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Azonkívül: Paramount hangos híradó. Ezt megelőzi : Bimbó az Indiánok közölt. 
Belvárosi Moziban 5, 7 , 9 órakor. Trükkfilm. 

ffircK 
X Kedd. Róm. kath. Szabina vt. Pro-

» • testáns Szabina. Nap kél 6 óra 35 
perckor, nyugszik 4 óra 53 perctor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt 10-től 
12-lg van nyilva vasárnap, ünnepnap kivételével 
A muzeum nyitva délelőtt lO töl délután Ki 1 
•Sralg. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak; Grünwald Imre, Kálvária-ucca 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 
1777.) Temesváry József, Kelemen-ncca 11. (Tel. 
1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(TeL 1846.) Selmeci Béla, Somogyi-telep, (Tel. 
6425.) Török Márton, Csongrádi-sugárut 14. (Te-
lefon 1364.) 

— A fogadalmi templom felszentelésének rfső 
évfordulója. Szeged katolikus társadalma vasár-
nap ünnepelte meg a fogadalmi templom első jubi-
leumát. Egy éve mult annak, hogy a felszentelt 
fogadalmi lemplomban országos ünnepség keretében 
dr. Serédi Jusztinián biboros hercegprímás az első 
misét mondotta. Akkor mutatták be először Dohná. 
xgi Ernő »Szegedi miséjét* is. Az ünnepélyes év-
fordulón a templomot zsúfolásig megtöltő hivek 
tömege előtt dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök 
mondott misét és a mise alatt a Szegedi Dalárda 
és a tempolmi énekkar közreműködésével a filhar-
monikusok ismét előadták a Szegedi Misét Antos 
Kálmán vezényletével és Vizi János orgonajátéka 
mellett A misét a rádió is közvetítette. A megyés-
püspök Krisztus királyságáról mondott nagyszabású 
szentbeszédet. 

— Glattfelder Gyula Csanád! püspököt vAíasztoft i 
elnökévé a Képzőművészeti Társulat Budapestről 
jelentik: Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat tegnap délelőtt tartotta hetvenedik közgyú-
lését a Műcsarnokban. Lukács György visszatekin-
tett a társulat 70 éves működésére s méltatta azo-
kat, akik a magyar képzőművészet megteremtésé-
ben hervadhatatlan érdemeket szereztek. Bejelen-
tette, hogy elnöki megbízatása lejárt és utódjául 
Glattfelder Gyula csanádi püspököt ajánlotta. BLP-
aeviczy Albert felszólalása után a közgyűlés egy-
hangú felkiáltással elnökké Glattfelder Gyula csa-
nádi püspököt, alelnökké pedig Nékám Lajos egye-
temi tanárt választotta meg. Napirend után Zala 
György szólalt fel, aki azt indítványozd, hogy a ki-
állítási bíráló bizottság tagjainak s z&á t emeljék 
fel harmincra s a tagok között a modern művészi 
irányok képviselői is helyet kapjanak. 

_ Az ellenzéki kisiparosok gyűlése. A szegedi 
szociáldemokrata kisiparosok a polgári ellenzé-
kiekkel együttesen vasárnap este ülést tartottak, 
amelyen megbeszélték a közelgő kamarai válasz-
tás előkészületeit Elhatározták, hogy a válasz-
táson külön listával indulnak és ezért a legnagyobb 
agitációval készülnek a küzdeiesnre. A város terű-
letét csoportokra osztották be a szervezkedés meg-
könnyítése céljából A jelölések kérdésével még 
nem foglalkoztak. 

