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PoIIák Teslvéreknél 

Hírek. 
V I | f ) Péntek. Róm. kath. Av. András. 

Prot. Luther M. A nap kel 6 óra 
75 perckor, nyugszik 4 óra 31 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak Közül szolgálatot 
farínnak? Letozlnger Gynla: Horváth Mlhély-ueea 

(telefon 18-52), Moldván Lajos Ujszegedi. Ved-
res-ncca 1. (telefon 18-48), Nyilassy Ágoston Ró-
Mai-kőrut 22. (telefon »-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12 96), Frankó Andor Dugó-
nics-tér L (telefon 17-9?), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16 9!» 

— Kéthly Anna beszámolója. A szociálde-
mokrata párt 12-én, vasárnap délelőtt 10 óra-
kor a Korzó Moziban képviselői beszámoló gyű-
lést tart. Felszólalnak: K é t h l y Anna és Bu-
c h i n g e r Manó országgyűlési képviselők. Va-
sárnap délután fél 3 órakor Szentmihálvtelken 
Muskó Györgyné 392. szám alatti vendéglőjé-
ben mond beszámolót Kéthly Anna. 

— Raranyt főispán rövidesen elhagyja a kór-
házat. B á r á n y i Tibor főispán néhány napon 
belül valószínűleg a jövő hét legelején, elhagyja 
a közikórházat. Egészségi állapota teljesen hely-
reállít, a nappalokat már ágyon kivfll tölti, a beteg-
ség nyomai teljesen eltűntek. A kórház elhagyása 
után körülbelül egy hetet itthon tölt, azután két-
heti szabadságra utazik, hogy visszanyerje régi 
erejét. Valószínűleg november végefelé veszi át 
hivatalát. 

— A szegedi egyetem Klebelsherg-ünnepélye. 
A szegedi egyetem tanácsa gróf Klebelsberg 
Kunó elhunytának évfordulója alkalmából no-
vember 19-én, vasárnap délelőtt fél 12-kor az 
rgyetem aulájában ünnepélyes közgyűlést tart 
Tárgysorozat a kővetkező: 1. Magyar Hiszek-
egy. énekli az egyetemi énekkar. 2. Dr. Széki 
Tibor rektor megnyitó beszéde. 3. dr. Kováts Fe-
renc ünnepi beszéde. 4. Gyula diák — Farkas 
Nándor: Ima, énekli az egyetemi énekkar. 

— Városrendezési előadás. A Magyar Mérnök 
és Építész Egylet szegedi osztálya az Alföldkutató 
Bizottsággal együtt pénteken délután fid 6 órakor 
remlezi a városháza közgyűlési termében tizenha-
todik városrendezési előadását, amelyen Sebes-
t y én Endre építész tart előadást „A belvároeren-
deaés aktuális problémái" címen. 

»— Külföldiek szegedi nyaraltatásn. A közép-
európai sajtószolgálat mint ismeretes. Szegedet 
is bele kivánja vonni a külföldiek nyaraltatási 
akciójába. Legutóbb értesítette a várost, hogy 
a jövő évben közel ezerötszáz ausztriai nya-
rnlóvendégre számithat a város, ha biztosítani 
tudja számukra a megkívánt feltételeket. A 
vendégek a városhan havonta 90, a tanyákon 
80 pengőt fizetnének teljes ellátásért, de kikö-
tik. hogy a kertes-tanyákon szabad gyümölcs-
fogyasztásuk legyen. Á polgármester most el-
rendelte, hogy a tanyai gazdák figyelmét pla-
kátokon hívja fel az idegenforgalmi hivatal er-
re az akcióra. Összeírják azokat, akik vállalnak 
¡Íven vendégeket és vállalják az ismeretes fel-
tételeket. Az összeírás eredményéről tájékoztat-
lak a szervezetet, nmelv fölveszi idegenforgal-
mi prosnektusába Szegedet is. 

t F. Máté Klára iparművész wierd útjáról lég-
ii iabb kesztvűmodcllekkel visszatért. Kárász-orca 
14, II em. 7. 

