
ö DELMAGVAKOKSZAG 1930 szeptember lfl. 

Ujtlpusu m / f l - n n W J T | | n k e r é k p á r o k 
rendkívül erős M. Mla JCm. J T ^ %M. JEfL megérkeztek, 

,eredeti S T Y R I \ és N O R M A kerékpárok kedvező részletfizetésre 

kaphatók D é r y Gépáruiházban. 
Pfaff varrógépek. Rádiók. 20 Gramofonok. Lemezujdonságok. 

Hirek 
IX 10 Szerda. Róm. kath. Tol, Miklós. 

Protestáns Erik. Nap kél 5 óra 29 
perckor, nyugszik 6 óra 24 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
10 órától 1-lg, délután 4 órától 7 óráig. A nm-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. Franki 
4ntal, Szent György tér 6. Gergely Jenő, Kossuth 
Lajos sugárut 31. Dr. Löbl Imre, Gizella tér & 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. Selmeczy 
Béla, Somogyitelep. 

— Elől járósági ülés az ipartestületben. A sze-
gedi ipartestület elöljárósága szerdán délután 5 
órakor rendes ülést tart A tárgysorozaton 39 
tárgy szerepel. 

— Budaházy Menyhértné is meghalt. Nagyka-
nizsáról jelentik: Özvegy Budaházy Menyhértné, 
Budaházy Miklós százados édesanyja ma délelőtt 
a nagykanizsai kórházban meghalt Halálával az 
autókatasztrófa áldozatainak száma 5-re eriielke-
dett A vizsgálat megállapította, hogy a sorompó 
le volt engedve, de az őr éppen Budaházy szá-
zados kérésére engedte föl. 

— Orgonahangverseny a fogadalmi templom-
ban. A fogadalmi templomban szeptember 14-én' 
vasárnap sor kerül az első nyilvános orgonahang-
versenyre. A hangverseny műsora a következő: 
1. Antalffy-Zsiros: Ünnepi ének. 2. Liszt: Arcadelt 
Ave Máriája. 3. Bach J. S.: Praeludium és fuga, 
C-dur. 4. Franck C.: Fantaize, 16. op. Poco lento 
Allegretto cantando Quasi lento Adagio. 5. Gounod: 
Repentiert Énekli: Ker tész Lajos, a hegedü-
szólamot játsza dr. Be l le Ferenc, orgonán ki-
séri A n t o s Kálmán. 6. Springer M.: Pastoral 
A-dur. 7. Siklós A.: Korálelőjáték, fantázia és 
fuga magyar koráitéma felett. 8. Perényi G.: PPas-
torale angelica 51. op. Sortie. Andante quasi Mar-
eia ritomphale. Az orgonán Riegler Ernő, a bu-
dapesti Szent István-templom orgonamüvésze ját-
szik. A hangverseny délután 6 órakor kezdődik. 
Jegyek a belvárosi plébánián kaphatók. 

* Elefe Éva a Sorbonneon és Bécsben nyert ké-
pesítéssel méltányos áron franciára és németre ok-
tat. Horthy Miklós-ucca 7. 168 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik a va-
sárnapi honvédemléktábla népünnepen a mi sát-
runkban megjelentek, akik munkánk szervezésé-
ben vagy kivitelében résztvettek, akik adományaik-
kal a jövedelmet gyarapították és különösebben 
egyletünk és a zsidó leányegylet közreműködött 
tagjainak hálás köszönetünket nyilvánítjuk. A Sze-
gedi Zsidó Nőegyesület elnöksége nevében dr. 
C s e r ő Edéné elnök. 

— Eljegyzés. Mohos Mancika és Nagy Lajos 
jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Tüz Röszkén. Vasárnap éjjel a villám bele-
csapott L á z á r Vince röszkei gazdálkodó takar-
raánypajtájába és azt felgyújtotta. Elégett 300 ke-
reszt buzapolyva és több gazdasági szerszám. A 
füzet a szegedi tűzoltók oltották el. A kár 
500 pengő. 

— Hat évre ítélték a hűvösvölgyi gyilkost. Bu-
dapestről jelentik: Ez év áprilisában F a r k a s 
Gyula háziszolga fejszecsapásokkal meggyilkolta 
B á l i n t Lajosnét. a hűvösvölgyi szanatórium ház-
vezetőnőjét. A mai törvényszéki tárgyaláson a 
gyilkos azzal védekezett, hogy az asszony mindig 
durván bánt vele és elkeseredésében követte el 
tettét. Az orvosszakértők és a tanuk kihallgatása 
után a törvényszék szándékos emberölés bűntet-
tében mondotta ki Farkas Gyulát bűnösnek és 
hatévi fegyházbüntetésre itétte. Farkas megnyu-
godott az Ítéletben, az ügyész súlyosbításért fel-
lebbezett 

x Tanfolyamok. Dolgozó Nők Csoportjának né-
met, francia^ angol gyorsírás- és tornatanfolyamai 
szeptember 15-én megkezdődnek. A tanfolyamo-
kon csak olyan tagok vehetnek részt kik rend-
szeresen fizetik 50 filléres havi tagdijjárulékaikat 
és nincsenek azokkal hátralékban. A tanfolyamok 
látogatása egész tanévre kötelező. Jelentkezéseket 
elfogad Iricz Erzsi, Oroszlán-ucca 3., (kalapüzlet) 

— Petrás Sári tragédiája. Londonból jelentik: 
A londoni lapok azt a hirt közlik, bár feltétele-
sen, hogy a magyar származású P e t r á s Sári 
színésznő a Scheldébe zuhant és barátnőjével 
együtt a vizbe fulladt 

x Precíz órajavitás Francziánál, Petőfi S. s.-ut 2. 

