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J J k C / 2 ' % Csütörtök. Rom. kath. Gellért pk. 
M ^ m . / ^ , ^ Protestáns Kleofás. Nap kél 5 óra 
49 perckor, nyugszik 5 óra 54 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
19 órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
846.) Nagy Gy. örök., Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— A tanyaiak adófizetésének megkönnyítése. 

Néhány hónappal ezelőtt a közgyűlés S z ű c s Imre 
bizottsági tag indítványa alapján foglalkozott a 
tanyaiak adófizetésének megkönnyítésével és ugy 
határozott, hogy az indítványt elkészítés céljából 
kiadja a tanyabizottságnak. Szűcs Imre ugyanis 
azt indítványozta, hogy az egyes tanyai centru-
mokban a város állítson fel fiókadópénztárakat, 
amelyekben a tanyaiak befizethetik adójukat. A 
tanyabizottság és a szervezőbizottság szerdán ülést 
tartott ez ügyben és ugy határozott, hogy. az 
indítvány fölött napirendretérést javasol, mert a 
fíókpénztárak felállítása megdrágítaná az admi-
nisztrációt Ehelyett azt javasolja, hogy az adó-
hivatal lássa el a tanyai adófizetőket is befizetési 
lapokkal, amelyeknek felhasználásával az adót pos-
tán is beküldhetik. 

— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. B á r á n y i 
Antal volt temesmegyei, kevevárai közjegyzőt, 
aki jelenleg battonyai közjegyző. Nővére, Bárá-
nyi Gizella, volt dognácskai, krassószörénymegyei 
postamesternő, akit a románok kiűztek, hosszú és 
súlyos szenvedés után tegnap, kedden délben a 
szegedi közkórházban elhunyt A megboldogult 
ismert és becsült tagja volt a krassószörénymegyei 
társaságnak és kiűzetése után visszavonultan élt 
Battonyán, de hosszú várakozás után nem érte már 
meg, hogy önhibáján kivül elvesztett postames-
teri állását csonkaországi postamesteri állással fel-
cserélhesse. Az elhunytat a belvárosi temető ká-
polnájában ravatalozzák, ahonnan csütörtökön dél-
után 3 órakor temetik. 

— A nyugdijbizottság filése. A városi nyugdij-
biáottság dr. P á l f y József polgármesterhelyettes 
elnökletével ülést tartott. Két nyugdíjazás és négy 
kegydijkérelem szerepelt a bizottság napirendjén. 

— Orvosi hir. Dr. R a p a p o r t Samu szabad-
ságáról hazaérkezett és rendelését idpg- és ke-
délybetegek részére újból megkezdte. 

— A munkanélküliség ellen. Hódmezővásárhely, 
ről jelentik: P a p p Lajos hódmezővásárhelyi szo-
ciáldemokrata törvényhatósági bizottsági tag a 
munkanélküliek érdekében indítványt nyújtott a 
közgyűlés elé. Indítványozza, hqgy mondja ki a 
közgyűlés az önhibájukon kívül munkához nem 
jutottak intézményes állami segélyezésének szüksé-
gességét, valamint azt, hogy követeli a nyolc-
órás munkanapnak és a munkahiány esetére szóló 
kötelező biztositásnak a törvénybe iktatását. 

* Dolgozó Nők Csoportjának tanfolyamaira je-
lentkező hallgatók ma délntán 7 órakor megbeszé-
lésre találkoznak az uj klubban. (Deák Ferenc-
ucca 23., I I . emelet.) 

— Modern állomást építenek — Békéscsabán. 
Békéscsabán a Máv. uj állomást építtet, mert a 
régi elavult és a mai forgalomnak egyáltalán nem 
felel meg. Az építkezést 1931. tavaszán megkezdik, 
ha addig a fedezetet elő tudják teremteni. A ter-
vek szerint a mostani állomást lebontanák és he-
lyébe pompás kupolás, hallos épületet emelnének, 
a ki- és beszállást feljárókkal oldják meg. 

i Babós speciális órásmühelye. Oroszlán-n. 6. 

— Október 1-én megnyílik az iparostanonc-
iskola. Az iparostanonciskolai oktatás október 1-én 
kezdődik. A tanonciskola igazgatósága ezúton is 
felhívja a tanonctartó iparosságot, hogy tanoncai-
kat október l-től iskolába pontosan járassák, azok 
a mesterek pedig, akik tanoncaik beírását elmu-
lasztották volna, azokat haladéktalanul írassák be, 
nehogy emiatt bírságolást szenvedjenek. A tanon-
cokat beíratni a belvárosi fiu népiskola emeletén 
lehet. 

