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Déligyümölcsárus: Gál Ferenc 4, Lőríta Ilo-
na, 10, Müller Jakabné 16, Faragó Károlyné 
15, M.asat>oozki András 122, Nagy Ferenc 12, 
Öitott Kovács -Rózái 20, Rózsa József 12, Wel-
ward Ld-pótmé 12, Batki János 16, Kis István 
16, Kresel Katalin 16, Fogas Rozál 16, Nagy 
Áron 16, Takács József 21, Ábrahám, Ferenc 
20, Imbrik Gyuláné 49, -Sehwartz Jakiab 70, 
Kaponis János 72, Kurucz Ferenc 76, Popper 
Józsefné 8. Disznókereskedők: Vessel István 
45, Auszlender Antónia 40, Grüníbaurn Ignác 
40. Tőzsdések: Kiss Ferenc 120, Lederer Ar-
noldné 1Ö8, Papp -Sándorné 40, Pipis Margit 
15, -Rehok Etelka 8. — Kedden a következők 
adóit 'ogjáK kivetni: ,Az első szánni bizott-
ság előtt: Fényképészek, fogtechnikusok, fu-
varosok, fürdőtulajdonasok, fűző- és eser-
nyőkészitak, gyógyáru kereskedők, gyógy-
szerészek 194—-240-ig. A második -számú bi-
zottság előtt: lEcetgyárosok, előnyomda tu-
la j donosok, élelmezők, esztergályosok és fa-
szobrászok, építészek, építési vállalkozók 
203—32ü-ig. A harmadik számú -bizottság 
előtítj: Földbérliők (Nagy Andnásnió—'Par-agi 
Pál 3026—3511-ig. 

— Gallovichot visszarendelték Szegedre 
A belügyiminiszter tudvalevőleg föloszlatta a 
DMKE budapesti osztályát különféle szabály-
talanságok miatt, -a budapesti osztály főtitká-
ra, Gállovích Jenő pedig ennék következté-
ben nyugalomba vonulásra -határozta el ma-
gát. A belügyminiszter most leiratot intézett 
Szeged polgármesteréhez, amelyben a DMKE 
központjával való közlés céljából arról érte-
siti, hogy a budapesti osztály működését új-
ra visszaállította azzal, hogy szigorúan az 
ügyrendhez és az alapszabályokhoz tartozik 
alkalmazkodni. A polgármesternők a DMKE 
igazgatóságához intézett átirata igy szól: 

„A belügyminiszter 6264—914. számú 
rendeletével a DMKE volt budapesti osztálya 
iratainak átvétele és elszámolása ügyében 
tett jelentését tudomásul vette, amiről azzal 
értesítem, 'hogy ia budapesti osztálynak meg-
alakulását szintén tudomásul vette, szü-ksé-
gesnék tartja aZoribaíi ez alkalommal figyel-
meztetni az egyesületet arra, hogy 'a buda-
pesti osztályin-ak a 'központi- egyesülethez 
való viszonyát és alapszabályiszerü tevékeny 
ségénék irányát, valamint az osztály hatás-
körét szabatosan állapítsa meg, az alapsza-
bályokban biztosított jogánál fogva gondos-
kodjék arról, ihogy az osztály hatáskörét, va-
lamint az ügy- és 'pénzkezelésre nézve alakí-
tandó és az egyesület központi igazgatóságá-
nak bemutatandó szabályzat intézkedéseit , 
S-zigoruan betartsa, nehogy a múltban előfor- j 
diilt szabálytalanságok és a központi egye- j 
sületben az osztály részéről tanúsított maga-
tartás ismétlődjenek!" 

