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Aki reggelihez szmokingot öli 
— nem tud ö l tözködni ! 

Aki esti lapot reggeli lapként fogad el 
— nem tud újságot olvasni! 

Adófelszólamlási 
tárgyalások 

A szegedi 

1. tzdmu 

adófelszólamlási bizottság október hó 8-án ezeket 

a tételeket tárgyalja. 

Dr. Kallós Károly orvos, dr. Kertész Béla or-

vos, dr. Leilner Vilmos orvos, dr. Lovass László 

orvos, dr. Melczer Miklós orvos, dr. Mogán Béla 

orvos, dr. Molnár József orvos, dr. Nagy Ilona 

oiwos, dr. Nuszbaum Sándor orvos, dr. Pataky 

Dezső orvos, dr. Polgár István orvos, dr. Reich 

Olga orvos, dr. Sándor József orvos, dr. Simon 

Ákos orvos, dr. Szamek Sándor orvos, dr. Tóth 

Jenő orvos, dr. Török Gábor orvos, dr. Treer Jó-

zsef orvos, dr. Tróján Emi l orvos, dr. Varga 

István orvos, dr. Vass Ignácz orvos, dr. Virág 

Mária orvos, dr. Wirth Dezső orvos, dr. Zoltán 

Ferenc orvos. dr. Gergely Jenő gyógyszerész, dr. 

Nyilassy Ágoston gyógyszerész, 

A II. szdmu 

Wzotlság október 8-án a következő tételeket tár-

gyalja: 

Czuc Ferenc lakatos, Barna Endre vasárugyár, 

ffancsinszky József lakatos, Agócsi Ferenc laka-

tos. Vánkl Bé]a lakatos, Selmeci Árpád malom-

bérlő, Gilljon Miklósné manikürözőnő, Lajkó 

Ágoston nyomdatulajdonos, Szalma Piros papri-

kakikészitő, ifj. Turu István paprikakikészitő, 

Gombos Erzsébet paprikakikészitő. Minyó József 

papucsos, Csáki József papucsos, ifj. Tuksa Pál 

papucsos, Balogh Károly sütő. Schütz László sü-

tő. Rozsnvay Nándor sütő, Bartos Ferenc sütő, 

AVolf Jakab és Fia sütő, Szűcs József sütő, Klein 

Miksa sütő. Pávi Vajna Istvánné sütő, Trebitsch 

Vilmos sütő, dr. Ró«a Pálné varrónő, dr .Rotten-

berg Pálné varrónő, Kecskeméti Erzsébet varró-

nő, Kiss Irén és tsa varrónő 
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Galambposta: 
Budapest-Szeged 

2 óra 7 perc 
A Szegedi Gazdasági Egyesület kebelében mű-

ködő „Mátyás király" Postagalamb Sportegyesü-

let vasárnap tartotta meg az őszi bajnoki verse-

nyét, Budapestről Szegedre 20 tenyésztő 98 ga-

lambjával. A feleresztés reggel 7 órakor történt, 

sz érkező gajambok kifogástalan teljesítményről 

tettek tanulságot. 

A kétévesek versenyén az első galamb 2 őra 

7 perc 15 rop. alatt tette meg a 170 kilométeres 

utat. Az első három nyertes: Szűcs István (Szc-

keres-u. 17.), Joanovics Szilárd (Bóke-u. 4.)} Ta-
kács Jáaos (Sándor-u 76). 

A fiókák versenyén az első galamb 2 óra 47 

perc 05 mp. alatt érkezett Szegedre. Nyertesek: 

Takács János (Sándor-u. 76.), Szűcs István (Sze-

keres-u. 17.), Joanovics Szilárd (Bcke-u. 4.) 

A szegedi tenyésztőknek a mostani jó ered-

mény után szép esélyei lesznek a jövő évi nem-

zetközi versenyen. 

Elsőrendű szabász 
nagy gyakorlati tapasztalattal a férfi és angol női 

szabóságban, szolid feltételek mellett keres elhe-

lyezést. Szives megkeresést továbbítja e lap ki-

adóhivatala i>Elsörendii«. jelige alatt. 

/ZEGED X. 5. 
— Három miniszter üdvözlése. A Darányi-

kormány három tagja, H ó m a m Bálint kul-
tuszminiszter, F a b i n y i Tihamér pénzügy-
miniszter és L á z á r Andor igazságügyminisz-
ter most ünnepli miniszterré történt kinevezé-
sének ötödik évfordulóját. A kormányzó ebből 
az alkalomból a három minisztert teljes elis-
merésben részesítette. Dr. Pálfy József pol-
gármester a város nevében üdvözlő táviratot 
küldött a három miniszternek-

— Nagytanácsi ülés a Kereskedők Szövetsé-
gében. A Szegedi Kereskedők Szövetsége nagy-
tanácsa ma, kedden este fél 9 órakor a Lloyd-
Társulat helyiségében ülést tart. A nagylaná-
csi ülés tárgyai között szerepel a kamarai vá-
lasztás kérdése és ezenfelül több aktuális ügyet 
kiván a nagytanács megbeszélni. Tekintettel 
a kérdés fontosságára, kéri az elnökség tag-
jait. hogy a megbeszélésen minél számosabban 
jelenjenek meg. 

