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— Somogyi Károly emlékezete. A mult év 

tavaszán a Muzeumbarátok Egyesületében Móra 
Ferenc emlékbeszédet tartott Somogyi Károly 
kanonokról, a Somogyi-könyvtár méltatlanul el-
feledett megalapítójáról. Az emlékbeszéd Bartos 
Lipót szegedi könyvkereskedő áldozatkészségé-
ből nyomtatásban is megjelent. A kultuszminisz-
ter most arról értesítette Mórát, hogy a So-
mogyi-emlékfüzet 200 példányát 200.000 koro-
náért átveszi a hazai könyvtárak közt való 
szétosztásra. Az állam állal fizetendő összeget 
a Somogyi-könyvtár gyarapítására fordítják. 

— A kereskedelemügyi miniszter gyásza, 
özv. Vi/alkő Lajosné, Walkó Lsjos kereskede-
lemügyi miniszter édesanyja hétfőn reggel meg-
halt. A minisztert sokan keresték föl részvé-
tükkel. 

— Tagajánlások a Dugonics-Társaságba. 
A Dugonics-Társaság elnöksége ez uton tu-
datja a Társaság tagjaival, hogy a vasárnap 
tartott igazgatósági ülés az éves rendes köz-
gyűlés idejét március 2-án d. e. 11 órára 
tűzte ki. A Kultúrpalotában megtartandó köz-
gyűlésre ezen a közzétételen kivül külön meg-
hívót nem bocsátanak ki. Ezúton közli az el-
nökség a tagokkal azt is, hogy a közgyűlés öt 
üresedésben levő rendes tagsági helyet töll be. 
A legalább két tag által aláirt ajánlások febr. 
24-ig küldendők be Móra Ferenc főtitkárhoz 
(Kultúrpalota). Ugyan addig terjesztendők be 
a tiszteletbeli és vidéki tagok vá'asztására vo-
natkozó ajánlások, valamint a közgyűlés elé 
szánt indítványok is. — A Dugonics-Társaság 
igazgatósága vasárnap délelőtt tartott ülésén 
Móra Ferenc indítványára elhatározta, hogy a 
márciusi közgyűlés elé . azt az indítványt ter-
jeszti, hogy a Balassa Ármin dr. halálával meg-
üresedett egyik alelnöki állást a Társaságban 
oly nagy érdemeket szerzett iró iránt való ke-
gyeletből egyelőre ne töltsék be. 

— Huszonnégymillió koronába kerül az uj vá-
lasztói névjegyzék kiírása- Taschler Endre főjegyző 
javaslatára elhatározta a tanács, hogy a javadalmi biz-
tosokat bizza meg az uj választói névjegyzék kiírásá-
val. Ezért a külön munkáért a javadalmi biztosok a 
belügyminiszteri rendelet értelmében 24000 korona 
napidijat kapnak és igy a névjegyzék-tervezet leírása 
előreláthatólag huszonnégymillió koronába fog kerülni. 

— A szegedi vasntl állomások telefonjai. 
Három évvel ezelőtt a pénzügyminiszternek 
ismeretes takarékossági rendelete érielmében le 
kellett volna szerelni a szegedi személy- és 
teherpályaudvarok telefonjait. Minthogy ez a 
leszerelés az egész kereskedelmi életnek, de 
különösen a szállító érdekeltségnek igen nagy 
károsodásával járt volna, a kereskedelmi és 
iparkamara az érdekeltek felkérésére abban a 
feltéte'ezésben vállalta e telefonok további fenn-
tartását, hogy a különböző szállító cégek, inté-
zetek, válalatok, kereskedők és iparosok a 
költségeket arányos hozzájárulás formájában 
elvállalják. Az elmúlt két esztendőhöz hasonlóan 
a kamara most is elkészítette a költségfelosz 
tást és a következő napok folyamán fogja az 
érdekelteket a rájuk eső aránylag csekély ösz-
szeg lefizetésére felkérni. A kamara bizton re-
méli, hogy e felhívás teljesítésének, tekintettel 
a közérdekű cé'ra, egy vállalat részéről sem 
lesz akadálya. 

— Vasárnap országos vásár lesz Szege-
den. A Donát-napi országos vásárt február 
lT-én tartják meg Szegeden. Előreláthatólag a 
vásárra nagy lesz az állatfelhajtás. 

— Megdrágul a cukor éa a szesz. A leg-
közelebbi napokban a cukor árát ismét fel-
emelik, hir szerint 1200 koronával. Megbízható 
helyről értesülünk, hogy a szeszkartell is fel 
fogja emelni a jövő héttől kezdődőleg a szesz-
árakat ; az áremelés valószínűleg 25 százalékos 
lesz, ugy hogy körülbelül 6000 koronával fog 
drágulni a s íesz. 

