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Hírek 

7C/29. Csütörtök. Róm. kath R Alfonz. 
Prolestáns Kolos. Kap kél 6 óra 40 

perckor, nyugszik 4 óra 47 perckor. 
Somogyi-könvvlár nyitva hétköznapon délelőtt 

10 órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt 19-től délután fél 1 óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közQI szolgálatol tar-
tanak: Grftnwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel. 
225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor sugárnt 41. (Tel 
777.) Temesváry József Ke1e:::?n ncca 11. (Tel 
391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1 
(Tel. 848.) Selmeczy Béla, Somogyl-tetep. (Tel. 
5.) Török Márton, Csongrádi sugárut 14. fTe» 364.) 

— Rasgay Károly levele a polgármesterhez. 
R a s s a y Károly országgyűlési képviselő a követ-
kező levelet intézte dr. Somogyi polgármesterhez. 
>Méltóságos Uram! Hetekkel ezelfitt indítványt tet-
tem, hogy a képviselők novemberi és februári 
illetményeik huszonöt százalékát a nyomoreny-
hitö akció támogatására ajánlják fel. A pártközi 
értekezlet ugy határozott, hogy a képviselők saját 
kerületeikben igyekezzenek hatékonyan támogatni 
a megszervezett, vagy megszervezendő inségakció-
kat. Az indítványom és ezen határozat szellemé-
nek megfelelően a mai napon bátor voltam Mél-
tóságod cimére novemberi képviselői illetményeim-
nek 750 pengőre kikerekített huszonöt százalékát 
elküldeni. Kérem Méltóságodat, hogy ezen ösz-
szeget a fenti célra felhasználni méltóztassék. Fo-
gadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását, 
kész híve: R a s s a y K á r o l y . « 

— Cserzy Mihály síremlékének felavatása. A 
Magyar Újságírók Egyesülete szegedi osztálya no-
vember 1-én, délután félhárom órakor testületileg 
résztvesz néhai C s e r z y Mihály síremlékének fel-
avatásán. Gyülekezés háromnegyed 2 órakor a 1 

Dugonics-téren, indulás 2 órakor az alsóvárosi 
temetőbe. 

— A reformáció emléke. Az evangélikus temp-
lomban október 31-én délelőtt 10 órakor a refor-
máció emlékére istentisztelet, délután 5 órakor 
templomi ünnepély lesz, amelyen ifj. Paraszkay 
Gyula mond beszédet. November 1-én, délelőtt 
fél 10 órakor az evangélikus egyház nőegylete a 
protestáns temetőben megkoszorúzza az egyházi 
tisztviselők sirjait és koszorút helyez el a hősök 
sírjára is. — A középfokú iskolák" református ta-
nulói október 31-én, délután 3 órakor a Kálvin-
téri templomban a reformáció emlékére ünne-
pélyt rendeznek. Az ünnepélyen közreműködnek 
Kotormán Erzsébet, Belényi Magdolna, Nádas Sa-
rolta, Soós Károly, Szabó Teréz, Kátai Béla ta-
nulók, orgonán játszik Baksv Andor kántor, imát 
és áldást mond Durkó Gábor lelkész. Belépődíj 
nincs. 

— Gyászünnepély a hősök sírjánál, A belvárosi 
temetőben lévő hősök sírjánál az évente szokásos^ 
gyászünhepély november elsején, délután 3 ór*í ' 

. kor lesz. Az ünnepélyen S t e n c z e 1 Lajos tábori 
főtelkész mondja a gyászbeszédet, majd beszen-
teli a hősi sírokat. Ezután a sírokat megkoszo-
rúzzák. 

x A szeszélyes időjárás óvatosságra int. Már 
most vegye meg hócipőjét és hócsizmáját DEL-
KA-nál. Ar, forma, minőség meglepetés. 47 

Csak nyuflalom! 
Uralkodjon az idegein! 
Türelem — 
rummyt teremi 

Bárki megmondhat ja Önnek, hogy 
a legegyenlőt lenebb köve-

zeten milyen könnyen lép, milyen 
könnyedén é s fáradtság nélkül 
jár, kiméivé testét és idegeit, ha 
PALMA KAUCSUK-SARKOT hord. 

Egétzséfl, kényelem, takar&osxSg megköveteli a PALMA KAUCSUK-SAPKQT. 
MAGYAR GYÁRTMÁNY. 

AZ IDŐ 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
Jelenti, hogy szerdán Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 12 fok Cel-
sius. legalacsonyabb 5« fok Celsius 
A barometer adata 9 fokra és tenger-
színre redukálva reggel 762.4 mm, 
este 763 5 mm. A levegő relatív pára-
tartalma reggel 95 százalék, délben 
59 százalék. A szél iránya reggel nyu-
gati. este déinvugati, erőssége 1—l 
volt. 

BUDAPEST : 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órabor: Hazánkban felhős az idő, 
de eső alig volt. A hőmérséklet nyu-
gat felől tovább emelkedik és a ¿u-
nántul már a j4 fokot is elérte. 

Prognózis: Jórészt felhős, tovább 
enyhülő Idő. 

