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í í i r e k 
Pénlek. Hóm. kat. B. Ferenc. Protes-
táns Gedeon. Nap kel 6 óra 10 perc-

kor, nyugszik 5 óra 24 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon aeielőtt 

10 órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zmm nyitva délelőtt 10 tői délután fél 1 óráig. 

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

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

— Teljes ülés a kamarában. A kereskedelmi 
és iparkamara 17-én, pénteken délelőtt fél 11 
órakor a kamara székházában teljes ülést t a r t 
Az illés tárgysorozatának fontosabb pontjai a kö-
vetkezők: Elnöki előterjesztések, főtitkári jelen-
tés^ a kartel-törvényjavaslat, törvénytervezet az 
építőiparok gyakorlásáról, az inkasszoirodák mű-
ködésének engedélyhez kötése, a tanoncügy szabá-
lyozása, a Magyar Hét rendezése, adók és illeték-
ügyek, indítványok. 

— A kereskedelmi miniszter birálja el a szt-grdi 
pékek árkalkulációját . . A kereskedelmi miniszter 
körrendelete alapján a város hatósága felszólította 
a szegedi pékiparosok szakosztályát a félbarna 
kenyér árkalkulációjának benyújtására. A szak-
osztály — mint ismeretes — olyan kalkulációt 
készített, amely szerint a hatos lisztből készített 
kenyér árát ugy állapítják meg, hogy a liszt 
mindenkori árának hetvenhét százalékához tizenkét 
fillért csapnak rezsiköltség és viszonelárusitói ha-
szon címén. Dr. P á l f y József polgármesterhe-
lyettes most ezt a kalkulációt felülbírálás végett 
felterjeszti a kereskedelmi miniszterhez. 

— Huszonegy dif tér iás 'beteg. A főorvosi hiva-
tal kimutatása szerint Szegeden a diftériás meg-
betegedések száma az utóbbi időben emelkedett. 
Jelenleg huszonegy ilyen megbetegedést tart nyil-
ván a főorvosi hivatal. A tífuszos megbetegedések 
száma ezzel szemben nem emelkedett 

— Kereskedők adóügyi értekezlete. A Szegedi 
Kereskedők Szövetsége nagytanácsa 12-én, vasár-
nap délelőtt 10 órakor a kereskedelmi és ipar-
kamarában értekezletet tart, amelyen az adófel-
szólamlási bizottságok működésével, a forgalmi-
adó fázisrendszerével, csatornázási és szivattyu-
zási adók, közmunkák megindítása és az ínség-
akció kérdésével foglalkozik. Tekintettel a tárgy-
sorozaton szereplő igen fontos kérdésekre, az el-
nökség felkéri tagjait, hogy az értekezleten minél 
nagyobb számban vegyenek részt. 

— Ne csak szóval pártold a magyar ipart, 
hanem minden vásárlásoddal is. Ezt hirdeti a 
»Magyar Hét«» mely október 18-án kezdődik és 
26-ig t a r t 

— Bértffkongresszus október 15-én. A szegedi 
földbérlők október tizenötödikén tartják meg kong-
resszusukat Szegeden. Ezen a kongresszuson ala-
kítják meg a földbérlők szövetkezetét, követelni 
fogják a bérhátralékok elengedését, a bérek le-
szállítását és u j bérleti rendszer bevezetését. 

— Megalakult a »Kálvária Kápolna Egyesület«. 
A Kálvária Kápolna Egyesület alakuló gyűlését 
szerdán délután tartotta meg a Móra-iskolában. 
Az egyesület célja a kápolnának és környékének 
rendbehozása és a környékbeli hivők hitéleté-
nek mélyítése. Gondoskodik az egyesület arról, 
hogy egyelőre 19-től kezdve vasárnaponkint reggel 
8 órakor, később pedig naponkint reggel 7 óra-
kor a kápolnában misét mondjanak. Megválasz-
tották az ideiglenes tisztikart, egyházi elnök lett: 
S z a l m a József hittanár, világi elnök: Petrik An-
tal, társelnöknők: Gárgyán Imréné, Helfer Gé-
zán é, Bodor Pálné és Petrik Antalné, jegyzők: 
Gruber András és Halász Lajos. 

