
Hirete 
T T Vasárnap. Róm. kath. D. 21 Lakács 

ev. Protesláns D. 20. Luk. Nap kél 
6 óra 22 perckor, nyugszik 5 óra 08 perckor. 

A Somogyi könyvár oh^olerme delelőn 10 tői 
12-Ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével 
A muzeum nyitva délelőtt iO-től délután féi 1 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkölcsőnzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel. 
1996.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. (Tel-
2268.) Gerle Jenő, Klauzál.tér 3. (Tel. 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46. Csil-
lag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasszony-su-
gárut 31. Tel. 21-25. Selmeczi Béla, Somogyi-telep. 
Tel. 84.25. 

— Indítvány a város földbérleti rendszerének 
megreformálására. Mol d v á n Lajos ujszegedi 
gyógyszerész és tőrvényhatósági bizottsági tag in-
dítványt nyújtott be a legközelebbi közgyűlés napi. 
rendjére és indítványában különböző földbérleti 
reformok megvalósítását sürgeti. Megállapítja, 
hogy a jelenlegi rendszer mellett a város Töldbér. 
jövedelme évről-évre csökken, a bérlők sorra tönk. 
remennek, ennek megakadályozása érdekében azt 
javasolja, hogy a város a bérleti egységet tiz hold-
ban állapítsa meg, kötelezze a bérlőket, hogy bér. 
létükön haszonállatokat tartsanak és erre a célra 
legalább hat holdon termeljenek szálas és ab-
raktakarmányt, egy holdon viszont felerészben 
gyümölcsöst, felerészben csemegeszőlőt telepítsenek. 
Azoknak a bérlőknek, akik nem rendelkeznek meg-
felelő számú és fajtájú haszonállatokkal, a város 
szerezze be azokat kamatmentesen és a bérlők 
®zt a szaporulatból fizessék vissza. Végül azt In-
dítványozza Moldván, hogy a közgyűlés felirati-
lag kérjen árverési mentességet a tizholdas bérlők 
házára, állatállományára és gazdasági fölszereié-
Bére. 

— Tisztiorvosi kinevezés és áthelyezés. Dr. So-
m o g y i Szilveszter polgármester ir. S o p s i c h 
Béla kórházi alorvost napidíjas tiszti orvosként 
Csengelére rendelte ki, dr. I m r e Mihály csengelei 
tiszti orvost pedig az elhalálozás következtében 
megüresedett várostanyai tisztiorvosi kerületbe he-
lyezte á t 

— Kélhly Annn a munkások műsoros estjén. 
K é t h l y Anna országgyűlési képviselő szombaton 
Szegedre érkezett Ma este résztvesz a munkás mű-
kedvelők nagyszabású műsoros tánoestélyén, ame-
lyet a munkanélküliek javára rendeznek az Ipar-
testület márványtermében háromnegyed 8 órai 
kezdettel. A műsoros est iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult meg. 

— Nyomorenyhitö akció Újszegeden. Újszegeden 
akció indult meg az ínséges családok megsegélye-
zésére. Az akció elsősorban kenyérrel akar segi-
teni a nyomorgókon és e célból Újszegedet körze-
tekre osztották fel, amelyekben hölgybizottság ado. 
mányokat gyűjt a lakosságtól Az akciót Karácsonyi 
Guidó és Hauser Rezső Sándor irányítják. 

— Bethlen betegsége. Budapestről jelentik: A 
Fasor-szanatóriumból kapott értesülés szerint gróf 
Bethlen István volt miniszterelnök a teljes gyógyu-
lás stádiumában van és hétfőn elhagyja a szana-
tóriumot Bethlen Istvánné ma délután elutazott 
külföldi felolvasó útjára. 