C O N R A D V E I D T 
magyar szövegű hangos drómála: 

Féltékenység csütörtök, péntek 
a Belvárosiban. 

öngyilkos lett egy mórahalml gazdálkodó. 
M o l n á r Vince, Mórahalom 629. szám alatt lakó 
28 éves földműves vasárnap délelőtt felakasztot-
ta magát és meghalt Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben bejelenti öngyilkosságát és arra kéri 
a rendőrséget, hogy ne kutassanak halála oka 
iránt, mert azt magával vitte a sirba. 

— Miss Brazília lett Miss Universe. Newyork-
ból jelentik: A Rio de Janerio-i világszépségver-
senyen első Miss Brazilia, második Miss Görög-
ország és harmadik Miss Portugália. 

x Dr. Bárányi zeneiskolában az összes tanszakokira 
beiratás szeptember 1-től, délelőtt 9—12-ig, dél-
után 3—6-ig. Havi tandíj 14 pengőtől. Szent Mihály-
ucca 7., í. 99 

Gyűlés 
a „külvárosi nagybizolíság"~ban 

Az úgynevezett »külvárosi nagybizottságc vasár, 
napi ülése zsonglőrmutatványokkal kezdődött Fel, 
állt az elnök és megállapította, hogy mögötte 55 
egyesület áll 22 ezer taggal és ezeknek a delegátusai 
mind itt vannak a gyűlésen. Azután azt a kijelen, 
tést tette, hogy, * céljuk nemcsak a külvárosok ren. 
dezése, hanem a Belváros rendezetlen ügyeinek 
az intézése is*. 

További produkciók következtek. A küIvSros? 
nagybizottságnak olyan terve van, amely »6—ig 
évre meg tudja szüntetni a munkanélküliséget! 
ha a városrendezéshez szükséges 15 millió pencS 
költséget a hatóság elő tudja teremteni. Ezenkívül 
a külváros vizzel való ellátása külön még 3 milliói 
pengőbe kerülne. A nagybizottság hosszú memo-
randumot készített terveiről, amelyben azt java-
solja, hogy a szeptemberi közgyűlés foglaljon ál-
lást a városrendezés ügyében, a terveket sürgősen 
készíttesse el, a szakértőkkel még sürgősebben ál. 
lapodjon meg, a város vegyen fel olyan kölcsönt 
amelyből régi adósságai konvertálhatók legyenek; 
hogy az állam 1931 január elsejétől engedje el a 
házadó szaporulatot; hogy 1931 január elsejétől 
a házadószaporulat után kivetett pótadó csakis vá. 
rosrendezésre fordittassék. 

A memorandumot, mint határozati javaslatot ter-
jesztették elő és azt természetesen elfogadták. Hét 
főn a memorandumot küldöttség adta át a főispán-
nak és a polgármesternek. Dr. Aigner Károly a 
küldöttségnek megígérte a támogatást. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester elismerte, hogy a város-
rendezésre szükség van, de a Városnak éppen azok1 

a jövedelmei nem folynak be, amelyeket a csa-
tornázásra szánt. Mihelyst a város a költségeket 
elő tudja teremteni, nem lesz akadálya a csa-
torna elkészítésének. 

X Autótaxi tellefonszáma 306. 

Minden lcUlön értesítés helyeit! 

Perl Pál, mini lérj, a maga és az elhunytnak szülei, testvérei, rokonsága névé* 
ben is a mérhetetlen fájdalomtól földig lesújtva, bánatos szívvel és összetört lélekkel 
jelenti felejthetetlen jó, drága felesége, a legjobb, legszeretőbb leány, testvér és rokon, 

P e r l P á l n é s,u.. L ö b l M a r g i t 
folyó évi szeptember hó 6-án életének 41-ik, boldog házasságának 23-ik évében, 
rövid, de kinos szenvedés után történt gyászos elhunytát. A szerető, hűséges asz* 
szony, szülei! annyi szeretetfel gondozó leány, drága, j ó testvér és rokon szép emlé* 
két soha semmi sem fogja kitörölhetni sziveinkből, 

A jó Isten adjon örök, békés nyugalmat drága Margitkánknak I 

Drága halottunk hült tetemeit f. hó 8-án (hélfőn) d. u. 5 Va órakor a Kálvária-

ucca 21. sz. gyászházból kisértűk a zsidó temetőbe örök nyugovóra. 

Löbl Adolf és neje szül. Spilzer GizeUa Csányi Perl GabrieUa 

29 

szülei. 

Dr. Löbl Imre és neje 
Löbl Ernő és ne!e 

Dr. Csányi Miklós és neje Löbl Irén 
testvérei. 

özv. Splizer Salamonná 
nagyanyja. 

és az egész gyászoló rokonság. 

194 nevelt leánya. 

Dr. Krausz Jözsef és neje 
sógora és sógornője 

Dr. Sebők Vilmos és nefeKraasz Klári 
Csányi Karcsi 

Löbl Marica, Löbl Vera 
unokahugai és unokaöccsét 

Fájdalomtól összetörve tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk 

özv. Guttmann Simonné 
hosszú szenvedés után, 79 éves korában elhunyt. 

Temetése f. hó 10-én d. u. 4 órakor Tömörkény ucca 8. sz. 

gyászházból. 

Külön villamoskocsi Dugonics térről. BS 

Guttmann MiKsa ós neje özv. Seitmann Józsefné Guttmann Gizella 
Braun Bóia ós ne]e Guttmann Boriska Guttmann Góza 

gye rmeke i . 

Gyászolják még unokái és kiterjedt rokonsága. 