L A M P E L É S H E G I V I F 
m 
J E L 

— A pénzügyminiszter levele a házadómen-
fességről. Vitéz dr. S h v o y Kálmán ny. altá-
bornagy, országgyűlési képviselő tegnap az 
alábbi levelet kapta F a b i n y i Tihamér pénz-
ügyminisztertől: „Kedves Barátom! Szeged vá-
ros rendkívüli ideiglenes házadómentessége 
tárgyában tanúsított szives érdeklődésedre és 
az üggyel kapcsolatos a közelmúltban lefoly-
tatott beszélgetésünkre utalással, értesítelek, 
hogy a városrendezés helyes irányára vonat-
kozó nagybecsű észrevételeidet megfontolás 
alá vettem és ehhez képest a kiadott rendelet-
ben a 30 éves rendkívüli ideiglenes házadó-
mentesség lerületi halálvának megállapításá-
nál javaslataid megfelelően figyelembe vélcl-
tek. Szives üdvözlettel igaz hived: Fabinyi Ti-
hamér." 

— Ellenőrzik a villamost. A" város hatósága 
időről-időre megvizsgálja, hogv a villamosvas-
út hetartja-é a várossal kötött szerződésben 
előirt kötelezettségeit. Ezek közé a kötelezett-
ségek közé tartozik például az is, hogy a vil-
lamosvágányok mentén ötven-ötven centimé-
ter szélességben rendbelarlsa az uccaburkola-
lOt, az esetleges hibákat, rongálódásokat ki ja-
víttassa. Dr. P á 1 f y József polgármester mo_st 
ellenői^ő bizottságot küldött ki. A bizottság 
tagjai: a tiszti ügyészség, a mérnöki hivatal ós 
a számvevőség egy-cgv képviselője, a törvény-
hatósági bizottság tagjai közül pedig dr. Gr i i -
n e r István és S c h m i d t József. A bizottság 
a jövő héten végzi el az ellenőrzés munkáját . 

— Istentisztelet a zsinagógában a 13 aradi 

vértanú emlékérc 6-án, szerdán délelőtt 10 óra-
kor. 

x Cserép Sándor szűcsmester. Horváth M. ucca 7. 

— Székelési zavaroknál cs az ezekkel járó 
általános rosszullétnél a rendkívül enyhén ha-
tó természetes „Ferenc József" keserűvíz — 
reggelenként felkeléskor egy pohárral bevéve 
— a gyomorbélcsalorna tartalmát gyorsan ki-
üríti és a mérges bélgázak fejlődését csökkenti, 
az emésztést és a vérkeringést előmozdítja s 
taitós megkönnyebbülést szerez. Kérdezze meg 
orvosát. 

Vászonárukat ágyneműre 
és fehérneműre bizalommal vehet nagy választékban | 

Pollák Testvéreknél i p a r a i 
— Shvoy altábornagy Párisba utazott. Vi-

téz dr. S h v o y Kálmán ny. altábornagy, or-
szággyűlési képviselő hétfőn reggel Párisba 
utazott a világkiállítás megtekintésére. Shvoy 
altábornagy október 14-e körül érkezik vissza 
Szegedre. 

Z I la sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre! 

— A hősi halált halt tüzérek emléke. A világ-
háborúban hősi halált halt tüzérek emlékére 
emelt emlékművet október 17-én fogják leleplezni 
Budapesten a Palota-téren. Mindazok a hadviselt 
és háború után szolgált tiszti és legénységi állo-
mányú tüzérek, akik az ünnepélyen részt szándé-
koznak venni, részükre belépőjegyül is szolgáló 
meghívók kiál l i tása és a kedvezményes utazás 
fe-ltételeir.ek ismertetése céljából október 9-én 10 
órá ig akár személyesen, vagy Írásban W a g n e r 
Ernőnek (Klauzál-tér 7.) jelenIkezzeftek. 

— Halálozás. A Pick-szalámigyár egy régi, 
érdemes munkása dőlt ki tegnap az élők sorá-
ból. N a g y József 28 éve megszakítás nélkül 
dolgozott mint előmunkás a szalámigyárban. 

I Tegnap is lelkiismeretesen elvégezte munká-
iét, jókedvűen indult haza. Otthon rosszullét 
fogta el, mire segitség érkezhetett volna, meg-
halt. Halálának okát nem tudták megállapí-
tani. Szakképzett, lelkiismeretes, példát mu-
tató munkás dőlt ki az élők közül. Nagy Jó-
zsef temetése ma lesz a gyevi temető halottas-
házából. 

— Iskola öltönyök legolcsóbbak Blaunál , ICe-

lemen-ucca 5., telefon 30-53. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkái kaphatnak; 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férl iak: 1 asz-
talos, 1 vasesztergályos, 5 kovács, 3 géplakatos, 
1 lakatos, 5 villanyszerelő, 1 órás. 1 faesztergá-
lyos, 1 bognár, 2 kosárfonó, 2 gerebenező, 4 kár-
pitos, 4 szabó, 3 cipész, 2 csizmadia, 4 borbély, t 
cukrász, 4 mázoló, 1 kéményseprő, 5 ügynök, 2 
kereskedősegéd, 3 kifutó, 2 gazdasági mindenes. 
Nők: 2 hölgyfodrásznő, 1 dobozkészitőnő, 1 szál-
lodai szobaleány, 1 kávéházi íelirónő, 2 rokkafo-
nónő. Hadigondozottak részére lenntartott munka-
helyek: 1 kazánfűtő, 1 lakatos, 2 kosárfonó, 1 vil-
lanyszerelő, 2 jegyszedőnő, 10 gyári és hűtőházi 
munkás, munkásnő. 

— Esti tánctanfolyam kezdődik' ma este nyolc 

órakor Kurbos Ilynél, Zászló-ucca 2. 


