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Irén. Nap kél 6 óra 24 perckor, nyug-
szik 5 óra 05 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt istől 
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével. 
A muzeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; kőnyvkőlcsőnzés 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. 34.25. 

— indítványok a városi takarékpénztár felállítá-
s r a . Az utóbbi napokban két indítvány érkezett 
a polgármesteri hivatalba a városi takarékpénztár 
felállítása ügyében. Az egyiket Gál Miksa, az Angol-
Magyar Bank igazgatója nyújtotta be, a másikat 
Fonyó József, a Városi Zálogház igazgatója, aki 
rövid előterjesztésben hivja fel a polgármester 
figyelmét erre a problémára. Mindkét indítvá-
nyozó ugy kivánja megoldani a kérdést, hogy a 
város a zálogintézetet fejlessze ki takarékpénztárra. 
Az nj városi intézetnek legfontosabb célja a főld-
bérprobléma pénzügyi megoldása lenne, de fog-
lalkozna a város hitelügyleteinek lebonyolitásá-

— Temetés. Vasárnap délelőtt 11 órakor temették 
él a zsidó temető cinterméből a szegedi kereskedő-
társadalom halottját, a köztiszteletben állt, kitűnő 
Fonyó Somát. A temetési szertartáson nagy szám-
ban jelentek meg az eltűnt kartársai, rokonai, 
tisztelői és barátai. Képviseltették magukat a keres-
kedelmi testületek, a szegedi elektrótechnikusok 
teljes számban jelentek meg. Lamberg Mór fő-
kántor vezetésével a teljes kórus énekelte a gyász-
imát, a búcsúztató beszédet dr. Frenkel Jenő 
rabbi mondotta, találó szavakkal ecsetelve Fonyó 
Soma pályájának nevezetesebb fordulóit, értékes 
kereskedelmi és ipari munkásságának eredményeit 
ós bensőséges családi életének kimagasló erényeit. 
A gyászbeszéd után újból a kántorok énekeltek, 
majd a gyászolók egész tömegétől kisérve kivitték 
a koporsót a sírkertbe, ahol Fonyó Somát őrök 
nyugalomra helyezték. 

— A városi tisztviselők adománya a nyomor-
enyhítésre. A városi tisztviselők körében a napok-
ban gyűjtés indult, amelynek eredményeként 500 
pengő gyűlt össze. A tisztviselők ezért a pénzért 
másfél vagon tűzifát vásárolnak és azt a szegény, 
ügyi hivatal rendelkezésére bocsájtják az Ínségesek 
között való szétosztás céljából. A szegényügyi hi-
vatal a fát utalványokkal osztja ki november ele-
jén és az utalványokat az érdekeltek a fakeres-
kedőknél válthatják be. 

— Menetrendváltozás a Szeged—békéscsabai vo-
nalon. A Szeged-állomás főnöksége közli, hogy no-
vember 1-től kezdve a Szeged—Orosháza kőzött 
közlekedő 1612. számú személyvonat, amely Sze-
gedről 9 óra 13 perckor indult, elmarad. Helyette 
Szeged—Békéscsaba között az 1622. számú sze-
mélyvonat fog közlekedni, amely Szegedről 7 óra 
18 perckor indul 

— A polgármester felmentett harminc tejhaml 
Sftassal vádolt kiskereskedőt. A városi kihágási 
biróság a szegedi vegykisérleti állomás jelentése 
alapján körülbelül egy évvel ezelőtt kisebb-nagyobb 
pénzbüntetésre itélt harminc szegedi kiskereske-
dőt hamis, illetve tisztátalan tej forgalombahoza-
tala dmén. Az elitéltek megfellebbezték az Íté-
letet és a polgármester, mint másodfokú hatóság, 
most mind a harmincat felmentette. Megállapította 
ugyanis a polgármester az Országos Vegyvizsgáló 
hivatal időközben leérkezett szakvéleménye alapján, 
hogy a szegedi vegyvizsgáló állomás a kiskeres-
kedőktől vett tejmintákat nem azonnal analizálta 
és igy az analízis eredménye nem tekinthető meg-
bízhatónak. 

x Bútorokat csak Kertésznél! Feketesas ncca. 

— A Szegedi s f « M i Szövetség közgyűlése. A 

Szegedi Stefánia Szövetség október 25-én délelőtt 
11 órakor tartja évi rendes közgyűlését a szülészeti 
klinika tantermében (Tisza Lajos-körut) a kővet-
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó, tartja 
dr. Muntyán István táblai tanácselnök, a szövetség 
elnöke. 2. Ügyvezető-igazgató jelenlése a szövetség 
működéséről, tartja dr. Falta Béla. 3. Szociális 
bizottság elnöknőjének jelentése, tartja özv. dr. 
Faragó Ödönné. 4. Évi zárszámadások bemuta-
tása (pénztári jelentés), tartja Hlavanda József. 
5. Esetleges inditványok. 6. Zárszó. A szövetség 
felkéri tagjait, hogy a közgyűlésen teljes szám-
ban megjelenni szíveskedjenek. 

