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Anrél. A nap kel 6 óra 04 perckor, 
nyugszik 5 óra 35 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak kftzűl szolgálatot 
tartanak: Barrsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent Gvőrgv-tér 6 (te-
lefon 1118). Gergely Jeni! Kossuth Lajos-sngárut 
81, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819). Moldván Lajos Újszeged. Vedres-n. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
n. 489. (telefon 8425). 

— Filléres vonat Esztergomból. Vasárnap 
filléres gyors érkezik Szegedre Esztergomból. 
Az első fokú közigazgatási hatóság erre az al-
kalomra is kiadja az engedélyeket a szegedi 
specialitások Templom-teri árusítására. Az 
érdekeitek a bérház, első emelet 17. számú hi-
vatalában jelentkezhetnek az engedélyekért 
dr. Temesváry László vásárbirónál. 

— Készül az ujszegedi iskola költségvetése. 
Az a bizottság, amelyet a polgármester küldött 
ki az ujszegedi iskola problémájának tanul-
mányozására, mint ismeretes, azt a javaslatot 
terjesztette a város hatósága elé, hogy az isko-
la egészségtelen helven működő osztályainak 
ideiglenes jellegű elhelyezése helvett a város 
u j iskola epitésével véglegesen oldja meg a 
kérdést. A régi ujszegedi iskolát a javaslat 
szerint teljesen le kell bontani és a helyébe uj 
épületet emelni a régi anyagok felhasználásával. 
A javaslatot most küldték át a mérnöki hiva-
talnak, amely elkészíti az uj iskolaépület ter-
vét és részletes költségvetését. A döntés a mér-
nöki hivatal tervének és költségvetésének be-
terjesztése után történik meg. 

— Klebelsberg-emléktábla a Klebelsberg-fe-
fepen. A gróf Klebelsberg-telepi állami óvóda 
falában gróf Klebelsberg Kuno emlékére em-
léktáblát helyeztek el. Az emléktáblát vasár-
nap délelőtt 9 órakor leplezik le ünnepélyes 
külsőségek között. 

— Temetés. Szerdán temették el a zsidó te-
mető cintermöből nagy részvét mellett dr. 
S z é k e l y Vilmost. A 72 éves korában el-
hunyt ismert szegedi ügyvéd végtisztességén 
nagyszámú gyászoló közönség jelent meg. Az 
ügyvédi kart dr. S z é l i Gyula, a kamara elnö-
ke vezette, a birák képviseletében dr. K o vá c s 
Rókus ítélőtáblai tanácselnök jelent meg. A te-
metési szertartást dr. Frankéi Jenő rabbi vé-
gezte. aki dr. Székely Vilmos életpályájának 
derűs szépségeit, nyugodt boldogságát méltatta. 
Az ügyvédi kamara nevében dr. C s e r ő Ede, a 
barátok képviseletében dr. L a n d e s b e r g Je-
nő. a Zsidó Arvaegylet nevében V a r g a Mi-
hály mondott megható búcsúbeszédet. A ko-
porsót ezután kikísérték a sírkertbe, ahol elte-
mették. 

— A frontharcosok őrségváltása és seregszem-
léje. A szegedi frontharcosok vasárnap délelőtt fél 
12 órakor a Jókai-téren sorakoznak az Ország-
zászló-őrségváltáshoz. Délután egynegyed négy 
órakor a frontharcosok munkavédelmi seregszem-
léi tartanok a Ilonv^d-téren. A megjelenés minden 
formaruhás frontharcosra kőtelező. Esős idő ese-
tén az őrségváltás elmarad. A seregszemlére fél 
négy órakor gyülekeznek a frontharcosok a róknsi 
•ornacsarn okban. 

