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H l r eK 
Az idö 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 10.4, a legalacsonyabb 4.9 C. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
érakor. Idő jóslat: Nyugat felől borulás, éj-
jel sok helyen ködképződés és kivált az Al-
földön több helyen fagy. Nyugat felől bo-
rulás, u jabb esők, legtöbb az északnyugati 
megyékben. A magasabb fekvési helyeken 
részben havazás. Délben és délután változó 
felhőzet. A nappali hőmérséklet a maihoz 

hasonló lesz. A szél fokozatosan élénkké vá-
lik, előbb délnvugati. azután nyugati és 
északnyugati irányú lesz. 

KÖTÖTTÁRUK 
LAMPEL És HEGYINÉL 

— Miskolc a j főispánja. Budapestről jelen-
tik: A kormányzó a belügyminiszter előterjesz-
tésére L i e h t e n s t e i n László Miskolc város 
főispánját ez állásától saját kérelmére buzgó 
szolgálatainak elismerése mellett felmentette 
és L u k á c s Béla országgyűlési képviselőt Mis-
kolc város főispánjává kinevezte. 

— Hősök emléke. Mindenszentek ünnepén 
Szeged lakossága az idén is kegyelettel adózik 
a halottak emlékének. Hivatalos ünnepség a 
Hősök temetőjében lesz. ahol gyászünnepélyt 
tartanak a világháborúban elesett katonák 
emlékére. A gyászünnepségen a vitézek is 
résztvesznek, akik közül a katolikusok pénte-
ken délután fél 8 órakor a belvárosi temető 
előtti villamosmegállónál, a protestánsok a re-
formátus és az evangélikus hősi temetőben 
gyülekeznek, öltőzet: ünneplő ruha, polgári ka-
lap, a vitézségi jelvény a külső kabáton. 

— Meghalt Pünkösdi Ferenc ny. műszaki fő-
tanácsos. Budapestről jelentik: Vasárnap rö-
vid szenvedés után 91 éves korában Budapesten 
meghalt uzoni P ü n k ő s di Ferenc nyugalma-
zott műszaki főtanácsos, aki a magyar mérnöki 
kar legidősebb tagja volt. Szeged újjáépítése-
kor. mint az államépitészeti hivatal főnöke, Ti-
sza Lajos munkatársa volt, majd az államépi-
tészeti hivatal felügyelőjévé nevezték ki. Az 
összeomlás Zentán érte, ahol az ellenállás szer-
vezésében résztvett és onnan 75 esztendős korá-
ban vagonok tetején menekült Szegedre. Kí-
vánsága szerint kedden délután csak a család 
tagjainak jelenlétében a Farkasréti temetőben 
a legnagyobb csendben helyezték örök nyuga-
lomra. 

— Gyászfinnepély a Munkásotthonban. A sze-
gedi szociáldemokrata párt és a szegedi szak-
szervezeti bizottság november 1-én. pénteken 
délelőtt fél 11 órakor halottai emlékére a Mun-
kásotthonban gyásztínnepéVt tart- A Szevedi 
Munkás Da?egylet gyászdaW ad eT5- emlék-
beszédet mond dr- Valentlív Ágoston-

— Halálozás. Hétfőn 82 éves korában meg-
halt S c h o r r Márton ny. kántor-karnagy. 
Schorr Márton 45 évvel ezelőtt került Szeged-
re, régi kántorcsaládból származott. 36 éven 
keresztül állott a szegedi zsidó hitközség szol-fálatában és működésével megbecsülést vívott 

i magának. Hosszabb ídeig karmestere volt a 
Polgán Dalárdának, sok embert tanított is. 
Két évvel ezelőtt kezdett gvengélkedni, szana-
tóriumba vitték, ahonnan röviddel ezelőtt hoz-
ták vissza saját kívánságára Szegedre, maid 
leányánál, dr. Máhler Szigfriednénál ápolt'': 
A magas kort elért kántoron már nem le.hr-' '! 
segitenj, hétfőn este csendesen elhunyt- Ten < 
tése szerdán délután S órakor lesz a zsidó te-
mető dnterméhől. 

— A »zoeiáldemokrata párt rókusi pártszer-
vezeti csoportja szerdán este fél 8 órakor a 
MunVStotthOfltan ÍHéh'e?éru- 6) tisztújító 
taggyűlést tart a következő nani renddel: i-
Vejjétő^ég jelentése- 2• Uj ve?«tő*f?rv5lAs"','!-a-
S- Az aktuális politikai és gazdaság' helyzet is-
mertetése, a szervezkedés és a sa'tó »un.»— 
ga, előadó dr- VaJentiny Ágoston- 4- Esetleges 
indítványok, kérdések-

— Étvágytalanságnál, gyomorhurulnál, 
gasztrikus láznál, bélrekedésnél, emésztési 
renyheségnél, anyagcserezavarok! ál. csalánki-
ütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fe-
renc József*' keserűvíz rendbehozza a gyomor 
és a belek működését s megszabadítja a testet 
a felgyülemlett rothadó anyagoktól. 

Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucca. 

— ELÖADASOK. A Ferenc József-Tudomány-
egyetem Barátai Egyesületének természettudomá-
nyi szakosztálya szerdán délután 5 órai kezdet-
tel. az I. számú vegytani intézetben (Templom-tér) 
szakülést tart a következő műsorral: dr. Bay 
Zoltán: „A dlszkonünuus gázkisülésekről," Bu-
kó v s z k y Ferenc: „Uj módszer az energia mé-
résére gázkisülések pozitív oszlopában," L e v i u s 
Ernő: „A kondenzált kisülések karakterisztikái-
ról," dr. S z a b ó Zoltán: „A diffúziós potenciálok 
kancewtrácíófüggéséről." Ülőselnök dr. N á r a y -
S z a b ó István. Az előadásokra való belépés dij-
talan vendégeket szívesen látnak. 

x Vigadó ebédet 1 pengőért házhoz küldi. 

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 1 magyar szűcs vidé-
ken, 1 betegápoló (férfi), 1 vésnök, 1 müőntő, 10 
vasöntő, 1 bádogos, 1 faesztergályos, 2 kosárfonó, 
1 kőtélgyártó, 1 kéiihimzőnő, 1 kéziszabó, 3 hőlgy-
fodrásznő, mindenes szakácsnők, szobaleány. 

— öngyilkossági kísérlet. S ü ve g h Lajosné 
38 éves Klebelsberg-telep Vaskapu-ucca 3. sz. 
alatt lakó asszonyt kedden délelőtt súlyos álla-
potban vitték a mentők a belgyógyászati klini-
kára. Süveghné öngyilkossági szándékból is-
meretlen méreggel megmérgezte magát Álla-
pota életveszélyes. 

REDŐNY IPAR TKSSííT!& 
| áthelyeztem Tisza Laios körű 37. sz. alá 

B e r n á t h L a t o s ^ Í K K S S 

- HERVADHATATLAN VIRÁGOK HA-
LOTTAK NAPJARA. Szegeden, az elmúlt 
évben több család rótta le kegyeletét ha-
lottja iránt ugy, hogy halottja nevére ágv-
alapitványt létesített a Baranyí—Pálfy-ak-
ció rókusi iskolaüdülőjében. Az akció ve-
zetősége most a multévi példákra hivat-
kozva, felhívást intéz a város társadalmá-
hoz. Be jelenti, hogy a rókusi iskolában már 
mükődő fekvőcsarnokon kívül hasonló 
fekvőcsarnok létesítésén fáradozik a móra-
városi és az alsóvárosi Iskolában is, ahol 
szintén sok a rosszul táplált, tüdővészre 
hajlamos gyerek. Az akció vezetősége kéri, 
hogy halottak napja alkalmából azok a te-
hetősebb szegediek, akiknek szerettei mesz-
szi temetőkben nyugszanak, ágyalapi tvá-
nyokkal állítsanak nekik emléket. Koszo-
rú-, vagy virágmegváltás címen küldjék 
be adományaikat a Szeged-Csongrádi Ta-
karékpénztárba, a Baranyí—Pálfy-akció 
folyószámlájára annak a jelzésével, hogy 
az adomány kinek az emlékét kivánja szol-
gálni. 

— A Szövetkezett Városi Balpárt választól 
gyűlése a VIII. kerületben 31-én, csütörtökön 
este fél 8 órakor — mint jelentettük — a Ko-
vács-féle vendéglőben (Sándor-ucca és Brüs-z-
sz^H- körút saroké a Szövetkezett Városi Fal-
párt választói gyűlést tart- Felszóltál dr- Pa-
lóci Sándor, dr- Kersch Ferenc. Láier Dezső 
és Dobó Ignác-

— A azáj nyálkahártyáinak mesrhefeeedése a ha-
nyag szájápolás közvetlen következménye. A biz-
tosan ható, 40 év óta kipróbált Odol szájvíz fer-

! tötlenit és üdit. Az Odol szájvíz koncentrált, né-
; hány csepp bclőíe elég. 

— Reggelizéi* közben. A szegedi men-
tők kedden reggel ószentívánról be-
szállították a közkórházha K i s s László 24 
éves földművest, akit különös baleset ért. Fiss-
nek reggelizés közben egy falat megakadt a 
torkán. Euldökolni kezdett és miután nem tu-
dott máskén segíteni, elővett egy vesszőt és az-
zal akarta letolni torkáról a megakadt falatot. 
Közben a vessző 5s megakadt a torkán és 

i eszméletét vesztve, összeesett. Megrémült hoz-
zátartozói ekkor a mentőkhöz fordultak segít-
ségért A kórházban azonnal műtétet hajtottak 
vAgre Kissen. Állapota súlyos, életveszélyes. 

