A tanfolyamokon résztvevők állami 
bizottság előtt vizsgálatot tehetnek és erről bizo-
nyítványt kaphatnak. Jelentkezni lehet az egye-
sületnél ("Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., Tele-
fon 13-19.). 
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