A DMKE igazgatósága vasárnapi ülésé-
ben foglalkozott az átirattal és ugy intézke-
dett, 'hogy a budapesti osztály számadásai, 
költségvetése, -munkaprogramja és pénzkeze-
lési" szabályzata a központhoz beterjesztesse-
nek. Tekintettel továbbá arra; hogy a buda-
pesti osztálynál megfelelő számú tisztviselő 
van s ugy — mint az igazgatósági határo-
zat mondja — Qallovich Jenő működése fö-
lösleges, az egyesületi főtitkárát a szegedi 
központhoz rendelték be szolgáldtra és értesí-
teni fogják, hogy amennyiben ájllását no-

vember elejéig el nem foglalná, állásáról le-
mondottnak fogják tekinteni. 

— Locsolják a Nagyerdőt. Bá r Jókai 
halhatat lanná tett-e -a debreceni Nagyerdőt, 
azért mégis azit jelenti a tudósítónk, hogy 
nagyon beteg ez a rengeteg liget: 'virágai 
hervadoznak, gyepes térségei lesülnek, 
lombkoronain száraz leveleket csörget a szel. 
A cívisek városának .másban fő a feje , az 
u j egyetemre szükség milliók megszerzésén 
fáradozik és sem gondja, sem pénze a Nagy-
erdő gondozására. Nemrég többen foljéien-

-t-ést intéztek a város tanácsához, hogy ne 
hanyagolja e-1 a Nagyerdőt, -mer-t különben 
elpusztul, -mire azonban Kovács József pol-
gármester csak ennyi t vál-aszolt: 

— A Nagyerdő várhat , -másra kell most 
a pénz. Ha a közönségnek szüksége van a li-
getre, locsoltassa a maga költségén. 

A város intelligencája, amelynek -na-
gyon a szivéhez va-n nőve a bires Nagyerdő, 
sietett -megfogadni a. polgármester tanácsát 
s néhány markos napszámost fogadott, akik 
reggel és alkonyatkor vázsugár,ral fogják fel-
üdíteni az eltikkadt, Nagyerdőt. 

— Pórul járt aszfalt-lovag. Tegnap este 
M. J.-né szegedi úriasszony egyedül haladt a 
Petőfi Sándor-sugáruton közelben levő laká-
sára. Egyszerre csak mellé lépett -egy n. 
Gy. nevü kereskedősegéd és igen diszkréten 
valamit súgott a fülébe. Az úriasszony az 
-i-nzuilitúsitl (erélyesen visszautasította; d^ ez 
nem lep,te meg az -aszfalt,lovagot, -mert to-
vább is bizalmaskodott. Az -asszony er-re nap-
ernyőjével az arcába vágott a tolakodó ga-
vallérnak. A lovagiatlan érzelmű fiatalem-
ber -erre nekiment az úri-asszonynak és a já-
rókelők általános megbotránkozására fel-
pof ózta % sőt még a kalapot Ls l-e aka r t a tép-
ni a fejéről. Épen jókor ért -az ütközet szia-
heíyóre F. I. kataszteri hivatalnok, aki az 
asszony pártjára állott ós ketten most már 
a hivatalnok botjának segítségével alaposan 
elverték N. Gy.-t, aki vérző fejjel hagyta el 
dicstelen szereplésének színterét, Bement a 
kórházba, ,ahol sérüléseit bekötözték, -aztán 
lakására ha j ta to t t ós vagy egy hétig -nyom-
ja majd az ágy-at a kellemetlen kaland em-
lékére, 

— Tömeges halmérgezés. London kö-
zelében három egymás mellett fekvő kisebb 
község-ben 200 ember bétegedett meg hal-
mérgezésben. A betegek közül eddig tizen-
hármán meghaltak. Brínksben egy családból 
11 ember betegedett mieg s közülök ketten 
már meghaltak. 