— A tűMltófőparancsnok szolgálati jubűcanna. 
A szegedi tüzoltótestületek vasárnap délután jól 
sikerűit tüzoltóünnepély keretében ünnepelték meg 
Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok 30 éves szolgálati 
jubileumát. Az ünnepély boszorkányos gyorsasággal 
végrehajtott tűzoltógyakorlatokkal kezdődött, ame-
lyeknek szépszámú közönségük volt A gyakorlatok 
után a jubiláló főparancsnok három érdemes tűz-
oltónak, Szűcs Péternek, Gazdik Gyulának és Varga 
Péternek átnyújtotta az önkéntes Tűzoltó-Szövetség 
ajándékait. Ezután dr. Pálfg József polgármester-
helyettes üdvözölte a jubiláló főparancsnokot a 
város hatósága és közönsége nevében. Elismeréssel 
szólt Papp Ferenc működéséről, amely sokban 
hozzájárult a magyar tűzoltóság hírnevének növe-
kedéséhez. Végül átadta a jubiláló főparancsnok-
nak a tűzoltószövetség jubileumi diszérmél Az 
ünnepély befejeztével a főparancsnok diszszemlét 
tartott az előtte elvonuló tüzoltócsapatok felett 

— A London 29 esek hősi halottaik iránti ke-
gyele tűket Mindszentkor délelőtt 10 órakor róják 
Sí a felsővárosi Minorita-templomban. • 

x ön takarékoskodik??! — igenli Cipőt DclKa-
nál veszek 1 

— Halálozás. Hétfőn délben 35 éves korában 
eltávozott az élők sorából K e r t é s z Oszkárné, 
Ftenyvesi Juliska, akit kitartó, eredményes és si-
keres munkásságáról mindenütt ismertek. ízlésé-
vel, stílusával és mesterségbeli készségével meg-
becsült helyet vívott ki magának, szorgalmas mun-
kásságát fájdalmas betegsége szakította meg, amely 
most legyőzte a szervezetét Halála iránt őszinte 
részvét nyilvánult meg, szerdán délután kisérik el 
utolsó útjára. 

— Retiderterntelésl akett o t o s zwszágban Mila-
nói jelentés szerint az általános gazdasági válság 
erősen sújtotta az olasz kendertennelést is. Az 
értékesítés nehézségei folytán a kenderrel bevetett 
terület amely 1926-ban 106.000 hektár éa a mult 
.évben 86.000 hektár volt « idén 63.000 hektárra 
csökkent. A szárazság következtében a {érmeit 
mennyiség a mult esztendei 913.000 métermázsá-
ról mintegy 500.000 métermá'.ára ment vissza 
Az átlagos minőségű kender ára, amely 1928-ban 
520-685 lírával kulminált az idén 185—210 Urá-
ra csökkent A kormány, hogy a Ferrara, Rovigó 
Bologna és Nápoly tartományok kendertermelői-
nek nehéz helyzetén segítsen, részükre v a s ú t i 
f n v a r d i j k e d v e z m é n y e k e t engedélyezett, 
azonkívül elrendelte, hogy a hadsereg és haditen-
gerészet szükségleteinek fedezésénél, ahol lehetsé-
ges, más növényi anyagokból készült árukat ken-
dergyártmányokkal helyettesítsék. Kísérletek tör-
ténték abban a tekintetben is, hogy a kenderkó-
rót fokozott mértékben használják fel oelluloze 
előállítására is. Mindezeknek az Intézkedéseknek 
a célja az, hogy velük a kendertermelést alá támasz-
szak és az országot más növényi fonó- és szövő-
anyagok behozatalától mentesittessék. 

— Etjegyaés. Dr. Schwarz Lajos orvos (Szeged— 
FÜegyháza) eljegyezte Frank Miksa, a Magyar Al-
talános Takarékpénztár elnök-vezérigazgatója leá-
nyát Magdát Kiskunfélegyházán. 

