
Hirek 
Vasárnap. Róm. kath. D. 22. J. Kr. 
Ur. protestáns D. 21. Blan. Nap kél 

<5 óra 32 perckor, nyugszik 4 óra 56 perckor. 
A Somogyi könyvtAv olvasóterme dcleltfti lO-től 

It-lg van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével 

A muzeum nyitva délelőti lO-től délután réi 1 
. . . -
•rag. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak; Grünwald Imre, Kálvária-ycca 17. (TeL 
1225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
1777.) Temesváry József, Kelemeo-ucca 11. (Tel. 
1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(Tel. 1846.) Selmeci Béla, Somogyi-telep, (Tel. 
S425.) Törők Márton, Csongrádi-sugárut 14. (Te-
lefon 1364.) 

— Az ügyvédi kamara rendkívüli közgyűlése. 
A szegedi ügyvédi kamara vasárnap délelőtt rend-
kívüli közgyűlést tart, amelyen tárgyalni fogják 

ítélőtábla, a törvénykezési illetékek felemelése 
ax ügyvédi numerus clausos ügyét is. Dr. 

o d n á r Géza pótlólag indítványt terjesztett be, 
amely az ügyvédek nyugdíj- és tagdíjhátralékának 
ügyében láván döntést Azt indítványozza a köz. 
gyűlésnek, hogy amennyiben az ügyvédek pontosan 
eleget tesznek a hátralékok részletbea való ktegyen-
Ütésének, akkor engedjék el a hátralékok jelentős 
összegű kamatait A közgyűlés határozatait élénk 
'<*tJeklődéssel várják. 

Ravasz László Szegeden. A Dunamellék nagy-
nevű püspöke, dr. R a v a s z László november 1-én 
Saagedre érkezik é>s esfe féf 8 órakor a Tisza-
szülló nagytermében tartandó estélyen ünnepi be. 
szédet mond. Kíséretében jönnek éa az estély 
programján szerepelnek: M u r a k ö z y Gynla, a 
kecskeméti reformátusok költőpapja, M i h ó Ida 
énekművésznő stb. Az estélyen szaval Z. M á g o r y 
Mária színművésznő. 

— Felavatták a jezsuiták templomát. A Szegedi 
JCrnstársaságbeli Templomegyesütet bánom ívvel 
welőtt gyűjtést indított a Jezsuita rendház mellett 
építendő templom céljaira. A templom elkészült 
és szombaton délután avatta fel dr. G l a t t f e l d e r 
Gyula püspök A templomszentelés ntán a pfia. 
pök szentbeszédet tartott Az egyházi szertartás 
után dr. Zo b a y Ferenc átadta a rendnek az u j 
templomot Az ünnepség végén a régi kápolnából 
körmenetben vitték át az oltári szentséget az u j 
templomba. 

— A DMKE Igazgatósági üttak. A DMKE Igaz. 
gatősága szombaton délután H o r g e r Antal el-
nöktete alatt ülést tartott, amelyen különböző ak-
tuális ügyeket tárgyaltak T ő r ö k Sándor főtitkár 
beszámolt az elvégzett munkáról, najd a DMKE 
igazgatósága 400 pengőt szava aott mag a déli cser. 
készkerületnek a világjamboreen való részvétel cél-
Wra. 

— A vasárnap délelőtti Dolmány! m;se. Néhány 
közlemény alapján a szegedi közönség abban a téves 
értesülésben van, hogy a mai vasárnapi J0 órai 
Dohnányi-mlsére csak jeggyel ^het bejutuL A 
belvárosi plébánia most közli, hogy a fogadalmi 
templomban tartandó misére a bement mindenki 
számára szabad, jegyet nem is bocsátottak kL 

x Kérjen mindenütt Gergely kaknkffiemkMVfit. 

— A Hétfő! R. újság holnapi számától kezdve a 
Friss Újság nyomdájában készűL Kéziratok va-
sárnap este Jókal-ucca 4 szám alá küldendők 
és a szerkesztőség telefonszáma vasárnap este 
2 2 -62 

x Minden ünnep éa vasárnap délután 5-8 lg Jazx-
band • Rovatban. Családoknak olcsó és kellemes 
szórakozást nyúj t 830 

x Legjobb kávé Schifferaél, Valéria-tér. «S 

x >Dóczy-foteIágy«, oltómén, Htd^acca. 502 

Agy- és szivérelmeszesedésben szenvedő 
egyéneknek a természetes »Ferene József* 
keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz 
azáltal, hogy a béltartalmai kíméletesen 
távolítja el. Tudományos tapasztalatok kétség* 
telenné tették, hogy a Ferenc József viz szé* 
mos féloldali hüdésben fekvő betegnél Is meg* 
tette a kellő hatást s igy nagy megkOnnyeb* 
bölést okozott. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és föszerüz-
letekben kapható. a i 

