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A Szegedi Meteorología! ObaservaMrinni 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb Diá-
na 18.0, a legalacsonyabb 9.0 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 760.7, este 760.8 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 90, délben 68 százalék. A szél 

iránya délkeleti, erőssége 4—7. A lehullott csa-
padék mennyisége 1—2 mm. 

A Meteorología! Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Déli-délnyugati légáram-
lás, borulás, Dunántulon esetleg zivatar. A 
hőmérséklet nem változik lényegesen. 

— A Dugonics-Társaság vasárnapi felolvasó 
ülése. A Dugonics-Társaság vasárnap délután 
4 órai kezdettel a városháza közgyűlési termé-
ben rendkivüli felolvasó ülést tart Cucchetti 
Gino szegedi látogatása alkalmából. Az ülésen 
Cucchetti, az II Popolo d'Italia munkatársa, a 
La Rivista della Venezia Tridentina szerkesz-
tője, regényíró „A modern olasz irodalom pro-
blémái" címen tart előadást. Az előadást báró 
Apor István, a magyar Revíziós Liga titkára 
tolmácsolja magyarul. 

— Előadás az ipartestület fémipari szakosz-
tályában. Az ipartestület fémipari szakosztálya 
őszi előadássorozatának kertiében tartotta meg 
előadását D r e x l e r László gépészmérnök a 
kézműipari kalkulációról. Sajnálatos módon 
— mondta az előadó —. a kisiparosság jórésze 
még ma sem jegvzi fel pontosan üzleteredmé-
nyeit, még a saját használatára sem. Ezért nem 
tudja pontosan összeállítani az évi rezsi költsé-
gének összegét és a reális árkalkulációnak oly 
nélkülözhetetlen elemét, a rezsi százalékát sem 
ismeri. Szükséges volna a Ipartestület kereté-
ben mestertovábbképző tanfolyam felállítása, 
amely ezzel a kérdéssel részleteiben is foglal-
kozna. A biztos üzletvitel egyik feltétele to-
vábbá, hogy a kisiparosok üzemük kiadásait 
teljesen szétválasszák háztartási kiadásaiktól. 
Csak igy lehet az üzem gazdasági helvzetéről 
mindig tiszta képet kapni. — Itt emlitiük meg, 
hogy A n t a l Dénes iparostanonciskolai igaz-
gató vasárnap délelőttre hirdetett előadása be-
tegsége miatt elmarad. 

— Dr. László Jenő sikkasztási ügyének újra-
felvételi tárgyalása. Dr. L á s z l ó Jenő szegedi 
ügyvédet a járásbíróság sikkasztás miatt egy-
hónapi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős lett, ez-
után pedig az ügyvéd újrafelvételi kérelmet 
terjesztett elő. Uj adatokat, bizonyítékokat je-
lentett be ártatlansága mellett és ezek 
az uj bizonyítékok olyanoknak látszottak, hogy 
a bíróság elrendelte ügvéhen az újrafelvételi. 
Dr. L á z á r Ferenc járásbíró csütörtökön tár-
gyalta az ügyvéd ügyét. A bíróság elrendelte 
több tanú kihallgatását 

Üz ékszer 
A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak 

Egyesülete csütörtökön délután az egyetem bölcsé-
szeti karán dr B u d a y Árpád egyetemi tanár ér-
dekes szabadegyetemi előadást tartott az ékszer-
ről. Kifejtelte Buday professzor, hogy az, amit ma 
ékszerként viselnek, eredetileg komoly gyakorlati 
rendelkezésű tárgy volt. A nyakéket egykor a go-
nosz szellemektől megóvó, varázserővel bíró 
tárgyként is használták. Ennek emlékét még ma is 
őrzik az amulettek, amelyeket szintén főleg nyak-
ban viselnek. A koronák és a diadémék a nyilt és 
zártsisakból fejlődtek. A nyakperecek, karpere-
cek, lábperecek, kézujjakon, de sok helyen lábuj-
jakon is alkalmazott gyfirük eredetileg a karddal 
való átvágástól óvták ezeket az élet és harcképes-
ség szempontjából fontos részeket. Ma az a ren-
deltetésük, — mondotta Buday professzor, hogy 
felhívják az emberek figyelmét: 

— Ide nézzetek, láttatok-e már ilyen szép fejet, 
fület, orrot, ajkat, nyakat, stb?. . . 