— Az iparosok nyugdíjalap]». Vasárnap 
délelőtt közgyűlést tartott a szegedi iparosok 
nyugdijalap-asztaltársasága. Erdélyi András el-
nöki megnyitója után Jdroly Géza ismertette a 
szegedi iparosok kívánságát, amennyiben kí-
vánják, hogy a nemzetgyűlés hozzon törvényt, 
hogy minden iparos köteles belépni az iparos-
nyugdijintézménybe, a kereskedelmi miniszter 
kijelentette erről, hogy ez a kérés megvalósít-
ható. Dr. Pálfy József felszólalása után Kör-
mendy Mátyás kijelentette, hogy bármennyire is 
tisztelettel nézi a kormány munkáját, eddig még 
ilyen kérdésekben nem tett többet — Ígéretek-
nél. Ezért ebben az ígéretben sem bizik na-
gyon. Ezután a pénztári jelentést olvasták föl, 
a társaságnak öt és félmillió korona vagyona 
van. Dr. Pálfy József az ülés végén kifejtette, 
hogy a nyári miskolci nagygyűlésen is szóba 
fogják hozni a nyugdíjintézmény ügyét. 

Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6.997 

— A városi árverési csarnok csődje. A 
városi árverési csarnok vezetője, Liptay Árpád 
nyugalmazott rendőrségi irodaigazgató bead-
ványt intézett a tanácshoz és bejelentette, bogy 
nem megy az üzlet sehogy sem. Az első árve-
rés alkalmával háromszáz tárgy beBdó volt, a 
másodikon már csak ötven, a harmadikon pe-
dig alig húszan jelentkeztek. A nagy vissza-
esés okát a bürokratikus akadályokban látja 
Liptay Árpád. Az eladónak is, a vevőnek is a 
kialakult ár hat-hat százalékát kell lefizetnie 
városi illeték cimén. A tanács elhatározta, hogy 
az árverési szabályzat kérdéses részét u g y mó-

dosítja, hogy az illetéket a tárgyakért befolyó 

összegből vonja le egy összegben, tehát az il-
leték csak az eladót terheli. Az árverési sza-
bályzat módosiiását felterjeszti a tanács a ke-
reskedelmi miniszterhez jóváhagyás végeit. 

Geyer Stefi, az Európaszerte ünnepelt magyar 
hegedümüvésznő szenzációs hangversenye február 14., 
csütörtökön délután 6 órakor. Jegyek Belvárosi Mozinál. 

Elsőrendű tehérnemfick, kalapok, ayakkendök leg-
olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemea-n. 12. us 

— Kedden reggel kezdik meg a Fekete-
pör fő tárgyalását. Mint jelentettük már, a 
szegedi törvényszék Juhász-tanácsa február 12., 
13. és 14. napjaira tűzte ki a Fekete Géza vá-
sárhelyi gyógyszerész pőrének főtárgyalását. 
Olyan hosszadalmas bizonyítási eljárásra van 
szükség a hitvesölés minden kérdésének tisz-
tázására, hogy feltétlenül szükséges a három-
napos tárgyalás. Az esküdtszéki teremben reg-
gel 9 órakor kezdik meg a bünpör tárgyalását, 
amely iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánult 
meg, hogy már napokkal előbb be keTett szün-
tetni a jegyek kiadását. Mindössie kétszáz da-
rab belépőjegyet adtak ki. A Szeged munka-
társa illetékes helyről ugy értesül, hogy az el-
nök bizonyos részletek tisztázására zárt tár-
gyalást fog elrendelni, ugy hogy a nyilvánossá-
got mindjárt a főtárgyalás elején ki fogják 
zárni a teremből. 

Arany, ezüst, brilliáns beváltás Tóth, Kőlcsey-u. 7. 

Í Mübutorokat készit Spitzer, Margit-utca 12. 

P é l « Belvárosi Mozi JJfSfe Kedden és szerdán, február 12. és 13-án 

H A R R O L D LLOYD-dal a főszerepben az idény legsikerültebb vígjáték attrakciója: 

A tengeri medve. iTSSSSi 
A gólya tévedése. 

Gyermek és állat szereplőkkel, burleszk 2 felvonásban. Egyidejűleg 

A modern Diogenes. 
Pazar dán vígjáték i felvonásban. ZORO és HURU urakkal a főszerepben. 

Előadások kezdete: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Alsóváros a polgármesternél. 