— A vasárnapi délvidéki gazdngvüléft. A va-
sárnap délelőtt 11 órakor a városháza közgvü-
lési termében tartandó délvidéki gazdagvülést 
a jelek szerint imnozáns keretek kőzött tartják 
meg. Alsótanyáról D«bó Imre vezetésével na-
gvobb gazdnküldöttség jelenik meg a gyűlésen, 
Felsőtanyáról Peták József vezetésével jelenik 
meg a felsőtanyai gazdák küldöttsége. Az al-
sóvárosi gazdákat Deák János ás Hödi Ferenc 
vezetik, a rókusi gazdákat Nagv Ferenc és Tő-
rök Ferenc, a felsővárosi gazdák Frank Márton 
és Janii Mihálv vezetése mellett jelennek meg. 
Nagy érdeklődéssel várják gróf Széchcnvi Ká-
roly és S. Bálint Lajos felsőházi tag felszóla-
lását. 

* Ha Budapestre ntartk. első trtfa legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest V I I , Dohány-occa 44 ) menni Ott m * r 
r e g g e l t ö r a k o r n y i t n a k 6a 140 pengő-
é r t n e m c s a k m e g f f i r S d h e t h a n e m j ó l 
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MAKÓI HÍREK 

A tavalyi összeg kétszeresét vetik ki most ht-
ségjárulékba. A napokban megjelent az idei ínség-
akciók fodezetére szolgáló egyszeri ¡nségjárulék 
kivetéséről szóló rendelet, amelynek alapján már 
meg is indult a kivetések munkája. A rendelet sze-
rint a társulati, tantdém és jövedelemadó 20 szá-
zalékát, miig a kereseti adót fizetőkre a kereseti 
adóalap 2 százalékát rójják ki az idén egyszeri m-
ségjárulék címén. Más szóval a kereseti adót fi-
zetők kereseti adójuk 40 százalékát fogják fizetni, 
a tavaly fizetett összeg kétszeresét. A kulcsemel-
kedés abból áll elő, hogy az idén az 500 pengőn 
alóli kereseti adóalapot mentesítették az egyszen 
inségjárulék fizetése alól. Az e cimen kivetésre 
kerülő összeget három egyenlő részletben decem-
ber 15, január 15 és február 15-ig keü kamatmen-
tesen befizetni. 

Uj virilis névjegyzéket kell készíteni a város-
nál. A jövő évi virilisek névjegyzékét az eddi$ tör-
vényes rendelkezéseknek megfelelően szeptember 
hónapban elkészítette a város s az jogerőre is 
emelkedett Időközben a kormány az 1933 évi 16-ik 
törvénycikknek a községi választásokra és a viri-
lis névjegyzékekre vonatkozó részét életbeléptető 
végrehajtási utasítást adott ki, amely ngy rendel-
kezik, hogy a már elkészült névjegyzékekre való 
tekintet nélkül a jövő évi virilis névjegyzékek az 
oj törvény értelmében állitandók egybe. Ennek 
megfelelően a Maikén már elkészült és jogerőre 
emelkedett névjegyzéket el kell dobni s a polgár-
mester a hétfői közgyűlésben előterjesztést is tesz 
az nj névjegyzék egybeállítására bizottság kikül-
dése iránt 

El akarják venni ar orvosoktól a haJottkámlési 
dijakat Makó város képviselőtestülete elé N a g y 
Gy. Mihály indítványt terjesztett elő, amely azit cé-
lozza, hogy a halottkémlési, exhumálási és hulla-
szállitási orvosi dijak a város javára vételeztesse-
nek be. Az indítványozó szerint e közhatósági fel-
adatokat végző hatósági orvosok megfelelő fizetést 
élveznek, magángyakorlatot is folytatnak s így tel-
jesen megfelelő jövedelműk van, viszont a város 
bevételeinek fokozása elkerülhetetlenül szükséges. 
A polgármester javaslata és álláspontja ebben a 
kérdésben alig lehet kétséges, tekintve, hogy mi-
niszteri rendelet intézkedik arról, hogy a halott-
kémlési dijak a hatósági orvosokat illetik. 