— Egy kilő barna kenyér: 20 fillér. A minden-
napi betevő falat: a kenyér ára állandóan hul-
lámzik Szegeden. Nemrégen még a legtöbb fo-
gyasztásnak örvendő barna kenyér kilója 16 fillér 
volt. A boletta azonban ezt az árat 4 fillérrel 
megdrágította, ugy, hogy ma 20 filléren alul senki 
sem kaphat 6-os és 7-es kevert lisztből készült barna 
kenyeret Az 5-ös lisztből készült félbarna kenyér 
ára már nem ilyen egységes. Kilója 26 és 30 
fillér között ingadozik az üzletek szerint. Az egy-
séges lisztből sütött fehér kenyérnek 34 fillér az 
átlagos ára. 

x Gondos szülő gyermekének Del Ká Iskola-
cipőt vásárol Kárász-ucca 14 128 

— Térzene. A Hunyadi János 9-ik honvédgya-
logezred zeneosztálya közli, hogy az ezredzenekar 
25-én 5 órától 6 óráig térzenét tart a következő 
műsorral: 1. Kraul: Finsterwalder, induló. 2. Er-
kel: Hunyadi László, nyitány. 3. Waldteufel: Estu-
diantina, keringő. 4. Offenbach: Hoffmann meséi, 
ábránd. 5. Abt: Eredeti dal. 6. Kraul: Magyar 
díszmenet, induló. 

— A Felsővárosi Ifjusági Egyesület szeptember 
27-én, szombaton, körhelyiségében (Brüsszeli-körut 
5.) szüreti bálát rendez. 

AZ IDŐ 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi intéze-
tének meteorológiai obszervatóriuma 
Jelenti, hogy szerdán Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 19.2 fok Cel-
sius, legalacsonyabb 11.6 fok Celsius. 
A barometer adata 0 fokra és ten-
gerszinre redukálva reggel 762.5 m m , 
este 762.5 mm. A levegő relatív pára-
tartalma reggel 99 százalék, délben 
71 százalék. A szél Iránya északnyu-
gati, erőssége 3—4 volt. 

B U D A P E S T : 
A Meteorológia! Intézet jelent! este 

19 órakor: Hazánkban a válto-
zékony északkeleti hatás alatt álló 
Időjárás ma valamivel csendesebb 
volt a tegnapinál. Eső csak kevés 
helyen és kis mennyiségben hullott. 
A hőmérsékletben nincs változás. 

Prognózis: Csendesebb idő és hő-
emelkedés várható. 

OKíűber 19: művészetek napja 
Október 19-én nyilik meg tudvalevőleg a ma-

gyar képzőművészek első reprezentatív kiállítása, 
amelyet a Szegedi Fészek Klub az Országos Képző-
művészei! Tanáccsal és a budapesti Nemzeti Sza-
lonnal együttesen rendez. A kiállítás napján dél-
előtt 10 órakor több helyiségben matiné lesz, 
amelyeken ismert kiváló előadók — tanárok, írók, 
újságírók — fognak foglalkozni művészeti kérdé-
sekkel és amelyeken ezenkívül az ének, zene és 
szavalás legkiválóbb szegedi képviselői fognak 
résztvenni. A matinékra belépődíj nincs. A he-
lyiségekbe mégis csak belépőjeggyel lehet bemenni. 
Erre való tekintettel a Fészek Klub vezetősége 
azzal a kérelemmel fordul a vállalatok, bankok, 
biztosítóintézetek, üzletek és iparüzemek vezető-
ségeihez, informálják tisztviselőiket munkásaikat, 
illetőleg tagjaikat a matiné jelentőségéről, nívó-
járól és arról, hogy belépődíj nincs, hogy azonban 
belépőjegyre szűkség van és hogy belépőjegyért 
vagy a vállalatok, illetőleg egyesületek vezetőségé-
nél, vagy a Harmónia hangverseny rendező válla-
latnál lehet jelentkezni A Fészek Klub megkéri 
különösen a vállalatok, egyesületek vezetőségeit, 
köröztessék a nagy kultureseményt és közöljék 
mielőbb a Harmónia igazgatóságával (Telefon 
12-38.) a jelentkezettek számát. A matiné részletes 
műsorát később fogják közzétenni. Az már most 
is bizonyos, hogy valamennyi matiné délelőtt 10 
órakor kezdődik és déli 12 órakor, tehát jóval a 
matinék befejezése után lesz a nagy képzőművé-
szeti kiállítás megnyitása. 

Epe- és máfbeíegségeknél, epekő és 
sárgaság eseteiben a természetes ,Ferenc 

- - " keserű viz a hasi szervek működését 
élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai ta-
pasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókara 
különösen hatásos, ha a Ferenc József vizet 
kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyomorra 
isszuk. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és fűszerfizletekben 
kapható. Bt 

Egy kisfiú Jelentkezett 
az árvaházban . .. 