— A Szeged! Zsidö Nőegylet első hólabdadél 
után ja. A Szegedi Zsidő Nőegylet vasárnap dél-
után a hitközség székházának nagytermében tar-
totta meg első hólabdadélutánját. Az egyesület 
ezévben fokozottabb jótékonykodó tevékenységre 
készül, mert a szegények száma egyre nő, az ada-
kozási képesség pedig egyre csökken. A Nőegylet 
— élén dr. Cseró Edénével, aki meleg szeretettel 
gondozza a hitközség sok szegényét — nagyszabású 
programot dolgozott ki hogy előteremtse a szük-
séges összeget, amiből a közeledő súlyos télen 
szegényeit majd segélyezi. Ennek a programnak 
az első etapja volt a vasárnapi hólabdadélután, 
amelyen dr. Baracs Maroelné tartott »Asszonyok 
egykor, most és a jövőben* cimmel igen érdekes 
és értékes előadást. Az első hólabdadélutánnak 
nagy sikere volt és a jelenvoltak nagy száma bizo-
nyította azt az érdeklődést és rokonszenvet, amely 
a nőegylet jótékonysági és kulturális törekvéseit 
kísérik. 

— Szülői értekezlet A szegedi állami Árpádház! 
Szent Erzsébet leányüceum szerdán délután 5 óra-
kor szülői értekezletet tart. amelyre a szülőket 
ezután is meghívja. 

— A munkásmükedvelők műsoros estélye. A sze-
gedi munkásmükedvelők vasárnap este jól sikerült 
műsoros táncestélyt rendeztek az ipartestület már-
ványtermében a munkanélküliek javára. A mű-
sort a Munkásdalárda vegyeskara vezette be, amely 
két dalt adott elő nagy sikerrel. Ezután a szavaló-
kórus vonult fel a pódiumra és Kassák Lajos 
»Egy nap életünkből« cimü költeményét adta elő, 
majd a műkedvelők Lipthay Imre ötletes vígjátékát 
mutatták be. Az előadásban résztvettek Zeisler 
György, Arany János, Pálfy József, Bauer Piroska 
Schwarc* Maca, Scheiner Béla, Pálfi István és 
Papp József. A műsort két szépen előadott dallal 
a vegyeskar fejezte be. Az egyes számok kőzött 
ügyesen konferált Arany János. 

— Motorkerékpáros szerencsétlenség. Weiszmann 
Simon félegyházci fogtechnikus vasárnap délelőtt 
motorkerékpáron Makóra utazott Gépével Szegedig 
él is jutott, azonban a Kossuth Lajos-sugé rúton 
olyan szerencsétlenül akart megelőzni egy, kocsit, 
hogy motorkerékpárja felborult, ő pedig eszmé-
letlenül terült el a földön. A mentők a közkór. 
házba szállították, ahol megállapították, hogy 
Weiszmann agyrázkódást szenvedett Állapota sú-
lyos. 

x A Tanner John házassága premierjére az ősz-
szes toaletteket Lefkovits Emiiné Livia divatszalon 
Kőlcsey-ucca 11. szállította. 844 

— Kigyulladt a lift az Oroszlán uccai városi bér-
házban. Hétfőn délelőtt az Oroszlán-uccai városi 
bérházban kigyulladt a lift, mielőtt azonban még a 
tűzoltók kiérkeztek volna, sikerült eloltani. 11 óra-
kor egy lakó akarta igénybevenni a liftet, csenge-
tett a házmesterért, aki működésbe hozta a motort, 
de ebben a pillanatban rövidzárlat keletkezett, a 
motorból lángnyelvek csaptak elő, a lift pedig 
üresen nagy robajjal felszaladt a legfelső emele-
tig. A tüzet a házmester a házbeliek segítségével 
hamarosan eloltotta, ugy, hogy a kivonult tűzoltók-
nak már dolguk nem akadt. 

— Kétheti fogházra Ítélték a gázoló biciklistát. 
B e n a c s k a György makói iparossegéd májusban 
Makón biciklijével elgázolt egy négyéves kisfiút, 
akinek mind a két lába eltörött A gázolásért hét-
főn vonta felelősségre a tőrvényszék büntetőta-
nácsa. Benacskát 14 napi fogházra Ítélték. Az 
Ítélet jogerős. 

x Kérjen mindenütt Gergely kakukfücmkorfcát 

BelvArotl Mozi Kedd, szerdán 

A 2 £ E R D É S Z L Á N Y . 
Járná világhírű operettjének filmváltozata. — FÍSszerepláki 

Iréné Eislnqer és Paul Richler. — Azonkívül: 
Kincs lifhon a macska trükkfilm és Orosz slntonla. 