— Az idegen devizák engedélyezése. A kereske-
delmi és iparkamara közli: Több ízben előfordult 
hogy egyes kereskedők és ipanosok olyan külföldi 
áru ellenértékének kiegyenlítésére igényeltek de-
vizát a Nemzeti Banktól, amelyek nem közvet-
lenül hozattak, hanem valamely külföldi cég ma-
gyarországi fiókjától, vagy lerakatátől szereztek be. 
Az igénylök tájékoztatása céljából közli a keres-
kedelmi és iparkamara, hogy az ilyen igénvlése-
seket a Nemzeti Bank nem honorálja, mert a de-
iza csak annak bocsátható rendelkezésére, aki 

a behozatalt eszközölte. Ha tehát a beszerzés kül-
földi vállalat fiókjánál vagy lerakatánál történt, 
ugy- az igénylés iránti kérelmet az igazoló okmá-
nyok (számla, fuvarlevél, vámnyugta) benyújtása 
melle, az utóbbinak kdl benyújtani Közli egy-
úttal a kamara azt is, hogy ezek az igazoló ok-
mányok -ninden igényléssel egyidejűleg benyújtan-
dók, mei a ^ányosan felszerelt kérelmeket a 
Nemzeti L nk főintézete nem veszi tárgyalás alá. 

— E lü töO az aalö. A szőregi országúton egy 
személyautó .'ütötte V e c s e r n y é s Antal 26 éves 
ujszentiváni fö.'dmi est. Az autó kerekei Veese-nyés-
nek a ballábát őrték e l A mentők a sebészeti kli-
nikára szállították. 

— Súlyos s-se: cncséttenség Vasárnap délután 
T ő r ö k Sándor 17 éves napszámos fiu az algyői 
országúton egy szénásszekérről a lovak közé esett. 
A megijedt lovak magukkal hurcolták a szeren-
csétlen fiút a kit a mentők súlyos agyrázkódással 
a közkórházba szállítottak. 

— Áruszállítós ABsítrjaba. Az Ausztriában élet-
beléptetett devizarendelkezésekkel kapcsolatban az 
osztrák szövetségi vasutak igazgatósága elrendelte 
hogy külföldről osztrák reudeltetési állomásokra 
gyors, teher és express áruküldemények utánvét-
tel megterhelve nem adhatók fel. Ennek követ-
keztében tehát a szállítók Ausztriába irányuló 
küldeményeiket vagy teljesen, vagy az osztrák ha-
tárig bérmentesíteni tartoznak. 

— A szegedi állami felsőkereskedelmi Iskola vég-
zett tanulóinak szövetsége határozatképtelenség 
miatt vasárnapra összehívott rendkívüli közgyű-
lését nem tarthatta meg. A tisztikart választó rend-
kívüli közgyűlést november 8-án, délelőtt fél 11 
órakor tartják meg, a mfedeléntek számára való 
tekintet nélkül. 

x Bútorokat csak Kertésznél! Féfeetesas ncca. 

Epekő-, vesekő- és hólyagköbelegek, 
valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporo-
dósábpn és köszvényben szenvednek, a termé-
szete* »Ferenc József* keserűvíz állandó hasz-
nálata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. 
Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfin hosszú 
megfigyelés alapján megállapította, hogy a 
Ferenc József víz biztos és rendkivül kelleme* 
sen ható hashajtó s ezért pro^taiabetegségek-
nél is ajánlják. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és iüszerüz-
letekben kapható. B.l 

— Megmérgezte m i gát egy főorvos. Budapestről 
jelentik: A Wesselényi-ucca 58. számú házban ön-
gyilkosságot követett el és meghalt dr. Takács 
Márton 58 esztendős főorvos, volt kórházi igazgató. 
Ma reggel feltűnt a családtagoknak — leányával, 
vejével és kis unokájával együtt lakott —, hogy 
a főorvos nem hagyja el szobáját Kopogtattak, 
de az ajtó belülről volt bezárva és válasz nem 
jöt t Rendőr kinyittatta a szobát és legnagyobb 
megdöbbenésükre az ágyban hörögve találták a fő-
orvost. Az éjjeli szekrényen üres méregfiolák voltak. 
Hamarosan kijöttek a mentők is. Az eszméletlen 
főorvost hordágyra fektették, hogy kórházba szál-
lítsák. Alig indultak el azonban az ápolók, • 
mentőorvos észrevette, hogy Takács a hordácrvon 
már meghalt. Rendőri bizottság is szállt ki a 
Wesselényi-uccai lakásba és lefoglalta az üres 
fiolákat. A főorvos búcsúleveleket nem hagyott, 
most kutatják át feljegyzéseit és fiókjait, hátha 
valamilyen feljegyzésben, vagy levélben felvilágo-
sítást találnak az öngyilkosságra vonatkozóan. A 
főorvos rendezett viszonyok között élt tehát anyagi 
háttere nem nagyon lehet az öngyilkosságnak. 