— Házasság. B o r b o l a Lili és K l o n k a y De-
zső f. hó 19-én 12 órakor tartják esküvőjüket a 
szegedi fogadalmi templomban. (Minden külön ér. 
tesités helyett) 

— Cserkészgyülés. A Magyar Cserkész Szövetség 
V. déli kerülete őszi tiszti gyűlését Szegeden tartja 
meg október 24. és 25-én a városháza közgyűlési 
termében. Ebből az alkalomból Szegedre jön gróf 
T e l e k i Pál egyetemi tanár a IV. cserkész vi-
lág jámboré parancsnoka, a iamnore egész veze-
tősége és mintegy 120 vidéki cse.'késztiszt. A tiszti 
gyűlés részletes programja: 24-én délután fél 6 
órakor Teleki Pál és a vendégek fogadása, fél 7 
órakor gróf Teleki fogadja a sajtó képviselőit fél 
9 órakor társasvacsora. 25-én délelőtt fél 9 óra. 
kor Istentiszteletek a különböző felekezetek temp-
lomaiban, fél 10 órakor tiszti gyűlés a városháza 
közgyűlési termében, 1 órakor közős ebéd, 3 óra-
kor a tiszti gyűlés folytatása. 

— Halálozás M o l e t z Nándor Máv. intéző f. hó 
17-én reggel 4 órakor meghalt. Temetése 18-án 
délután fél 4 órakor lesz a városi kőzkórházból 
az evangélikus temetőben. 

X Bútorokat csak Kertésznél! Feketesas ucca. 

EUiájasodósnál, bffszvénynél és cukor-
betegségnél a természetes >Ferenc József* 
keserűvíz javítja a gyomor és a belek működé* 
séf és előmozdítja az emésztést. Az anyagcsere-
bántalmak gyógyító eljárásainak több kuta-
tója megállapította, hogy a Ferenc József 
vízkura nagyon szép eredményre vezet. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakben, 
drogériákban és ffiszerfizlelekben kapható, ai 

— A vlzmütelep nyugalmazott kéménye. A viz-
mütelep kéményét — miután az üzemet elektrifi-
kálták —, szolgálatonkivüli állományba került. A 
város megkísérelte értékesítését, de a belőle ki-
kerülő anyagért mindössze 129 pengőt kínált egy 
vállalkozó, mire az üzemigazgatóság ugy határozott, 
hogy házikezelésben bontatja le a kéményt, az 
anyagát pedig elraktároztatja. A kémény ügyé-
ben most érdekes levelet intézett a polgármester-
hez Pick Jenő. Bejelenti, hogy a műszaki bizott-
ság ülésén nem jelenhetett meg és igy nem száll-
hatott síkra a kémény megmentéséért, pedig vé-
leménye szerint a kéményre továbbra is szükség 
lehet. Könnyen megtörténhetik, hogy az áramszol-
gáltatásban valami zavar támad és akkor viz 
nélkül marad a város. Nem árt tehát, ha tartalék-
nak meghagyják a gőzerői berendezéseket, igy 
a kéményt is. A polgármester most értesíti Pick 
Jenőt, hogy aggodalma alaptalan, mert az elektrifi-
kált vizmütelepen a tartalékenergia szerepét egy 
vadonatúj nyersolajmotor tölti be, amely min-
den pillanatban üzembe helyezhető és így az 
öreg gőzgépekre semmi szükség sincs. 

x Minden ünnep és vasárnap délután 5—8-ig Jazz 
band a Royalbon. Családoknak olcsó és kellemes 
szórakozást nyúj t 330 

— Az AHöldkutató bizottsági ülés. A szegedi gyü-
mölcstermelés ügyének megvitatására kiküldött al-
bizottság hétfőn délután 5 órakor ülést tart a 
föld ajzi intézetben (leszámolópalota, I I I . emelet), 
amel /re vendégeket is szívesen lát az elnökség. 