— Külföldi régészek látogatása Szegeden. A 
Duna mellett fekvő országok régészei szeptem-
ber 21-én tanulmányútra indultak, amelynek 
célja egyrészt a Duna mellett húzódó római tá-
borhelyek. másrészt ezen a területen található 
őskori lelőhelyek és erődítések tanulmányozá-
sa volt. Az ut Herkulesfürdőn ért véget. A tár-
saság hét tagja tegnap Szegeden tartózkodott, 
jthol a városi muzeum és az egvetemi archaeo-
lógiai intézet gvüiteménvét tekintették meg. 
Elutazás előtt felkeresték Gróf Klebelsberg 
Kuno sírját, amelyre G o e s s 1 e r Péter stutt-
garti professzor rózsacsokrot helyezett. A régé-
szek a délutáni vonattal utaztak el Szegedről 

* Fuchs Ervin zongora tanár október 15-én a 
tanítást megkezdi. Jelentkezés Takaréktár-ncca 2, 
Dacsónál. 110 

— Evangélikus egyházi hirek. Október 6-án dél-
előtt 10 órakor az aradi vértanuk emlékére isten-
lisztelet. 5 órakor a templomban az Egyetemi Lu-
Iher Szövetség emlékünnepélyt tart. 
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— Bács-Bodrog vármegye távirata Bárányi 
főispánhoz. Dr S z a b o v l y e v i l s Dusán, 
Bács-Bodrog vármegye alispánja szerdán a 
következő táviratot küldte B ar a n v i Tibor 
főispánnak: „Bács-Bodrog vármegye mai na-
pon tartott kisgyülése egyhangú határozatá-
val örömmel vette tudomásul Méltóságod sú-
lyos betegségében beállott tartós javulást és 
megbízott, hogy Méltóságodat a sikeres műtét 
alkalmából tisztelettel melegen üdvözöljem s 
egészségének mielőbbi teljes helyreállítása 
iránti meleg és jókivánatait tolmácsoljam. Al-
ispán." 

— A cirkusz esete a végrehajtókkal. A Gazdag-
cirkusz, amely nemrégiben több napon át Szege-
den játszott, innen Kiskunfélegyházára utazott, 
majd néhány nap után továbbindult Kecskemét 
felé. Közben a félegyházi javadalmi hivatalban 
észrevették, hogy a cirkusz 90 pengő helypénzzel 
és vigalmi adóval tartozik. Két végrehajtót nyom-
ban a menareéria után küldtek, akiknek sikerült 
is a város határában utolérni a vándorló cirkuszt. 
Karhatalom is előkerült és csak a hátralék lefi-
zetése után engedték tovább vonulni a. cirkuszt. 

— Borhét Egerben. Heves vármegye termelői 
október 15-ikétől borhetet, bor- és gyümölcskiálli-
tást rendeznek Egerben. A rendezést a Hevesme-
gvei Gazdasági Egyesület és a Gyümölcstermelők 
Egyesülete intézi. A bizottság élén dr. P e t r ó 
Kálmán országgyűlési képviselő áll, a borhét fő-
védnökei : S z m r e c s á n y i Lajos érsek, K á 11 a y 
Miklós földmüvelésügyi és F a b i n y i Tihamér ke-
reskedelmi miniszter. A borhétre mindenfelől fil-
léres vonatok indulnak Egerbe. 

Hkz ccES 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 17.2 
C, a legalacsonyabb 5.4 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 767.7 mm, 
este 766 7 mm. A levegő páratartalma reggel 78, 
délben 47 százalék. A szél iránya északkeléti, erős-
sége 2—3. 

üsfófelszátamlási t á r s a s a : : 
A szegedi I. száma adófelszói^mlási bizottság 

október 6-án 

reggel 8 órakor a köve kező tételeket tárgyalja 

(Pénzügyigazgatóság II. emelet 58): 
Dr. Bogdán Ernő kir. közjegyző Széchenyi-tér 