— As alffildkutató bizottság ülése. A gyümölcs-
termelési alosztály hétfőn délután 5 órakor tartja 
folytatólagos ülését, melynek tárgya a gyümölcs-
fajok megvitatásának kérdése. Az ülés színhelye 
az egyétemi földrajzi intézet Érdeklődőket szí-
vesen lát a bizottság. 

x ön takarékoske<9k??t — Ieenll Cipőt De! Ka 
nát veszek I 

— Előadás. A Ferenc József Tudományegyetem 
Barátai Egyesületének böcsészeti szakosztálya ok-
tóber 28-án délután 6 órakor az egyetem III. szá-
mú tantermében (Szukováthy-tér 1. II. em) ölést 
tart Előadó: C z e i s e l János középiskolai igaz-
gató »Kazinczy Ferenc küzdelmei nyelvünk jo-
gaiért. cimen. 

x Pénzét fektesse botorba az Asztalosmesterek 
társascégnél, Dugonics-tér 11. 11 

— Hamis pengősők Vásárhelyen. Hódmezővá-
sárhelyről jetentik: Hódmezővásárhelyen hamis 5 
pengősök, 1 pengősök és 50 filléresek bukkantak 
fel, amelyek egyforma anyagból valók. Csengé-
sük valamivel tompább az eredetinél és erősebb 
nyomásra a hamis pénz meghajlítható. A nyo-
mozás folyik. 

X Minden ünnep és vasárnap déhrtán 5-8 lg jazx-
baod a Royalban. Családoknak olcsó és kellemes 
szórakozást nyújt 330 

— Köftardélotán. A szegedi zsidó ifjúsági könyv-
tár ma délután 5 órakor a hitközség disztermé. 
bem kulturdélutánt tart, amelyen vendégeket szi-
vasén látnak 

X Bútorokat esak Kertésznél! Feketesasiaeea. 
— Hirtelen halát K i s s András 00 éves börtönőr, 

mester a Remény-ucca 32. szánni házban levő la-
kásán szombaton délután hirtelen összeesett. Mire 
a mentők kiérkeztek a helyszinre, meghalt 

X Gyors- gépírás! tanfolyamokra beiratkozás 
egyesületnél (Honvéd-tér 4). 371 

— Letartóztatták a zsidókórtláz gazdasági főnő-
két Budapestről jelentik: A főkapitányságon ma 
előzetes letartóztatásba helyezték G r o s s Lajost, 
a zsidókórház gazdasági főnőkét sikkasztás és h ű t 
len kezelés gyanúja miatt A rendőrségen Gross 
azzal védekezett hogy a szabálytalanságok során 
elkövetett differencia mindössze 2500 pengő. A 
rendőrség szerint a kár összege ezen összeget 
jóval meghaladja. 

x November 8 án a Szegedi Leányegykt teádé*-
utánja a Rassban. 385 

— A Rádió UJaftB legújabb száma rengeteg 
öxfekcs olvasnivalót, műsorismertetést kritikát a 
életével foglalkozó regényt ad olvasóinak. 

SZEGEDI SAKKÉLET 
A Szegedi Sakk-Kör házi versenye a nyolcadik 

forduló után a következőképen áll: Mák 7 pont, 
Rosenberg Sándor 6 és fél, Kovács József 6. Kmetyó 
5, Kasza^ Simon 4 és fél, Tóbiás, Visky, Rosenberg 
Béla 4, Becker, Kováts István, Weisz 3 és fél, Lő-
rinczy három, Singer 2 és fél. Hell 1 és fél, Stad-
ler 1 pont. 

A Békéscsabára kijelölt csapat és m tartalékok 
ma délután fél 0 órakor találkoznak a Rókus-
pályaudvaron. A csapatot WeiseJ Samu és Lieb-
mami Béla kisérik. 

A Hódmezővásárhelyi Sakk-Körrel november első 
vasárnapjára kisorsolt mérkőzés az ünnep miatt 
nyolcadikán less Szegeden. . 