Az ékszerek harmadik fajtájáról beszélt ezután. 
Ez az, amivel az illető imponálni akar. Ilyeinek a 
mandarinoknak, katonai és egyházi személyek-
nek ókszerjellegü megkülönböztető jelei és ilyenek 
a különböző kitüntetések, jelvények. Nagy figye-
lem közben ismertette Buday professzor a legszo-
kásosabb ékszerformákat az őskortól kezdve nap-
jainkig. A vetített képekkel klóért értékes előadást 
a nagyszámú közönség hosszantartó tapssal fo-
gadta és azért dr. Csek ey István egyetemi tanár 
mondott köszönetet 

— Ha fáradt és izgatott, ha a hasban feszü-
lés érzése kínozza és gyakorlati félelemérzet-
ben szenved, akar igyek reggelenként éhgyo-
morra egy pohár természetes „Ferenc József" 
keserüvLzét, mert ez megszünteti az emészté-
si zavarok okait, csökkenti a mérges bélgáz-
fejlődést s elhárítja a vérlódulásoka. 

S T f l U F F E R - V f l I O T 5 9 , 
Az OMWE hirei 

Hétfőn reggel a 6 óra 28 perces budapesti 
gyorsvonattaíegy csoport utazik féláru vasúti 
jeggyel. Akik ehhez a csoporthoz csatlakozni 
akarnak, jelentkezzenek mielőbb, de legké-
sőbb vasárnap délelőtt 11 óráig a D é l m a -
g y a r o r s z á g jegyirodájában. 

— A bortermelők 1935-ben átalányban is fi-
zethetik a borfogyasztási adót. Amint már ko-
rábban megírtuk, a belügyminiszter jóvá-
hagyta azon közgyűlési határozatot, amely 
felhatalmazta a város polgármesterét, hogy 
próbaképpen egy évi időtartamra azon borter-
melőkkel, akik a háziszükségletükre felhasz-
nált bormennyiség után a borfogyasztási adót 
átalányban kívánják fizetni, a borfogyasztási 
adóra nézve átalányösszegben egyezzék ki. Az 
átalányozásra nyert felhatalmazás alapján a 
polgármester megbízta a fogyasztási adóhiva-
tal vezetőjét, vitéz G o m b o s József dr. tb. 
ügvészt, hogy a bortermelőkkel, akik a házi-
szükségletükre használt bor után a borfo-
gyasztási adót átalányban kívánják fizetni, 
kérelmükre kössön egyezséget a fizetendő áta-
lányösszegre nézve. A borfogyasztási adó áta-
lányösszeg megállapításának módozataira néz-
ve vitéz G o m b o s dr. előadta, hogy azon bor-
termelők. akik a háziszükségletükre fogyasz-
tott borok után az adót átalányban kíván iák 
fizetni, folyó év végéig az egyezség megkötése 
végett a fogyasztási adóhivatalnál személye-
sen megjelenni tartoznak, az átalányösszeg 
mérve a legutóbbi 3 évben a háziszükségletre 
használt bormennyiség átlaga alapján fog 
megállapittatni. Hogv ezen 3 évi átlag-menv-
nyiség megállapítható legven, szükséges, hogy 
a bortermelők bortermésükkel elszámoljanak. 
Az egyességileg megállapított átalányösszeg 
fél-, negyedévi, vagv havi előleges részletek-
ben fizethető. Az ide vonatkozó rendelkezések 
értelmében az átalánvösszegben lerótt fogyasz-
tási adó nem lehet kevesebb, mint amennyit 
az adózó tételenkinti adózás esetén tartoznék 
leróni így valószínűleg igen kevesen fogják 
az adó átalányban való fizetését kérelmezni. 
Például Kecskeméten évről-évre csökken az 
átalánvban fizetők száma ugvannyira, hogy a 
fíOOO bortermelő közül alig 180-an fizették a 
borfogyasztási adót a folyó évre átalányősz-
szegben. 