— Huszonöt tejhamjsitót Ítéllek el. A városi 
kihágási bíróság csütörtökön ismét tejhamisitók 
felett ítélkezett Huszonöt szőregi, ujszentiváni, kü-
bekházai és deszki tejeskofát bírságoltak meg, 
akik vizezett és piszkos tejet árusítottak. A kirótt 
bírságok husz és száz pengő kőzött váltakoztak. 

x Ha a jó kávét szeret!» tegyen kísérletet a 
Vincze-féle kávékülönlegességgel. Naponta friss 
pörkölés. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 

—• Eltemették dr . Vas Zoltán Józsefet. Csü-
törtökön délelőtt 11 órakor temették el nagy rész-
vét mellett dr . V a s Zoltán József közkórházi 
főorvost a Tisza Lajos-kőrut 9. számú gyászház-
ból. A búcsúbeszédet dr. F r á n k e l Jenő rabbi 
tartotta, méltatva az elhunyt munkásságát és ér-
demei t Az orvosszövetség nevében dr. M e s k ó 
Zoltán tábornok-orvos, a szövetség elnöke búcsúz-
tatta az elhunytat, 'kiemelve mint szövetségi tit-
kárnak és lelkes kartársnak érdemeit. Dr. E r d é -
l y i Jenő a városi kőzkórház nevében közvetlen^ 
szívből jövő szavakkal búcsúzott az elhunyttól^ 
mint lelkiismeretes munkatárstól és kedves jó-
baráttól. Végül Ne u Ernő a Szegcdi Bégatta Egye-
sület tagjai nevében baráti érzéstől átitatott, meleg 
szavakkal emlékezett meg a mindig és mindenkihez 
kedves, figyelmes jóbarátról. A nagy számban 
megjelent orvoson kívül a barátok, ismerősök és 
volt betegeinek százakra menő tömege kisérte el az 
elhunytat utolsó út jára . 

x Gyorsíróiskolában 10-én nyiló gyors- és gép-
író kezdő tanfolyamra jelentkezés Honvéd-tér 4. 

— Kupaavató est az ipartestületben. A szegedi 
ipartestületben tömörült különböző iparosegyesü-
lések mindent elkövetnek, hogy az elaggott és 
nyomorba jutott iparosok számára elviselhetővé 
tegyék a téli napokat. A nyomorenyhitő akciók 
sorát most a szegedi iparosok kuglizó asztaltársa-
sága nyitja meg vasárnap este, amikor felavatja 
a »Körmendy-kupát«. Az asztaltársaság dr. P á l f y , 
József helyettes polgármestert kérte fel az avató-
beszéd elmondására; az avatást műsor követi» 
amelynek során a megnyitó beszédet Vitkay János 
mondja. Az estélyen szerepelnek Nagy Pannika» 
Vitkay Felicia, Schódli Gyula, Soltész Ibolya, Pén-
tek Etelka, Vitzenetz Jolán, dr. Telbisz István, 
Goitein Felicia, Goitein Ernő, a tanítóképezde 
vonósnégyese, valamint a Polgári Dalárda. 

— Kilencven évvel ezelőtt Kossuth Lajos magyar 
ipari Védegyletet a lapí tot t hogy gazdagodjék a 
nemzet. A »Magyar Hét«» mely október 18-án 
kezdődik és 26-ig tart , folytatása a kossuthi ta-
nításoknak. 

x Gondos szülő gyermekének Del Ka iskola-
eipől vásárol. Kárász-ucca 14. 47 

x SKF golyóscsapágyak minden méretben kap-
hatók Szekulesz és Vészits cégnél, Kölcsey-ucca 
11. Telefon: 11-62. 217 

ereskedőipáfyank UO, 
^ cégünk fennállásának 23r/k 
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