— Halálos fejesugrás. Battonya község-
ben, mint -onnan ír ják, tegnap délben több fiu 
fürdött ia '„homokgödörbeti" és Debera Ig-
nác tizenkét éves fiu fogadott, a társaival, 
bogy legtovább tud a viz .alatt maradni . Ha-

talmas fejesugrással elmerült a vizben és 
többé nem is bukkant föl. Társai nem is ke-
resték és csak akkor j-elent-ették ,a,z -eset-et a 

| szülőknek, amikor a gyermek egy félóra 
; múlva se került elő. , 

— lliodor szerzetes szökése. Pétervár-
ról jelentik nekünk: lliodor volt szerzetes, 
Rasputin legelkeseredettebb ellensége, akit 
azzal gyanúsítanak, hogy ő bujtotta fel a 
merényletre Gusevá't, a doinparti Mariacanici-
ből megszökött, mert állítólag attól1 félt, hogy 
a Rasputin elleni merénylet miatt őt is letar-
tóztatják. I'liodort három hét óta tényleg sok 
detektív figyelte és most elfogató parancsot 
adtak ki ellene. 

— A Korzó-mozi igazgatósága egy nagy 
társadalmi -probléma megoldásán, fáradozott 
és végeredményben másképen nem tudta meg 
oldani, minthogy lehozta a pesti cselédeket, 
kikre tekintettel -arra, ihogy csak két napig 
maradna,k (agy helyen, aki, ki -akarja őket 
próbálni, idejekorán kell, hogy :a megfelelő 
mennyiséget előjegyezze. Ezen próbából meg 
fogja az igen -tisztelt hölgyközönség Ítélhet-
ni, Ihogy -mi a különbség a mi szegedi ós a 
'pesti cselédeink között. A ini cselédeink 
egész egy hétig is m,aradnak egy helyen, de 
ezen senki sem -mulat és ha a könnyei hull-
nak a gazdasszonynak, azok a keserűség 
könnyei. A pesti cselédek csak két napig -ma-
radnak egy helyen, kiknek l á t t á ra sem ma-
rad szem szárazon, de a jókedv, a vidámság 
s kacagás fogj,a azt 'kisajtolni. 

— Beiratások a szegedi állami fa-
ipari szakiskolába. A szegedi faipari szak-
iskolába a felvétel i r án t julius -hó 31-ig le-
het -az intézet igazgatóságához (Mars-tér 7.) 
ibélyegtelen beadványban folyamodni. Fel-
vétetnek -oly tanulók, kik két középiskolai 
osztályt, v-agy ha t elemi osztályt sikerrel vé-
geztek, 12-ik életévüket betöltötték és koruk-
hoz képest kifejlett, egészséges testalkattal 
hirn-ak. A kérvényhez melléklendő: kereszt-
levél (születési bizonyítvány), iskolai bizo-
nyítvány, uj raol tás i bizonyítvány; (továbbá 
a tanuló -atyja vagy gyámja abbeli nyilat-
kozata, hogy -a tanuló -az iskola 4 évfolya-
mét teljesen bevégzi és hogy ellátásáról ez 
-alatt gondoskodik. Megkeresésre -az -igazga-
tóság díjmentesen küld -tájékoztatót. A ta-
nulók felvételükről legkésőbb szeptember hó 
l-ig értesíttetnek. 

Hirdessen a Délmagyarországban! 

100.000 KORONA 
ÉKSZERÁRU HITELRE 
Közhírré tesszük, hogy 100.000 korona értékű ékszer-

árut óhajtunk kényelmes részletfizetés ellenében 

kihitelezni. Tehát mindenki vásárolhat divatos ékszert, 

arany, ezüst órát. Briliáns-árut, ezüst és kina ezüst 

evőszert, márvány és valódi bronz műipari tárgyakat 

hitelre. Azonnali fizetésnél 10% engedményt adunk. 

Feltételek: 
Az áruátvételkor a vételár V* része fizetendő. 

TELEFON 10 -65 . 

A fennmaradt összegre havi részlet: 
50 kor.-ig 

100 „ 

200 „ 
300 „ 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 
3000 „ 
4000 „ 
5000 „ 

K 

ÉKSZERÉSZEK 
ÉS ÓRASOK FISCHER TESTVÉREK 
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