— A bírósági írodatiszt és a postasesédtiszt 
szomszédbáboniia. R ó z s a Pál nvugalmazott 
birósági irodatiszt és szomszédjának. S i n k o -
v i c s Ágoston postasegédtiszt flgvével már 
foglalkoztunk egyízben. A két szomszédlakó nem 
a legjobb viszonvban van eevmással. Rózsa a 
múltkoriban feljelentette Sinkovicsnét a járás-
bíróságon a legkülönbözőbb címeken: egészség-
rontás. személyes szabadság megértése címen. 
Előadta, hogv a folyosóajtó nvitvafartásával 
huzatot csinál Sinkovicsné, a vasalóval és a 
szénnel elbarrikádozza a járást. A tárgvaláson 
visszavonta ezután n feljelentést-. Pénteken ő 
állott vádlottként dr. U j v á r v Tstván járásbi-
ró előtt, a fömagánvádló — S i n k o v i c s Ágos-
ton volt, aki a felesége nevében tett feljelen-
tést Rózsa ellen. A nvucalmazott irodatiszt le-
velet intézett báró Sza 1 av Gábor nostavezér-
ieazgatóhoz. akitől azt kérte, hogv Sínkovicsot 
helvezze el Szegedről valami kis belvre. Leve-
lében sértegette Sinkovicsnét. Rózsa beismerte, 
hogv a levelet ő írta Elmondotta, hogv Sinko-
vicsék kisfia és az ő unokája miatt keletkeztek 
a nézeteltérések A bíróság Rózsa Pált 40 pen-
gő pénzbüntetésre ítélte jogerősen. 

_ MTTNKAKrtZVETITCS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 3 hölgvfodrászmő, 1 bá-
dogos, 1 késes, 1 nikkelező, 1 kádár, 1 kefékötő, 1 
kötélgyártó, 1' kötszövőnő, 2 borbély. 

— A cipészipari szakosztály vacsorája. A sze-
gedi ipartestület cipészipari szakosztálya novem-
ber 17-én este 8 órai kezdettel az ipartestület szék-
házában társa svacsorát rendez. 

A szövetkezel! városi balpárt 
választási hirei 

A szövetkezett városi balpárt válaszlói gyűlé-
seket tart 17-én, szombaton este 7 órakor az 
Osznovits-vendéglőben (Cserzy Mihály-ucca 26.), 
előadók: Lájer Dezső, Olejnyik József és Ern6t 
Sándor. 

18-án, vasárnap délután fél 3 órakor Aigner-
telepen Szabó András 47. szám alatti vendéglő-
jében, előadók: dr. Berkes Pál és Olejnyik Jó-
zsef. 

18-án, vasárnap délután fél 4 órakor Somogyi-
telepen Kecskeméti Sándorné I. ucca B) szóm 
alatti vendéglőjében, előadók: dr. Valentiny Ágos-
ton és Horváth József. 

18-án, vasárnap délután 3 órakor Röszkin 
Bőrcsök István 157. szám alatti vendéglőjében, 
előadók: Kéthly Anna, Lájer Dezső és Olejnyik 
Józ6ef. 

* 

A szövetkezett városi balpárt 17-én, szombaton 
este 8 órakor a Csonka-vendéglőben (Római-
körut és Gál-ucca sarok) pártvacsorál rendez, 
felszólalnak: Pásztor József, Lájer D.-zső, Dobd 

Ignác, dr. Valentiny Ágoston és Iritz Béla. 