— Halálozás, özv. Eisenberger Nándorné szül. 
Blau Selma. Temesvárott hosszas szenvedés után 
elhunyt és ott helyezték e hó 27-én örök nyuga-
lomra. 

x Az ipartestületi tánciskola csütörtökön este új-
ból megkezdődik. Tánctanár Révész Béla. 330 

— Felhívás a vitézekhez. A vitézi székkapítány-
ság közli: Szombaton a belvárosi temető hősök 
sírja részében tartandó gyászünnepélyre gyüle-
kezés 2 óra 15 perckor a temető villamosvég-
állomásnál lévő kapujánál. 

x Zsuzsa néninél kapunk legolcsóbban koszorút. 
Kigyó-ucca 4.. Széchenyi-tér 8. (Jerney-ház.) 433 

— Megkezdődött a koszortivésár. A szerdai heti-
piac keretében megkezdődött a halottak napja 
előtti koszoruvásár. A városháza előtt százával 
rakták ki a vevőre váró koszorúkat. A hivatásos 
elárusítókon kívül megjelentek a jótékony höl-
gyek is. A koszorúk ára 2—9 pengő között válta-
kozik. 

x Olcsó tüzelőanyag. A Budapest—Gyöngyös-
városi Szénbánya Részvénytársaság egy újfajta tü-
zelőanyagot hoz néhány nap óta Szegeden forga-
lomba, amely a híradás szerint hamarosan köz-
kedvelt lesz. mert bár nagyobb hőfokot fejt ki, 
mint a fa, annál lényegesen olcsóbb. Szárított 
lignit az u j tüzelő, amelyet métermázsánként 3 
pengőért szállít házhoz a bánya szegedi Iera-

amely a Rákóczi-ucca 1. alatt van. 
O / — Rágalmazásl per a »zsidó lexikon* körül. 

Budapestről jelentik: A Zsidó Lexikon tavalyi áp-
rilisi számában Erő s Gyula egyetemi tanár neve 
is megjelent és a név mellett egy csillag volt, 
ami azt jelenti, hogy Erős a zsidó vallásból tért 
ki. A professzor fia, Erős Arisztid miniszteri tit-
kár, feljelentést tett U j v á r y Péter szerkesztő és 
S e l t m a n n Rezső főmunkatárs ellen halott em-
ber emlékének sajtó utján történt meggyalázása 
és becsületsértés címén. A feljelentés szerint az 
ilyen módon való szerepeltetés nem felel meg a 
valóságnak, mert Erős Gyula régi katolikus család-
ból származott s a lexikon mégis mint hiteha-
gyott zsidóról emlékezik meg róla. A törvényszék 
Törekv-tanácsa előtt mindkét vádlott azzal véde-
kezett, hogy a lexikon anyagának feldolgozása 
közben egy ilyen tévedés, elirás könnyen előfordul-
hat. Mindenesetre mindketten nagyon sajnálják, 
hogy ez megtörtént. A törvényszék felmentette 
mind a két vádlottat, mivel nem látott becsület-
sértést fennforogni. Az itélet kimondja, hogy az 
az állítás, hogy valaki zsidó, vagy zsidó volt, 
nem meggyalázó, akár való, akár nem .Az az állí-
tás sem becsületsértés, ha valakiről azt mondják, 
hogy áttért egyik felekezetből a másikba, mivel 
a törvény ezt megengedi. Az itélet ellen a sértett 
fellebbezést jelentett be. 

x Leszállított áron vásárolhat bútort az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi G. és 
Társai, Dugonics tér 11. n 

— A volt nyugatmagyarországi felkelők novem-
ber 1-én délelőtt 11 órakor a belvárosi temető 
villamosvégállortiásánál gyülekeznek, hogy a fel-
kelésben elesett Nemecz bajtársuk sírját megko-
szorúzzák. 

s Babós speciális órásraühelye, Oroszlán-n. 6. 

S z é k r e k e d é s n é l , emésztési zavaroknál, gyo-
morégésnél, vérlódulásnál, fejfájásnál, álmatlan-
ságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éh-
gyomorra 1 pohár természetes »Ferenc József" 
keserflvizet. A belorvosi klinikákon szerzett 
tapaszlalatok szerint a Ferenc József vjz az 
ideális hashajló minden fellemző tulajdonsá-
gát egyesíti magában. A Ferenc József keserű-
víz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer* 
üzletekben kapható B.I 

— Kulturestélv az utazóegyesületben. Az Al-
földi Utazók és Kereskedők Egyesülete kultur-
ciklust rendez. Az első előadás november 8-án, 
szombaton este fél 9 órakor lesz az egyesület 
helyiségeiben (Csekonics-ucca 1.). A kulturestén 
Gábor Arnold hírlapíró előadással, Ketter Ernő 
zongoraszámmal, dr. Pártos István énekszámok-
kal. Szamek György csellószámokkal szerepelnek. 
A kulturestélyre belépődíj nincsen, vendégeket szí-
vesen lát az egyesület vezetősége. 

x A szegedi zsidó nőegylet hólabdauzsonnáját 
30-án, csütörtökön délután 5 órakor tartja a VI-
rágh-cukrászdában. Háziasszonyok: Özv. Czinner 
Imréné. Neumann Gyuláné és Lőwy Emiiné ur-
asszonj'ok, akik szívesen látják a nőegylet összes 
tagjait. 441 

— Andersen Nexfi: A Frank-család. Tolsztoj N. 
L.: Mérceláb. Két nagyszerű munka pompás for-
dításban. Világosság-kiadás. Délmagyarország köl-
csönkönyvtár. 

BHCHFa'szén'koksz 
Telefon 1-26. 444 

— Paul Bourget: A lelkiismeret, Bibó Lajos: 
Kétlelkű szerelem, johan Bojer: A nagy éhség. 
A magyar könyvpiac legújabb szenzációi. Délma-
gyarország kölcsönkönyvtár. 

Kiszedték a méregfogát... 
E r ő s m é r e g a nikot in , szivnek, t ü d ő -
nek, i deg rendsze rnek k o n o k e l l ensége 

Védje egészségét és 
szívjon nikotintól 
mentesített dohány-

gyártmányt 
A N I K O T E X - s z i v a r és c igaret ta m i n d e n 

t r a f ikban kapha tó . 1.14 