9., Ligeti Lipót ht. Gróf Appo.iyl-ucca 25., Fi-
scher Aladár magántisztviselő Feketesas-ucca 22., 
Szendrőy László ht., ft. Vadas? ucca 4., özv. Perl 
Mórné ht. Horthy M.-ucca 2, W;nter Géza rt. igaz-
gató Pallavicini-ucca 5., Wm'er Emil rt igazgató 
Somogyi-ucca 26., Adám József ht Báró Jósika-
ucca 23., Klein Imre ht. Petőfi Sándor-sugárut 3., 
dr Holló Samu ügyvéd Kigyó-ueca 4., Bach Miksa 
ht. Horthy Miklós-ucca 11., özv. May Ferencné ma-
gánzó Feketesas-ucca 15., Sonnenwirth Ignácz ht. 
Takaréktár-ucca 8., Politzer Jónás ht. Berzsenyi-u. 
lb., Angelusz Mihály magántisztviselő Teleki-ucca 
8.. özv. Tenner M. Lászlóné ht. Felsőtiszapart 6., 
Sebestyén Endre ht. Szent György-ucca 12., Beck 
Nándor ft. Kelemen-ucca 7., Balogh Margit magán-
tisztviselő Berzsenyi-ucca 2., Engelsmann József 
cégtag Kossuth-ucca 23., Danner Mihály ht. Hor-
váth Mihály-ucca 7., özv. Roznovszky Józsefné ma-
gánzó Tisza Lajos-körut 12. 

Az I. számú bizottság 

október 7-én 

reggel 8 órakor a következő tételeket tárgyalja: 
özv. Schwarz Jakabné ht. Fodor-ucca 8., özv 

Reinbold Béláné ht. Tisza Lajos-körut 38., Sebes-
tyén István ht. Somogyi-ucca 7„ Pollák Sámuel 
kenderárukereskedő Takaréktár-ucca la.. Wellisz 
Géza ht., ft Tisza Lajos-körut 20., dr. Tóth Béla 
ht. Pusztaszeri-ucca 26., Bittó Jánosné szerszám-
faárus Vásárhelyi-sugárut 28., Bittó János ács Vá-
sárhelyi-sugárut 28., Czakó Lajos építő Kálmán-
ncca 10., Lőwy Adolf és Társa fakereskedő Alsó-
kikötősor. Heim Antal fodrász Takaréktár-ucca 8., 
Vogl Rezső mozibérlő Horváth Mihály-ucca 10., 
Gönczi és Társa fuvarozó Aradi-ucca 8., Lendvai 
Sándor fakereskedő Vidra-ucca 2., Bauer és Ungár 
szállító Feketesas-ucca 17., özv. Erdélyi Sándorné 
ht., ft. Osztrovszky-ucca 17., Erdélyi András ht., 
ft Osztrovszky-ucca 25., Szilágyi Géza festékke-
reskedő Dugonics-tér 11., Klein Ottó műszerész 
Templom-tér, Papp Ferencné szatócs Fodor-ucca 
22 szám. 

Áldott állapoíban lévő nők és ifjú 
anyák a természetes »Ferenc Józsefe keserű-
víz használata által rendes gyomor- és bél 
működést érnek el. A modern nőgyógyitás 
főképviselői a Ferenc József vizet igen sok 
eselben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, 
megbízhatóan és fájdalomnélkül hatónak ta-
lálták. A Fermc József keserűvíz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és föszerüzletekben 
kanha'ó i 

MAKÓ» HIREK 

Átadták a szegénygondozó nővéreknek a városi 
szegényházat Az annak idején nagy izgalmak kö-
zött tárgyalt határozatot, amely a makói városi 
szegénymenházat egy évi próbaidőre a szegény-
gondozó bizottságnak, illetve a bizottság által al-
kalmazott szegénygondozó nővéreknek kivánja ke-
zelésbe átadni, ma hajtották végre. A szegénymen-
házat az eredeti elgondolástól eltérően csak a fe-
rences nővérek fogják vezetni, mig a református 
diakonisszák továbbra is a külső • szegénygondo-
zási munkát látják el. A szegényház átvételére 
négy ferences nővér érkezett Makóra, akik közül 
három fogja a szegényház gazdasági vezetését és 
az ápolási munkát ellátni. A szegénymenház eddi-
gi gondnokát a polgármester másirán yu városi 
szolgálatra rendelte be. 