* 

A szövetkezett városi balpá't a törvénytía'fó-
sági bizottsági választásokra vonatkozó min-
dennemű felvilágosítást az alábbi helyeken és 
időben készséggel nyújt: 

Felsővárosi csoport: Szilléri-sugárut 24. szftm 
alatti helviségben köznapokon 6—S-ig, vasár-« 
nap és ünnepnapokon délelőtt 9—12-ig. 

Móravárosi csoport: Szél- és Remény-ucca sar-
kán lévő Sánta-vendéglőben köznapokon est* 
7—9-ig, vasárnaponként délelőtt 9—12-ig. 

Alsóvárosi csoport a Füzes-occa és Hártya»« 
sor sarkán lévő Vecsernyés-vendéglőben közna-
pokon este 6—8-íg, vasárnaponként 9—12-ig. 

Rókusi csoport: XI. törvényhatósági választóke-
rület 18. és 19. körzet (Tavasz-uccától a Rókusi 
állomás felé, a Kossuth Lajos-susráruttól pedig 
északra eső rész) a Czégény-Yendéglőben (Hunya-
di-tér 14-) hétköznapokon es^e 7—8-ig. vasár-
naponként délelőtt 9—12-ig. 

Belvárosi csoport: III- és IV- választólkerü-
let az fipitömimkásotthonban (Fodor-ucca 10). 
Hétköznapokon este 7—8-ig, vasárnapokon 
délelőtt 10—12-ig. 

* 
A törvénvhatósági választóiogosultak figyel-

mébe. A szociáldemokrata párt titkári irodá-« 
iában (Munkásotthon. Hétvezér u. 9., II. eme-» 
let) délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és 
ünnepnapokon 9—1 óra között minden ellen-
zéki vnlasztójogosult meggyőződést szerezhet, 
hogy fel van-e véve a választók névjegyzéké-
be. Ha pedig 1931 január 1-től lakást változ-t 
tátott, arra nézve is felvilágosítást adunk, 
hogy melyik körzet (kerület) névjegyzékében 
szerej>el és tehát hol kell szavazati jogát gya-t 
korolnia. 

A Szociáldemokrata párt 
végrehajtó bizottsága. 

— A szegedi virilisek gazdasági pártja szom-» 
haton este 8 órakor a Hági.vendéglő külön he-
lyiségében pártvacsorát tart, amelyen a párt-« 
vezetőség a párt gazdasági cél iáit és törekvé-
seit, a pártnak virilis és elsőkerületi szabad 
választási jelöltjei pedig programjukat fogják 
ismertetni. A párthoz már eddig is a választók 
olyan tömegei csatlakoztak, hogy a pártvacso-
ra impozánsnak Ígérkezik. Kéri a pártvezető-
ség a párt híveit, nogy a pártvacsorán minél 
nagvobb számban jelenjenek meg. Egy teríték 
ára 70 fillér. 

— Kellemetlen szájíz és szájszagnál azonnal 
segít a pompásan üdítő Chlorodont fogkrém. 

— Országos vásár Dorozsmán. Országos vásár 
lesz deoember 2-án Kiskundorozsmán. A vásárral 
mindenféle állat felhajtható; sertésről és juhról 
külön passzust kell kiállítani. 

— Borzalmas családirtás. Schwelmből jelend 
tik: Letartóztatták S c h ü l l e r 52 éves gyen-
geelméjü embert, aki feleségét és fiát meggyil-
kolta. Kihallgatásakor bevallotta, hogy férjnél 
levő 29 éves leányát és kétéves gyermekét is 
megölte. Leányát gyermekével együtt magához 
hívta és az erdőbe ment velük, ahol fejszével 
és késsel végzett azokkal. A helyszíni szemlén 
megjelölte azt a helyet is, ahol elásta a holttest 
teket. 


