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Drága eipSn fizeti a márkátl 
Kálunk néni fizet mást, mint az árátl 
Minőségért garantálunk/ 
Tegyen próbát egyszer nálunkl 

Grácia cipőáruház 

Hárösx ucca 3, 

O k t ó b e r 6 . 

HireK 

Október 6-ára disz.es ünnepségek jtgyébön 
emlékezik meg az idén is Szeged- A hivatalos 
ünnepséget a TESz rendezi vasárnap délelőtt az 
Országzászló előtt- A Himnuszt Kertész Lajos 
karnagy vezényletével az Egyetemi Énekkar 
énekli el- Az ünnepi beszédet dr- Hunyadi Já-
nos mondja- M- Szabó László főiskolai hallga-
tó szavalata után Falcione Lós&it Joghallgató 
az egyetemi ifjúság nevében beszél és koszo-
rút helyez el az Országzászló talpazatán- Az 
ünnepség a Hiszekegy el éneklésével ér véget 
A TESz kéri a háztulajdonosokat, hogy hi-
zikat gyász- vagy nemzetsztaü zászlóval dí-
szítsék fel- — a társadalmi egyesületeket pedig 
arra. hogy zászlók alatt vonuljanak fel az ün-
nepélyre- Az ünnepély délelőtt 11 órakor kez-
dődik- Délelőtt 10 órakor valamennyi hitfekke-
ztt templomában istentisztelet lesz 

M a k ó 

ebben az évben le hagyományos ünnepséggel hó-
doi október hatodika emlékének. Szombaton ün-
nepi istentisztelet volt a belvárosi plébánia-tem-
plomban, vasárnap díszközgyűlés a városházán és 
este 6 órai kezdettel a belvárosi református tem-
plomban külön ünnepséget rendez a Belvárosi Re-
formátus Kör. 

— Bárányi főispán a szekszárdi installá-
ción. B á r á n y i Tibor főispán, aki pénteken 
Budapestre utazott, szombaton K o z m a Mik-
lói belügyminiszterrel Szekszárdra mout, ahol 
résztvett T h u r á n s z k y főispán beiktatáson. 

— A kíssori dülőut. Szombaton délelőtt al-
sótanyai küldöttséget vezetett D o b ó Imre 
törvényhatósági bizottsági ta# dr. T ó t h Bc-
la polgármesterhelyetteshez. A küldöttség azt 
kérte, hogy a város sürgősen szikeltesse ki a 
Dorozsma és a kissori állomás közötti t ngy-
forgalmu, de alig járható, mintegy őt kdjmé-
ter hosszú dülőutat. A polgármester-helyettes 
elmondotta a küldöttség előtt, hogy tudomása 
szerint ennek az útnak a rendbenozása t a köz-
gyűlés már jogerősen elhatározta, a fklc;:«t rá 
mintegy tizet ötezer pengő, az útügyi költség-
vetésben rendelkezésre áll. éppen ezért a mun 
kálatok a legrövidebb időn belül ntegkczdód 
ntk. Az idén csak az alapozási mu ika készül-
het el, a többi kora tavaszra q i t r i l 

— Eljegyzés. Dr. Löwenstein István gabonake-
reskedő (Zalaegerszeg) eljegyezte dr. Gulyás Li-
via orvost (Saeged). (Minden külön értesítés he 
lyett.) 

— A Somogyi-telepi Népkör ünnepsége. A 
Somogyi-telepi Népkör október 13-áin jubile-ni 
és zászlósizentielési ünnepélyt tart Gömbös 
miniszterelnök. GJatttelder Gyula. Bárányi Ti-
bor. dr- Pdlfy József és dr- Shvoy Kálmán 
dts zvédnöks égével - Zászlóanyák: Somogy' 
Szilveszterié. Baramyi Tlborné. Shvoy Kál-
mánná és Simkó Elemérné- Az ünnepségen 
résztvevők délelőtt 9 órakor gyülekeznek a 
Katólikus-bázbam- Innen háromnegyed 11 óra; 
kor zenéve! vonulnak az uj Somo'-- ¡-telepi 
templomhoz- 10 órakor szentmise, az ümneni 
beszédet Pártos József hittamár mondja- A 
díszközgyűlés a Katolikus-házban lesz egyne 
gyed 12 órakor- A Hiszekegy eléneklése utár 
Tar József elnök megnyitó beszédet, mond- E/ 
után Mészáros Béla titkár ismerteti a nép' " 
történetét- A Somogyi-telepi Dalkör éneke utái 
a zászlóanyák» diszelnökök és a társegyesű'e 
tek képviselői beverik a szögeket- Ezután So-
mogyi Szilveszterné átadjaa zászlót a körnek 
Kulik János alelnök zárószavai után a Hím 
nusszai fejeződik be a díszközgyűlés- Délutír 
1 órakor társasebéd lesz-

* Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucea. 

— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc Jó-
asftí'TudomAnvegyetejjj Barátainak Egyesülete 
10-én. csütörtökön délután 6 órakor az ogye-
tam aulájában szabadegyetemi előadást tart 
Előad dr- Várkonyi HUdebrand egytemi tanár 
»Korszerű nevelési problémák" címmel- Belé-
oés dijtalan-

— Asztma és szívbetegség, mell és tüdőbaj, 
görvély- és angolkór, a bőr megbetegedései és 
furunkulózis eseteiben a mindig kellemes ha-
tású természetes „Ferenc József" keserűvíz 
az emésztőcsatornát alaposan kitisztítja s a 
gyomor és belek működését kitűnően szabá-
lyozza. Hírneves európai és amerikai klini-
kusok tuberkulótikus egyéneknél tapasztalták, 
hogy a betegség kezdetén jelentkező székre-
kedések a Ferenc József viz használata foly-
tán lényegesen enyhülnek. 