Szaporodnak az Indítványok a hétfői kőzgyfi-
lésre. Megirta a Délmagyarország, hogy a hétfői 
képviselőtestületi közgyűlés Iránt nagy érdeklő-
dés nyilvánul meg, amit a nap-nap ntán beérkező 
külső indítványok egész sora bizonyit. Az njabb 
indítványok között szerepel Erdélyi Antal indít-
ványa, amely azt célozza, hogy a képviselőtestü-
let köszönetet mondjon a kormánynak a város ré-
szére legutóbb juttatott jelentős összegű állam-
segélyért. A ma beadott Indítványok között van 
Nsgy Gy. Mihály indítványa a mázsaház udvará-
nak kikőveztetése érdekében, amelyre a költség-
vetés is lehetőséget, illetve fedezetet nyújt s aimit 
a város vezetősége is javasolni fog. 

Nív magyarositá*. D é m n s z Endre, Makö 
ros tűzoltó parancsnoka belügyminiszteri enge-
déllyel Dévényire változtatta. 

Van-e adómorál Makón? Az utóbbi Időben hiva-
talos és nem hivatalos helyen sűrűn felvetik azt a 
kérdést, hoev van-e még adómorál Makón. Erre a 
kérdésre Makó polgárságának a szempontjából 
Igen kedvező választ ad az a megdönthetetlen sta-
tisztika, amely ma érkezett Makóra. E hivatalos 
megállapítás Makóra és a Makónál valamivel né-
pesebb Kiskunfélegyházára vonatkozólag a követ-
kező adatokat tartalmazza: Makó polgárságára az 
ehmilt évben előírtak összesein 1,470.859 pengő 
adót. erre befizettek 1,285.360 pengőt. Ezzel szem-
ben Kiskunfélegyháza polgárságára kivetettek 1 
millió 402.284 pengő adót amire befizettek csak 
886.843 pengőt. Makón az összes adóhátralék, ide-
értve a régebbi időről származókat is: 1,034.000 
pengő, Kiskunfélegyházán 1,900.000 pengő, Ezek a 
számok elégtételt szolgáltatnak Makó poígársáöá-
nak azzal a váddal szemben, hogy ott már nyoma 
sincs az adómorálnak. Ám. ami Igaz, az igaz, ebbe 
a szép eredménvbe a morálon tni erősen belelát-
szott a városi tisztviselők szorgalma is, mert Kis-
kunfélegyháza 10.140 főnvi adófizető polgárságát 
mindössze 8811 »cetben zálogolták meg addig Ma-
kón 22.012 esetben jelentkezett a végrehajtó. 

— „Liszttel hamisították a paprikát". Kap-
tuk a következő sorokait: „Tekintetes Szerkesz-
tőség! Tisztelettel kérem, hogy alábbi soraim-
nak b. lapjuk legközelebbi számában helyet 
adni szíveskedjék. A „Délmagyarország" f. hó 
8-i számában „Liszttel hamisitották a szegedi 
paprikát" cimü közlemény egyrészt az Egye-
temi Vegytani Intézet által végzett chémiai 
elemzés eredményének, másrészt az Országos 
Országos Chémiai Intézet eredményének közlé-
sével kapcsolatban tévesen állapítja meg, hogy 
„sem a vegykisérleti állomásnak, sem az egye-
tem vegytani intézetének megállapítása nem 
volt helyes", mert hiszen abból, hogy a Vegy-
tani Intézet 7 százalék keményitőt talált a 
paprikában az Országos Chémiai Intézet 6.9 
százalékával szemb n, éppen az tűnik ki, hogy 
két elemzési adat, a kísérleti hibahatárokon be-
lül, nagyon is jól egyezik egymással. A kukori-
ca, vagy kölesliszttel történő hamisítás kér-
désére pedig csak annyit óhajtunk megjegyez-
ni, hogy a kukorica és köles keményitőszem-
csék alakja és nagysága annyira hasonló, hogy 
a közöttük levő különbség teljes biztonsággal 
alig dönthető el, mindössze a szemcsék átla-
gos nagysága közötti különbségre lehet támasz-
kodni, amely a kukoricánál 10—30 mikron, a 
kölesnél 5.2—12.9 mikron. A kérdéses papriká-
ban a keményítő szemcsék átlagos nagysága 
inkább a kukorica keményítő szemcsék nagy-
ságának felelt meg (16—18 mikron), ennélfog-
va a kukoricaliszttel történt hamisítást kellett 
megállapítanunk. Hangsúlyozzuk azonban, 
hogy ez nem chémiai kérdés és a jelen eset-
ben teljesen mellékes is, mert az őrölt 
paprikának egyáltalán nem szabad ki-
mutatható keményitőt tartalmaznia. Teljes tisz-
telettel Dr. Széki' Tibor egyetemi nyilv. r. ta-
nár, az I. számú Vegytani Intézet igazgatója. 