A Máv. október elsejével megszüntette a baj-
noki csapatmérkőzések alkalmával engedélyezett 
féláru kedvezményt. Ez az intézkedés ax amúgy 
is óriási erőfeszítésekkel dolgozó egyesületeket 
tönkre fogja tenni, vagy a városközi mérkőzések 
kényszerű lemondásával kizárólag egymás között 
játszva a fejlődés egyetlen lehetőségét szünteti 
meg. Iskolapéldája ez a rendetet annak, hogy a 
túlzásba vitt takarékosság mennyire mellétalál a 
célnak. A kedvezmény megszűnésével ugyanis a 
Máv. nemhogy bevételi többletre tenne szert de 
még az eddigi e cimen bevételtől is elesik. 

Nem kell 
nélkülözni 

a kávét sem este, sem a nap 
órájában sem, nem kell hogy nél 
kfilözze senki, sem az egészsége 
sem a beteg, sem a gyermek, ser 
az aggastyán hála a Hag-kávénai 
Valódi felséges kávé, világhírű és 
milliók isszák, mert páratlanul jó és 
feltétlenül ártalmatlan a Hag*kóvéj 
amelynek népélelmezési jelentőségé*! 
ről 27.000 orvos állított ki bizonyiW 
ványt. Mintát küld a Hag Kávé R .T.] 
Budapest, IX, Ranolder ucca 21. 

Minden kávészem 
kltUnö minőségll 

Minden csöppje 
tiszta élvezet 

Szivet és Idegekei 
óv -  84  

Ez a HAG-kávé 

ZürlcM deviza zárlat, páris 20.08.75, London 29.—] 
Newyork 510.25, Brüsszel 71.25, Milánó 26.57.5, 
Madrid «.50, Amsterdam 206.70, Berlin 118.80, 
Bécs —.—, Szófia 3.70, Prága 1510, Varsó 57.1ÍJ 
Budapest 90.02 5, Belgrád 9.05, Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfol 
Jelentése: Angol font 21.25—22.75, Belga franld 
79.30—80.30, Cseh korona 16.84—16.98, Dinár 10.0(H 
10.16, Dollár 568.50-572 50, Francia frank 22 35—i 
22.65, Holland forint 230.40-232.20, Lengyel zloíyj 
63.35-64.15, Leu 3.39—3.49, Léva 4.08-4.20, Lírai 
29.20-30.00, Német márka 135.00—136.00, Svájci 
frank 111.35—112.35, Amsterdam 230.80—232 20, 
Belgrád 10.10.5—10.16.5, Berlin 135.20—136.00, Brüsa. 
szel 79.60—80.30, Bukarest 3.40—3.48, Londod 
21.95-22.75, Milánó 29.50—30.00, Newyork 569.80-H 
573.20, Páris 22.43-22.57, Prága 16.88—16.98, Szőrit* 
4.10-4.18, Varsó 63.55—64.35, Zürich 111.65—112.35, 

Budapesti terménytőzsde zárlat. Buza 77^es tisza-
Zvidéki 10.40—10.75, 78-as tiszavídéki 10.55—10.90. 
79-es tiszavidéki 10.70—11.05, 80-as tiszavidékj 
10.75-11.10, rozs 10.40—10.50, korpa 10.00—10 31, 
Különleges minőségű buza 80-as tiszavidéki 11.30-J 
12.30. Irányzat barátságos, a forgalom élénk. 

Cslkágól terménytőzsde zártat Irányzat tartott! 
Buza decemberre 56 egynyolcad—56, márciusra! 
60—59 hétnyolcad, májusra 61 egynegyed—61 öfc 
nyolcad. Tengeri decemberre 38 egynyolcad, mán 
ciusra 40 háromnegyed, májusra 42 egykettedj 
Zab decemberre 24 egynyolcad, márciusra — 
májusra 26 egyketted. Rozs decemberre 41 há< 
romnegyed, márciusra 45, májusra 46 egynegyed; 

B D M V A I f áthúzások, Javítás 
E K H T V H , a l e g t ö b b a le a o lcsóbb 

Slelnernénil, (íSi'û rnt̂ f rókateMá ûmőSí 

Fontos Budapestre 
ntazók részereü! 

S z á l l t o n m e a a 

nmm SZÁILÓBAM 
Berlini tér 7 (Nyugatinál) 

Budapest legjobb helyén fekvő 

modern szállója. 
Lift. Központi fűtés. Hideg és meleg 
folyóviz. Fürdők. Telefonos szobák. 

Kávéház-étterem. K 

Szobák 4-50, Pensió 8-tól. 
Egyágyasnál 10%, kétágyasnál 20% 

e n g e d m é n y 
e Irp előfizetői és olvasói részére. 