(A Délmagyarország munkatársitól.') Szerdin dél 
előtt a városi Srvaházba beállított egy tiz év körűi/ 
kisgyermek. 

— Kérem szépen — "mondotta —, vegyenek fél 
az árvaházba, nincsen se apám, se anyám .w . 

Az árvaház gondnoka kikérdezte á kisgyereket, 
mi a neve, honnan jött, mit csinál, hova való. 
A gyerek a kérdésekre nem felelt. Akárhogy fag-
gatták, nem volt hajlandó egyetlen szót sem vála-
szolni. Erre bevitték a rendőrségre. Itt is faggatni 
kezdték. Csökönyösen hallgatott Végre kiderült, 
hogy a kis csavargó Kecskemétről szökött éL 

Azután további részletek derültek ki, amikor a 
rendőrség érintkezést talált a kecskeméti rendőr-
séggel. Tisztes tolvajmult áll már a 10 éves gyerek 
háta mögött, most is 42 pengőt lopott el, majd 
Szeged felé szökött. 

— Hát hol a pénz? — kérdezték a gyereket * 
kecskeméti rendőrség felvilágosításai után. 

— Színházban voltam, a többit elköltöttem..Nyole 
pengőm maradt. . . 

A tízéves kisfiú kedden éjjel az egész várost 
végigcsavarogta és szerdán délelőtt jelentkezett az 
árvaházban. A rendőrség a kis tolvajt egyelőre 
őrizetbe vette és minden valószínűség szerint ja-
vítóintézetbe küldi. 

— Előadás Széchenyiről A Dolgozó Nők Cso-
portja 27-én, szombaton előadást rendez, amikor ü 
P o g á n y Margit »Széchenyi az ember és a nö-
velőt címen tart előadást. Az előadás este három-
negyed 8 órakor kezdődik. 

z Leszállított áron vásárolhat bátort az Aszta-
losmesterek Bútorcsarnokában, Szendrényi CL ét 
Társai, Dugonics tér 11. 14 

— Véres család! dráma. Budapestről jelentik: 
Egy somogymegyei községben H e g e d ű s József 
feleségét, F e h é r Erzsébetet zsebkésével agyon-
szúrta. Hegedűs feleségével a legutóbbi időben 
még jóviszonyban é l t Hegedűs a gyilkosság el-
követése után kezében a véres késsel eltávozott, 
másnap holtan találtak rá a mezőn. Holttestén 
az erőszak nyomait nem találták, megállapították, 
hogy halálát — szivbénulás okozta. 

z Wien! tanulmányutamról megérkeztem, L 
Aranka, Heim női és uri fodrász. Takaréktár-n, 8. 

— Munkásszerencsétlenség. Szerdán délután a 
Winkler-fürésztelepen az esztergályozó gép munka-
közben elkapta S z a b ó Mihály 20 éves munkás 
balkezét és ujjait összeroncsolta. A mentők a se-
bészeti klinikára szállították. 

x Hamburgi Muskotály-szőlő és egyéb szép gyÜÜ-
mülcsök Károlyi-uccai Gyümölcscsarnokban- 354 

— Rövidzárlat. Szerdán délelőtt a Jókal-ucca 
7. számú házban, dr. S z a m e k Sándor orvos 
lakásán rövidzárlat következtében szobatüz kelet-
kezett. A tűzoltóság azonnal kivonult a színhelyre, 
azonban nagyobb beavatkozásra nem volt szükség, 
a tüzet néhány perc alatt eloltották. 

— Hármas Ikrek. Bodrogkereszturon R l e d e r 
Sámuel fakereskedő feleségének hármas ikrei szü-
lettek, két leány és egy fiu. Az anya és az ikrek 
jól érzik magukat. 

SWOBODfl-kályhát vásároljon. 
GyAr: Budapest, Andrássy ut Í4. Kapható. 
BRIJCKNER TESTVÉREK SZEGED. I 2 

n ö l g q e k , n r a h ! 5 0 % , m e g t a K a r i t ó s f 

é r n e S í e l s e r ha szőrméjüket, bundá-
jukat, télikabátjukat nálam csináltatják! 
Alakítást, javítást is legjutányosabb árért. Tisztelettel 

Bálint András SSSSEÜS 
M ű h e l y : Somogyi ucca 2 4 . (udvari uj épületben.) 

Bocskai-^Bástya vasárnapi vidéki kupamérkőzés legyei Délmagyar 
ország jegyirodában. 20% eivételi Kedvezmény. 