EÍitélték az aranyhalászokat. Szerdán vonta fe-
lelősségre a járásbíróság L a k a t o s János, L a -
ka t o s Antal és K o l o m p á r János makói ei-
gányzenészeket, akik egy juniusi éjszakán a városi 
park tavából egy zsák aranyhalat fogtak ki. Lo-
pás vétsége miatt 8—8 napi fogházat kaptak. 

Egy szegedi teherkocsi súlyos karambolja. 
S z e n t e s i Mihály kereskedő H. K o v á c s Imre 
barátjával tegnap este biciklin Apátfalváról Ma-
kóra ment. Útközben egy lámpa nélküli teherkocsi 
jött velük szemben. Minthogy a jármüvet későn 
vették észre, beleszaladtak a kocsiba. Szentesi Mi-
hály olyan szerencsétlenül bukott, hogy a kocsi ke-
rekei átmentek rajta. Fején szenvedett súlyosabb 
sérülést, lába eltörött. Amig barátja segítségért 
sietett a községbe ós a mentőkért telefonáltak Ma-
kóra, a gázoló kocsi, amelyről csak annyit tu-
dott megjegyezni, hogy szegedi kocsi volt, tova-
hajtatott. A rendőrség keresi a kocsi gazdáját. 

— Munkaközvetítés. A Szegedi Hatósági Munka-
közvetítő Hivatal közli: A Hatósági Munkaközve-
títő Hivatal utján foglalkozást kaphat: 10 cipész, 
3 késes, 1 cipőfel sőrésztüzőnő, 2 csizmadia, 1 pa-
pucsos, 2 fiatal műbútorasztalos, 2 borbélv. 2 
hölgyfodrásznő, 1 faesztergályos. 

— Felhívás a vitézekhez. A TESz. által október 
6-án rendezendő gyászünnepélyen a vitézeik testü-
letileg jelennek meg. A vitézi székkapitányság fel-
hívja a vitézeket, hogy 6-án délelőtt háromnegyed 
tizkor gyülekezzenek a fogadalmi templom előtt. 
A vitézek résztvesznek vasárnap délután a nem-
zeti munkavédelem seregszemléjén is. Gyülekezés 
délután 3 órakor a régi honvedlaktanya kapuja 
előtt 

— Jogerős a jéggyüjlési határozat. A szegedi 
vendéglősök és szikvizgyárosok, mint ismere-
tes, megfellebbezték azt a közigazgatási ha-
tározatot, amely kijelölte a természetes jég 
gyűjtési h-ilyeit. A fellebbezés a kereskedelmi 
miniszter elé került, aki most értesítette a vá-
ros hatóságát, hogy a fellebbezést elutasította 
és így az eredeti határozatot jogerőre emelte. 

— Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete 
október 14-én este dr. Pálfy József polgármester-
helyettes tiszteletére bankettet rendez, amelyen dr. 
Tonelli Sándor átnyújtja Pálfy Józsefnek a disz 
elnökké választásáról szóló okiratot. 

— A Frontharcos Szövetség első körzete vasár-
nap délelőtt 11 órakor tartja az ipartestület helyi-
ségében értekezletét. 

— Munkavédelmi seregszemle. Vasárnap dél-
után félnégy órai kezdettel nemzeti munkavé-
delmi seregszemle lesz a Szukoválhy-téri katonai 
sporttelepen. 

— Uj villanylámpák. A mérnöki hivatal a 
polgármester határozata alapján megkezdte a7 
uj villanylámpák felállítását a város különbö-
ző pontjain. Uj lámpát szereltek föl a nagyál-
lomás mögött, a teherpályadvarnál, a zsina-
góga mellett. A mérnöki hivata' most javasla-
tot tett a polgármesternek arra is hogy rendel-
je el a Gyöngy-ucca kivilágítását, mert a je-
zsuita kápolna körül afrikai sötétség uralko-
dik. 

— A Színházi Élet minden héten közli Hevesi 
Sándor kritikáját a rádió heti eseményeiről. Incze 
Sándor hetilapjának uj számában Márai Sándor 
számol be a Savoy Hotel magyar szereplőinek lon-
doni sikeréről, stb. stb. 