— FöldbérleszállFási kérnek a hadirokkantak. Az. 
OFB utján mintegy háromszáz szegedi hadirokkant 
és h idiárva jutott évekkel ezelőtt kedvezményes 
bérlethez a város baktói földjein. A rokkant bérle-
tek holdankinti átlagbére 45—50 pengő volt A bér-
lők most közős beadványt intéztek a városhoz és az 
átlagbérek 35 pengőre való leszállítását kérték az, 
zal, hogy a régi bérek méltánytalanul magasak. A 
polgármester V á m o s s y Mihály gazdasági fel-
ügyelőt bízta meg a kérdés tanulmányozásával és 
a szükséges javaslat kidolgozásával. 

— A Lorántfy Zsuzsána Egyesület Leányköre 
vasárnap délután fél 6 órai kezdettel tartja a re. 
formátus egyház tanácstermében (Kálvin-tér 2.) 
első kulturdélutánját. Műsor: megnyitó beszéd, elő-
adás, szavalat ének, zeneszám. 

— Dr. Valentlny Ágoston ügyvédi irodáját Szé-
chenyí-tér 3. szám alatt megnyitotta. 

— Előadás. A Soli Dei Glória rerormátus diák-
szövetség szombaton este megkezdte előadássoro-
zatát a szegedi egyetem egyik tantermében, ahol 
szépszámú hallgatóság előtt P a p p Béla budapesti 
hitoktató-lelkész tartott mindvégig érdekes előadást 
•Válság és kibontakozást címmel A válság egyik 
főokát abban a könyörtelen szélmalomharcban je. 
lölte meg, amelyet a hittelen materialista kapita-
lizmus folytat az ugyanilyen hittelen és matéria, 
lista kommunizmussal A válság megoldását meg-
nehezíti az, hogy a tehetség, a munka és a tőke 
között nincs meg a szükséges harmónia, mind-
három tényező öncélokért küzd, diktálni akar. A 
válságot csakis a harmónia megteremtésével le-
het megoldani, ennek előfeltétele pedig a h i t Az 
előadást nagy tetszéssel fogadta a hallgatóság. 

z Bihari Ernő női divatáru üzlete és kirakata a 
megnyitáskor szenzációs volt Ma is a legszebb 
áruiból rendez kirakatot 340 

— Betörő a padláson. A Püspőkbazár házmes-
tere pénteken éjjel gyanús neszre lett figyelmes. 
Rendőrt hívott akivel felment a padlásra. Útköz-
ben hallották, hogy valaki a tetőt nyomkodja ki-
felé, majd cserepek hullottak a főidre. Mikor a 
rendőr a padlásra ért, akkor bujt ki a tető nyí-
lásán egy ismeretlen férfi, aki merész lendülettel 
az uccára vetette magát majd futásnak eredt és 
eltűnt a sötétben. A rendőrség a nyomozást meg-
indította. Valószínűleg a munkábakezdő betörőt 
megzavarták és igy a betörést nem tudta elkövetni 

x A Zsidó Nőegylet első kulturális hólabda-
teáját ma délután 5-kor kezdi a hitközségi szék-
ház dísztermében. Dr. B a r a c s Marcellné urnő, 
a »MINOSz« elnökasszonya tart előadást: .Asszo-
nyok egykor, most és a jövőben« címen. Az elő-
adás zavartalansága biztosítására lehetőleg korai 
megjelenést kér az Elnökség. 324 

mély a lvást . . ? 
Ha a kávétól nem tud nyugodtan 
aludni, próbálja meg egyszer a 
koffeintől mentes Hag-kávét, mert 
az bizonyára nem zavarja majd 
meg nyugodt mély álmát. Első-
rendű minőségű valódi kávé a 
Hag-kávé, kiméli a szivet és az 
idegeket. Mintát küld a Hag Kávé 
Rt. Budapest, IX. Ranolderucca 21. 

Minden kávészem 
kiítínő minőségű 

Minden c s ö p p / e 
íiszia élvezet 

Szivet és idegeket 
óv -  B 1  

Ez a HAG-kávé 

Gyiimölcskiálütás a Károlyf-uccában 
Rendkívül érdekes és a maga nemében párat-

lan gyümölcskiállitás nyílik meg hétfőn a Károlyi-
uccában. A Horváth Testvérek központi gyü-
mölcscsarnoka gyűjtötte össze a legszebb és való-
ban kiállításra való gyümölcsfajokat, hogy most 
amikor vitálisán aktuális a gyümölcstermelés, szem-
léltetve mutassa be a fajtermelés művészetét. 