Hétfőn délelőtt egy hattagú deputáció képében 
megjelent Alsóváros a polgármester előtt. A kül-
döttség vezére és szónoka Császár Mátyás volt, 
aki ékes beszédben közölte a polgármesterrel az 
alsóvárosi gazdaszivek „vágyás"-át. Arról van 
ugyanis szó, hogy a szabadkai müut melletti 
szérűskert a gazdák számának megnövekedése 
miatt kicsinek bizonyult. A bajon ugy lehetne se-

[ giteni, ha a város a szérűskert melletti bérföldek-
ből öt holdat kihasít és azzal megtoldja s ezt 
annál is inkább, sőt mondhatnánk letinkább meg-
teheti, minekutána az illető földek bérleti szerző-
dése ebben a most folyó esztendőben lejár, tehát 
a bérlőket, már mint a jelenlegieket, nem éri há-
borgatás. A polgármester megígérte a deputáció-
nak, hogy a kérelmet a tanács elé terjeszti, a ta-
nács pedig minden bizonnyal csak akkor dönt, ha 
helyszíni szemlével meggyőződik a jelenlegi szé-
rűskert elégtelen nagyságáról. Ebben az alsóváro-
siak meg is nyugodtak, még csak azt panaszol-
ták el, hogy a város nagyon nagy árendát szed a 
szérűskert íiasználatáéit 

— Nagy ám a tojás ára is — replikázott a 
polgármester. 

— Mán hogy vóna nagy, amikor a csizma is 
olyan méreg drága — magyarázkodtak a magya-
rok. De meg aztán a törvény rá is parancsol a 
városra, hogy tüzrendészeti célzattal ingyen adjon 
szürüskertet. 

— Majd csak megegyezünk — vélekődett béki-
tőleg a polgármester. Inkább azt mondják meg, 
hogy farsangol Alsóvároson a nép. 

— Hát csak mögvagyunk. Jobban is lőhetnénk. 
— Nagy pusztítás Tehet mostanában a csirkék 

körül! 
— Nem ügön lát a paraszt csirkét, legföljebb 

akkor, ha beteg, már mint a paraszt, vagy a csirke. 
Aztán bor is illik utána, pejig az se ócsó! 

Igy szép szelíden beütött a béke és atyafiságos 
kézszoritások után kibattyogott a polgármester 
szobájából a vizitelő Alsóváros. 

— Tetemesen felemelték az illetékekre vo-
natkozó pénzbüntetéseket. A MTI. jelenti, hogy 
a kormány rendeletet adott ki, amellyel felemelte 
az illetékekre vonatkozó törvényekben megállapí-
tott állandó összegű pénzbüntetéseket, még pedig 
az illetékszabályzat 114. § 5. pontjában megálla-
pított 1000 koronáig terjedhető pénzbüntetést tíz-
millió koronára, 115. §-ban megállapított 4—lo 
koronás legkisebb pénzbüntetést 40—100.000 ko-
ronára, 186. § 2. bekezdésében a kártyagyárosok 
által elkövetett különböző kihágások esetére meg-
ítélt 100—200 koronás pénzbüntetést 10—20 mil-
lió korona pénzbüntetésre, a 3. bekezdésben meg-
állapított 20—40 koronás pénzbüntetést 200.000, 
illetve 400.000 koronára, marhalevelek kiállítása 
körül elkövetett mulasztásokra megállapított 500, 
ismétlés esetén 2000 koronáig terjedheti pénzbün-
tetést pedig egy, illetve ötmillió koronáig terjed-
hető pénzbüntetésre, 

, ~ A tűzoltók jelmezes bálja. Vasárnap éjjel népes 
bál volt a Tiszában: a tűzoltók jelmezes bálja. Tarka 
sokaság farsangalt, mulatott jókedvvel a hajnali órákie 
A nők közül igen sokan jelentek meg csinos jelmezek-
ben. A bál igen jól sikerült és eredményesen szolgálta 
a jótékony célját. 

— A Somogyi-telep küldöttsége. A So-
mogyi-telep házhelybérlői közül azok, akik az 
első telepesek közül valók, hétfőn délelőtt ha-
talmas küldöttséggel keresték fel a polgármes-
tert. Elpanaszolták, hogy nekik, akik telkeiket 
1922-ben vették ki a várostól az akkori becs-
érték négy százalékának megfelelő évi bérért, 
most a tanács határozata értelmében buzavalu-
tás alapon, közel harmincötezer koronát kell 
fizetniök, Kérték, hogy a város ne emelje a 
telekbéreket, mert valamennyien kisjövedelmű 
emberek és nem fizethetik meg ezt a nagy 
bért. A polgármester a tanács elé terjesztette 
kérelmüket. A tanács ugy határozott, hogy nem 
ragaszkodik a buzavalutához, hanem valorizálja 
az eredeti béreket, még pedig a korona zürichi 
kurzusa szerint. Igy egy-egy telek bére 9—10 
ezer korona lesz. 

Préselt széna métermázsánként 30 ezer 
korosáért, nagyobb vételnél nagyobb árenged-
ménnyel kapható Szene6i Ferenc Damjanics-utcai 
szénatelepén. ut 

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a 
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a 
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala-
déktalanul intézkedhessünk. 

" Telefon 13-38. = D É G V I D E K E d Y E D U D I K E P V I S E C O J B . 

Használt írógépek nagy választékban 
1,000.000 kor.-tól kezdve kaphatók. 
Írógép szallagok, carbon és átütő 

papirok olcsón beszerezhetők. 
Speclál I róg tp jav l tó m ű h e l y ! 