x Kérjen mindenütt Gergely kakukfiieul.orkíiL 
— Halálos rékales. Kiskőrösről jelentik: Titok-

zatos eset foglalkoztatja néhány hét óta a nyomozó 
hatóságokat Pünkösd táján történt, hogy Pecznik 
István 31 éves kiskőrösi földmives, aki különváltart 
élt feleségétől, egyik pestkörnyéki városban dol-
gozgatott és azzal tért vissza Kiskőrösön lakó szü-
leihez, hogy itthon fog maradni, mert munkájá-
ból elbocsájtották. A fiatal Pecznik, akit általában 
könnyelmű embernek ismertek, napokon át kere« 
set nélkül kódorgott Egyik napon örvendve újsá-
golta szüleinek, hogy a város alatti rétek környé-
kén rókák rejtekhelyére bukkant Most már les* 
pénz, mert a rókafiókákat kiássa fészkükből és 
jó áron értékesiti a vadászoknál, vagy a nyers, 
bőrkereskedőknél. Elvitte magával katonaládáját 
is, hogy a rókákat majd abban hozza haza. A róka-
lesen Peczniknek mindössze egyetlen rókafiókot 
sikerült fogni és ezt elevenen értékesítette, majd 
pár nap múlva eltűnt Kiskörösről, Szülei mindenféle 
keresték, de hasztalan. Egy hónappal ezelőtt • 
város alatti réteken kaszálgató emberek véletlenül 
ráakadtak Pecznik István teljes ruházatára és mun-
kakönyvére. A csendőrség átkutatta a kutakat ab-
ban a hiszemben, hogy a gyilkosok esetleg a közeli 
kutak valamelyikébe dobták a megölt ember hul-
láját ez a vizsgálat axonbpn nem járt eredmény* 
nyel Most a közeli belvízlecsapoló csatornát fogják 
átkutatni és 'ásatásokat fognak végeim. Titokra, 
tossá teszi az esetet egy Torgyik Pál nevű kis-
kőrösi gazdálkodó vallomása, aki akként nyilat* 
kozott, hogy a gyilkosságot két ismert nevű kis-
kőrösi egyén követte volna el és ő a helyet is meg 
tndja mutatni, ahol a meggyilkolt ember csontjai 
porladoznak. A vizsgálat eredményét nagy érdek-
lődéssel várják. 

Kényszeregyességel kéri 
Marmarosch Bank 

100 százalék, három év atatt 
(Budapesti tud&süink telefonjdentésc.) BuJ 

karestből jelentik: A Marmarosch Bank kény* 
szeregyességst kért maga ellen, mert nem kap j 

ta meg sem a kormánytól, sem a Nemzeti 
Banktól a szanáláshoz szükséges anyagi ssgit-í 
séget A bank százszázalékos kvótát ajánl föl 
hitelezőinek, amit három év alatt akar kamat* 
mentesen visszafizetni 

J Ó £és tzép bútor gyári áron 
Szegedi Bútorgyár R. T. 

395 Cserzy Mihály u. 11. sz, 

K o r z ó M o z i Kedden és azerdán 

Fehér nővér 
ogy oorioia története, & Fehér apftc» teBtvérfllmje. — Azonklrfll 

Veit egyszer egy barát 
«gy szerxetes regénye 8 íelvoníabia. 
E16aa&&ofr keudete S, 7, 9 ó r úo i . 