Elfrtdátok S, 7, 9 árakor 

Korzó Mozi Kedd 

D0U61IS FMRBMIKS főszereplésével Szerencse fel 
bányászttirténet. — Azonkívül: Anna May Woaap-gal 

G y i l k o s g y ö n g y miandorfum. 
E18adA«ok kaxdeta 5, 7, 9 árakor 

Tisztelt vevőimhez! Ticzlele lel értesítem, hogy a Dugonics téri butoiflzleltel feihaqytam és 
1 6 k a I u c c a 1. az. alá (»o t Ungár-ház) költöztem. Bútor helyett 

l i í * S I « I r f t l r P T üzletet nyitottam, ahol csoda kitUnő bükk tűzifát a legolcsóbb 
l U Z I l 9 y 5 Z C I 1 C 9 n O K M napi áron árusítok és minden mennyiséget házhoz szállt-
tok. Szíves támogatást kérve S l m & n d l lOzifa- és szénkereskedő, Jókai ucca 1, 343 
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Edison meghalt 
Newyork, október 19. Edison Alva Tamás 

tegnap reggel 84 éves korában meghalt, ő 
volt az uj kor legnagyobb, legtermékenyebb 
feltalálója. 1847-ben született az Egyesült Ál-
lamok Milán városában. West Orangeban levő 
kúriájában érte utol a halál, mely hossru 
küzdelem után véget vetett életének. 

Első legnevezetesebb találmánya a többszö-
rös távíró. A hetvenes években készült el a 
fonográf, a mikrofon szintén Edison nevéhez 
fűződik, övé az elektromos lámpa is és még 
sok száz találmány. 

Székelési zavarok, bélgőrcs, puffadtság, 
gyomorszédülés, izgalmi állapotok, szivldeges-
ség, félelemérzés, bódulgság és általános rosz-
szullét esetén a természetes „Ferenc JÓZSCt" 
keserüviz a gyomor és bélcsatorna tartatmét 
gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vér-
keringést előmozdítja s tartós megkönnyebbü-
lés! szerez Korunk legkiválóbb orvosai a 
Ferenc József vizet ugy férfiaknál, mint 
nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel 
alkalmazzák. A FereiK lóZSCl keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben kaphetó. B,I 

— A szegedi S'eWnía S i e t s é g tárgysorshuzAsa. 
Tegnap délelőtt 11 órakor tartotta meg a Szegedi 
Stefánia Szövetség tárgysorsjátékhuzását a város 
hatósága által kiküldött megbízott és a pénzügy-
igazgatóság kiküldötteinek jelenlétében. Sorsolás 
alá került egy Dinnyés-festmény, melyet a 325. 
számú 9orsjegytulajdonosa nyerte meg. A kép át-
vehető 8 napon belül a Stefánia Szövetség Párisi 
kőrút 41. szám alatti védőintézetében mindennap 
délelőtt 9—12-ig. 

— Felmentették Weinréb bankárt. Budapestről 
jelentik: A budapesti tőrvényszék Mayer-tanácsa 
ma hirdetett Ítéletet Weinréb Oszkár bankár valuta-
üzérkedési bűnügyében. Az uzsorabiróság a vád-
lottat felmentette azzal az indokolással, hogy a 
valutaüzérkedés kísérlete ebben az esetben csak 
akkor lett volna büntethető, ha Weinréb a má-
tyásföldi repülőtéren, a vámhivatalnokok kérdé-
sére nem vallotta volna be azonnal a nála lévő 
pengőmennyiséget. Ugyanakkor azonban indokolá-
sában az uzsorabiróság megállapította azt is, hogy 
Weinréb Oszkár megkísérelte jogtalan módon ki-
vinni a harminckétezer pengőt s csak a fentemli-
tett enyhítő körülmény miatt nem vonható ezért 
felelősségre. A biróság Ítéletében elrendelte a vád-
lott szabadlábrahelyezését. Kocsis Miklós ügyész-
ségi alelnök megfellebbezte az ítéletet és a szabad-
lábrahelyezést is. Weinréb védője harmincezer 
pengő kauciót ajánlott fel Weinréb azonnali sza-
badlábrahelyezése ellenében, de a biróság ugy 
határozott, hogy a vádlottat semmiféle kaució 
ellenében sem helyezi szabadlábra a jogerős Íté-
letig. 

Figyelem! ?k\'4,é?k 
olcsón 

_ é t k e z n i . 
I. r. ebédmenü P 1-10, választékos vacsora: 
rostélyos, párisi és bécsi azelet, lacipecse-
nye 90 flll. Zön&k 40 flll. Elsőrendű fajborok. 
Bor mindenkor frltáen 35f« •»«£«»„_ FORRALVA P Í-eo K a i T a y n a l 

Hó és sárcipő javítást 
felelősség melleit vállalunk. 
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Pár'sS Nagy Áruház Rt. Szeged 
(sakenlcp ucc» i i Kiss ucca sarok , HI 