Csak ¡ 5 5 M e r saflot egyen! 
CaameeeOstetekben kapható . 

— Csúcsteljesítmény érhető el legnehezebb ta-

lajvíz, falnedvesség szigeteléseknél is „BIBER-F" 

teljesen szagtalan hobarcsszigetelővel! Hazai 

gyártmány! Csak ezt használja! 

x Cserép Sándor »¿ücsme9ter, Kossuth L.-s. -ut 7. 

Ki egyszer használta az Igmándi vizet, 

sohasem Iszik mást, ha kell — csak ueyanozt! 

Jelentjük, hogy 

FISCHER „K É ZIM U N K A H A Z" 
fővárosi nivón álló 
gyönyörű, uj üzlethe-
lyiségét 1035 október 
1-én nyi tja meg 
Kárász u. 12. alatt, 

— A szegedi nőmunkások kulturdélutánja. 
A szOciáldemokata párt szegedi szervezetének 
nőmunkáscsoportja október 13-án délután 4 
órai kezdettel az ipartestület nagytermében 
kulturdélutánt rendez. A nívósnak Ígérkező 
mü«oron a Munkás Dnlegvlet hangversenye, 
szavalatok, a Munkás Torna Egvlet tornagya-
korlatai, a mandolínzenekar és egyfelvoná-
sos színdarab előndása szerepel. A kulturdél-
után keretében K é t h 1 v Anna országgyűlési 
képviselő ünnepi beszédet mond. A bevételt a 
nomunkáscsoport munkanélküli tagjai gyer-
mekeinek téli felruházására fordítják. 

— Ma éjjel életbelépett a vasutakon a téff 
menetrend. A téli menetrend szombaton éjfél-

Jetbe. Mint jelentette a Délmagvar-

a 
an, 

kor lépett életbe. ^ 
ország, fontosabb változásokat nem hozolt 
téli vasúti menetrend a szegedi réláclőkb 
Mindössze a gyorssinautóbusz menetrendje 
változott meg. Eddig Budapestről 19.56 órakor 
indult a sinautóbusz és 22.38 perckor érkezett 
Szegedre. Mától kezdve már 1906 a gyorssin-
autóbusz indulási ideje Budapestről és 21.52 
órakor érkezik Szegedre. A többi vonalakon 
kis eltéréssel továbbra is a régi időben közle-
kednek a vonatok. 

SÍRKÖVEK mm 
leszállított árban 11« 

á l Kálvária u. 
46. szára. 

— Esti nyelvtanfolyamok. Október 15-én ismét 
megindulnak a Népművelési Bizottság esti tan-
folyamai. Az idén az angol, francia, német, olasz, 
szerb és román nyelvek tanításáról gondoskodik 
a Népművelési Bizottság. Előadók az egyetem lek-
torai. Tanítás hetenként kétszer másfél-másfél 
órában. Beiratási dij 50 fillér. Havi tandíj 2 pen-
gő 50 fillér Beiratkozás az iparostanonc iskolá-
ban október 7, 10, 12 és 14-én este fél 8 órától fél 
9-ig. Bővebb felvilágostiáit ad a Népművelési Bi-
zottság titkári hivatala. Telefon: 27—96. 

DélelőM, délutáni és estélyi 
ruhákban a budapesti | 

Vékev szalon v e z e i 
ttaif -nett. ti'.. I»eí< t «"ntlor ucca 14. ] 

— Koszorumegváltás. Detsinyi Károlyné halá-
la alkalmából dr. Dánosné szerkesztőségünk ut-

*ján ttz pengőt küldött koszorumegyiltás c'n.én a 
szegényeknek. Az adományt rendelteti .1 helyére 
juttattuk. 

x Rococco-csemege mindenütt kapható, 

— Városi zálogházban október 9-én a jul. és 
aug. hóban lejárt zálogtárgyak kerülnek árverésre. 

— Egy üzlet fehérben. A Kárász-uccának uj 
látványossága van. A 12. számú ház egyik kira-
kata előtt állandó a csoportosulás. A néz«lődők 
többségé természetesen a hölgykOzönségből kerül 
ki, aminek azonban az a magyarázata, hogy egy 
pompái tüilhimaéses barokk-függöny, gobtlénpár-
na, fcelyemperzsa-szőnyeg és egyéb női sziveket 
dobogtató holmi van felhalmozva. A régi Jóhirü 
I-isehcr-Kczimunkaház jött át a Kölcsey-uccából 
ebbe az uj helyiségbe, amely a cégtulajdonos: 
Adám Jenő és felesége kifinomult Ízléséről ta-
núskodik. Az üzlet berendezése ai utolsó szegig 
hófehérre van fényezve és az előkelő alaptónus-
ból kellemesen emelkednek ki a dus raktár tarka 
divatgyapju fonalai. A régi üzlet mindazzal bő-
vült az uj helyiségben, amit női kézimunkában az 
ujabb idők igényei megkövetelnek. 

H E H E S ¿ s P R ' V I N S Z K Y 
Mindennemű szőrmékben dús választék. 

párisi dlvatszUcattk, 

Deák F. és Hld u. sarok 
ELSŐRENDŰ H >NKA 1 1«» OLCSÓ ARAK ! 
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B IZTOS ÍTÁS I AKCIÓJÁT! 