A kiállítási helyiségben — csak ugy kikapva a 
sok közül — egymás mellett csillognak a mosoly-
gós Renetfélék, a viruló Janathán almák, a sárga 
Belle fleur, Batul, Szercsika Törökbálint Sikulal, 
Kormos és ki tudná még mind felsorolni a művészi 
aZma.csendélet legszebb fajtáit. Külön fejezetet ér-
demelnek a körték (Sándor cár, Téli esperes, 
Kiffer, Angoulémei hercegnő stb.) és az illatozó 
Passatuti, Hamburgi muskotály-síőZőír, a szinte 
viaszszerü birskőrték és a többi százféle gyü-
mölcs-champíon. 

Szakszerű és eredményes termelési szempontból 
éppen ugy meg kell nézni ezt a kiállítást, 
mint vásárlási célból. A legnemesebb faj-
tákat gyűjtötték Itt össze és a kiállítás mindpgyik 
alanya" dísze és értéke lesz a téli életnek. A 
legkitűnőbb alkalom ez a kiállítás azok számára, 
akik jutányosán akarják beszerezni téli gyümölcs, 
szükségletüket a legnagyszerűbb, a legnemesebb 
és a legizesebb fajtákból. Teünelőnek és fogyasz. 
tónak egyaránt élményt jelent ez a kiállítás. A 
Horváth Testvérek kiállítása hétfőtől kezdve te-
kinthető meg a Károlyi-ucca 3. szám alatt lévő 
helyiségben (Feketesas-ucca sarok). 

— Az amatörtényképek kidolgozásának szabályo-
ssása. A hivatásos szakfényképészek sokat panasz-
kodnak az utóbbi időben, amiért az amatőrfelvé-
telek kidolgozására minden fotoszaküzlet, drogéria 
és látszerész vállalkozik, pedig felfogásuk szerint 
ez képesítéshez és engedélyhez kötött iparág. A 
kereskedelmi miniszter most rendeletet adott ki 
ebben az ügyben és megállapította, hogy az amatőr-
felvételek kidolgozása, másolatok és nagyitások 
készítése tényleg az engedélyhez és képesítéshez 
kötött szakfényképészipar teendői közé tartozik, 
ezért ilyen munkát más nem vállalhat üzleti ala-
pon. A miniszter azonban respektálni kívánja a 
szerzett jogokat és ezért kimondja, hogy mind-
azok, akik 1930 májusa előtt már üzletszerűen fog-
lalkoztak amatőrfényképek kidolgozásával, ezt to-
yább is folytathatják. 

x Minden ünnep és vasárnap délután 5—8-ig jaz« 
band a Royalban. Családoknak olcsó és kellemes 
szórakozást nyúj t 330 

x Pénzét fektesse bútorba az Asztalosmesterek 
társáscégüél, Dugonics-tér 11. 11 

— Munkanélküliek, nyugdíjasok figyelmébe! 
Pénzkeresésre kitűnő alkalom a naptárárusitás, 
mely három hónapig szép és jó jövedelmet biz-
tosit minden különösebb befektetés nélkül. Fel-
világosítással készséggel szolgál, Méhner Vilmos 
naptárkiadó vállalat, Budapest IV. Egyetem-u. 4. 

x >Dóczy.foteIágy«, ottomán, Hid-ucca. 502 

x Kérjen mindenütt Gergely kakukfíicukorkáL 

x A szegedi állami felsőkereskedelmi iskola vég. 
zett taoulóluak szövetsége 25-én, vasárnap dél-
előtt fél 11 őrn'ror a kereskedelmi iskolában rend-
kívüli közgyűlést tart. Tárgy: Tisztikarválasztás 