( i s e l y ^ m e r n y ö 

Női harisnya 

Kötöttárukban 
ö r i á s i vá lasz ték , legolcsóbb árak 

— Az Ügyv édjelöltek Országos Szövetségének sze-
gedi kerülete szerdán este egynegyed S órai kez-
dettel tartja tisztújító közgyűlését az ügyvédi ka-
mara nagytermében. 

— Felhívás az asztalosmunkásokho*. A Fa-
munkások Szövetségének szegedi csoportja közli: 
Szerdán este 6 órakor kell megválasztani azokat, 
akiket a szegedi kamara területére alakítandó leg-
kisebb munkabérmegállapitó bizottságba ez aszta-
losmunkásság részéről javaslatba hoznak. Felhív-
nak ezért minden Szegeden élő asztalosmunkáit 
(épületasztalos, bútorasztalos, gépmunká», »tb.)f 

hogy 30-án, szerdán este 6 órakor az ipartestület-
ben feltétlenül jelenjen meg és a megejtendő vá-
lasztáson vegyem részt. 

— A TANÚ 4« PENGöS KÖLTSÉGE. A sze-
gedi törvényszék kedden egy kisebb csalási 
ügyben tartott volna tárgyalást, ha a vádlott 
megjelent volna- összesen 16 pengőről 1-tt 
volna szó. ennyinek az elsíkkasztásával vádol-
ták az illetőt A tanuk megjelentek, többek kő-
zött dr- Fodor Sándor mezőkovácsházai tb-

szolgabíró is. akinek megielenéséért költség 
Járt volna- A tanú 46 pengő költséget kért. a 
bíróság azonban mindössze 77 pengő 90 fülért 
állapított meg részére- A tanú kimentette, hogy 
nem nyugszik meg a törvénysziék határozatán 
ban és azt felfolyamodja, a táblához- Az eJnök 
ezután arra kérte, hogy a felfolyamodáshoz 
csatolja, be részletezve az elszámolását- A tb-
szolgabiiró a kővetkezőkép részletelte költsé-
geit: útiköltség 590- napidi} mdsfflmnra 2b 
szálloda; 8. reggeli 2. ebéd 5. vacsora 5 pengő-
A felfoiyamodás ügyében a tábla dönt 

x Budapestre érve a Park-szállodában a keleti-
pályaudvar mellett megtaláija kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért E la<p előfizetőinek » szá-
zalék engedményt nyujtunk. 

— A zenész es az asszony. Nagy verekedés 
zajlott le nemrégiben a Somogyi-telepen fsry 
cigányzenész és egy asszony kőzött- Lovászi 
Istvánné volt az eset szenvedő hőse- Feljelen-
tése szerint szomszédja, Hegedűs Flórián ci-
gámyzenész mérgezett kakoricaszemeket szórt 
szét az udvarban és ez veszélyeztette az ő 
gyermekei egésssAgét- Szóvátette a dolgot a 
zenésznek, aki erre nekiesett és vésővei uev 
fejbesujtotta. hogv sokáig betegeskedett- A já-
rásbíróság kedden tárgyalta az ügyet- A ze-
nész elmondotta» hogy két asszony támadt rá 
és bár ő férfi, nagyon megijedt és védekezésül 
a clmbalomkulccsal fe]bevd*ta az asszonyt. A 
bíróság Hegedűs Flóriánt bűnösek mondotta 
ki és 30 pengő pénzbüntetésre Ítélte- Az itlílet 
ellen a zenész fellebbezést jetentett be-

j _ Dologház után szigorított dologház. Bán 
I Sönt1"-.- 26 esztendős dorozsmai napszámos több-
' izben volt már lopás miatt büntetve Legutóbbi 

büntetése szigorított dologház volt, ahonnan nem-
régen szabadult Bán a szabadulás után folytatta 
régi mesterségét. Több helyen, igy Szücsborus Fe-
rencnél, Aigner Andornál, Péntek Jánosnál és Sí-
pos Ferencnél betörést követett el. A törvényszék 
előtt Bán azzal védekezett, hogy nem volt állási, 
azért követte el a lopásokat A bíróság Bán Sán-
dort szigorito't dologházra ítélte és az ott eltöl-
tendő idő legkisebb mértékét ót esztendőben szabta 
meg. Bán az ítéletet sokalta és fellebbezett a táb-
lához, amelynek H u b a y-tanácsa kedden tárgyalta 
az ügyet. Á bíróság helybenhagyta az elsőfokú ité-

i letet 