PAPLANSDOMÁN 
legjobb éal 
legarebb [ 
kivitelben I 
legoloeób-1 
b«n kapha-
tó 1857 óta 

MIM»? és R a céqnél Szeqed IMrász iieca M 

_ Istentisztelet a zsinagógában pénteken déi-
ntán 4 órakor. 

— Dr. Szentgyörgyi Albert népszerű előadása 
a C-vitaminról. Dr. S z e n t g y ö r g y i Albert 
egyetemi tanár, a C-vitamin világhírű felfede-
zője a jövő héten, csütörtökön este népszerű, 
nyilvános előadás keretében ismerteti kutatá-
sait. A neves tudósnak ez lesz az első népszerű 
nyilvános előadása Szegeden és ezalkalommal 
beszámol a C-vitamin közegészségügyi, keres-
kedelmi és gyakorlati jelentőségéről. A pro-
fesszor előadása előtt dr. T o n e 11 i Sándor 
mond bevezetőt. 

— Zoro megőrült Berlinből jelentik: 
Zoro és Huru ismert dán müvészpár mű-
ködésének tragikus módon vége szakadt. 
A Zoro néven szereplő Schenström dán 
néptanító filmezés közben hirtelen meg-
őrült. Elmegyógyintézetbe szállították. 

x Ügyvédi blr. Dr. K á l l a i Emil ügyvédi Iro-
dáját Széchenyi-tér 15. sz. alá (Kiss-ház) helyette 
át 

— Hargitaváral ja jelképes székely község 
szombaton este fél 9 órakor tartja tízéves jubileu-
mi műsoros estjét a Raffai-vendéglő külön termé-
ben. Szavab Tombácz János, belépődíj nincs. 

— Eszperantó-tanfolyam az ecetemen. Szom-
baton délután 6 órakor a központi egyetemi II. 
emelet 4. számú termében hathetes eszperantó-
nyelvtanfolyam nyílik kezdők és haladók számá-
ra. Bevezető előadást tart az eszperantóról John 
B e r g g r e e n norvég cserkésztiszt. A tanfolya-
mokat a Genfben székelő Egyetemes Eszperantó Vi-
lágszövetség szegedi kiküldöttje. S z ő c s Pál ve-
zeti. 
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C Z á i á V t a k m . njtm W keB MM* • vad 
Orlov«zklvBl. 

A világbainoki mérkőzések zsűrije megsemmi-
sítette a Ozája—Orlovszki döntőmérkőzés eredmé-
nyét, mert C z á j a nem szabálvosan, hanem egv 
borzalmas erejű ütéssel terítette le ellenfélét és 
ui mérkőzésre kötelezte őket. Wildmannak is újra 
kell mérkőznie Petriecsel, aki a zsidó óriás dupla 
nelsonjától elájult. Ezenkívül még két izgalmas 
birkózás és egv 12 menetes boxverseny lesz Bereei 
magyar és Vojesek lengyel bajnok között 
HelyAraM : 50 fillértől 1-50-lq. — A mérkW« este 
fél O órakor kezdődik a róknul tornacsarnokban. .lopT®* elővé-

telben ugyanott éa a nélmatryaroruzAfi: kiadóhivatalban. Ibi 


