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— Példl Gyula a szegedi Munkásot t -
honért. Részletesen beszámoltunk tegnap arról 
az akcióról, amely a szegedi uj Munkásotthon 
felépiiésére indult meg. Petdl Gyula, Szeged II. 
választókerületének nemzetgyűlési képviselője, 
pénteken ötszázezer koronát küldőit a Munkás-
otthon-alapra. 

— Irodalmi matiné. A Pusztaszeri Árpád-
Egyesület Tömörkény István-irodalmi osztálya f. 
hó 18-án (vasárnap) délelőtt 11 órakor a város-
háza közgyűlési termében bemutatkozó matinét 
tart. A változatos matiné gazdag műsora a kö-
vetkező: 1. Papp-Váryné—Szabados: Hiszekegy. 
Énekli a „Hazánk" dalkör. Karnagy: Magyar 
Rezső. 2. Megnyitó. Mondja: dr. Márky Imre. 3. 
Rákóczi álma. Költemény. Irta és előadja: Teres-
csényi Gyula. 4. Magyar dalok. Gordonkán játssza: 
Tajthy László. 5. Árpád vetése. Irta és felolvassa: 
dr. Márky Imre. 6. C56Í magyar énekek. A Farkas 
József vezetése alatt működő „Szefhe" zenekar 
négyesének kísérete mellett énekli: dr. Horváth 
József. 7. O d a á t . . . Rajz. Irta és felolvassa : Ban-
ner János. 8. Kuruc fióták. Tárogatón játsszák: 
Bakos Ferenc és Bán Sándor. 9. Irredenta ver-
sek. Irta és szavalja: csehétfalvi Albert Istvánné. 
10. Bezáró. Mondja: dr. Márky Imre. 11. Kölcsey— 
Erkel: Himnusz. Énekli a „Hazánk" dalkör. Kar-
nagy : Magyar Rezső. Belépődíj) nincs. Az Árpád-
és Tömörkény-kultusz minden igaz barátját szíve-
sen látja és megjelenésére számit az egyesület. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége évi 
rendes közgyűlését folyó hó 18-án délelőtt 10 órai 
kezdettel a kereskedelmi és iparkamara közgyű-
lési termében tartja meg. Nagy érdekességet ad, 
értesülésünk"szerint, a szövetség közgyűlésének az, 
hogy dr. Horváth István, az ÖMKE főtitkára és 
dr. Szász Pál, az ÖMKE titkára is megjelennek, 
akik beszámolnak a fővárosi kereskedelmi érde-
keltségnek az utonom vámtarifa ügyében elfoglalt 
álláspontjáról. A szövetség vendégei a szombat 
esti gyorssal érkeznek Szegedre. Tiszteletükre az 
elnökség a Kass-szálló éttermében együttes vacso-
rát rendez, melyen a Szövetség minden tagját szí-
vesen látja az elnökség. 

— A Ferenc Józaef-Tudomáoyegyetem könyv-
tárának igazgatója- A kormányzó a kultuszminiszter 
előterjesztésére a m. kir. Ferenc József-Tudomány-
egyetemen üresedésben lévő könyvtángazga:ói állásra 
dr. Bibó István miniszteri tanácsosi címmel felruházott 
népmüvelésUgyí főfelügyelőt miniszteri tanácsosi címé-
nek épségben meghagyása mellett egyetemi könyvtár-
igazgatóvá a VI. fizetési osztályba kinevezte. 

— A Somogyi-könyvtár folyóirat-beszerző 
akciója ügyében szombat délután 6 órakor 
megbeszélés lesz a kuüurpa'ota igazgatói szo-
bájában. A gyüjtőiv aláíróinak szives megjele-
nését kérik az akció vezetői és a könyvtárigaz-
gatóság. 

— Magyar gyermekek nyaraltatása. Gombkötő 
Antal tanfelügyelő a községi iskolaszékhez be-
adványt intézett és közli, hogy a kultuszminiszter 
egyik rendeletével az Alföldön szervezett állami 
népiskolák épületeit a magyar gyermekek nyarai-
tatására a „Gyermekért" országos gyermekegész-
ségügyi társaságnak julius 6-tól augusztus 15-ig 
terjedő időre átengedte. A tanfelügyelő azt kéri, 
hogy az iskolaszék hasonló módon engedje át erre 
a célra a városi iskolák épületeit akár a „Gyer-
mekért" egyesületnek, akár hasonló célú helyi 
egyesületnek. Az iskolaszék a tanfelügyelő javaslatát . 
elfogadta. I 
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— Jugoszláviában az ösiiteg magyar lapok 
megjelenését be akarják szüntetni. Körül-
belül tiz napja, hogy a jugoszláv kormány fel-
oszlatta a jugoszláviai magyar pártot és mint 
már ezzel kapcsolatban jelentettük, betiltotta a 
Bdcsmegyet Napló-nak, az ottani legnagyobb 
magyar napilapnak megjelenésé'. Ugy látszik, 
hogy a jugoszláv kormánynak még messzebb-
menő cé'ja van. Belgrádban azt tervezik, hogy 
az irredenta szerve tkedésre való tekintetből meg-
szüntetik a Jugoszláviában megjelenő összes 
magyar lapokat. A megszűnő magyar lapok 
helyett egy központi hivatalos magyar nyelvű 
újságot adnának ki. 

Házasság. Ring Gyula nyug. ezredes és 
Krutsay Anna úrhölgy házasságot kötöttek. 

— A vakok intézete. A vakok szegedi inté-
zete 14 éves kortól felvesz minden olyan vakot, 
kiknek vakságán kivül más fogyatékosságuk nin-
csen. Bővebb felvilágosítást az intézet igazgató-
sága nyújt. 

— A hadirokkantak illetményeinek rendezése. 
A hadirokkantak mozgalmat indítottak illetményeik-
nek aranyparitásban való rendezése ügyében. A 
rokkantilletményeket ugyanis még az 1875-ből való 
törvény szabályozza, mig az özvegyi illetményeket 
az 1907. törvény. A hadirokkantak azt kérik, hogy 
a 100 százalékos rokkantilletményeket emeljék fel 
a törvényes nivóra, ami azt jelentené, hogy a 100 
százalékos hadirokkantak évi 288 aranykoronát 
kapnának. Az illetékes fórumon csak 40 százalékát 
akarták honorálni a rokkantak kérésének és ebben 
az esetben csak minimális volna az eltérés a 
mostani illetményektől. Az ezt szabályozó rendelet, 
értesülésünk szerint, rövidesen meg fog jelenni. A 
hadirokkantak szövetségében kijelentették, hogy a 
kérdésnek a törvényhozás utján való rendezését 
sürgetik. 

— Halálozás. Kovács Antal volt rendőrségi 
iktató, tb. városi fogalmazó 61 éves korában, negy-
venhárom évi szolgálat után csütörtökön délelőtt 
hirtelen elhujiyt. Szombaton délután négy órakor 
temetik az Ösz-utca 17. számú gyászházból. 

— Akikre kétszer vetettek ki kényaztrkölcsönt. 
A kényszerkőlcsönt tudvalevőleg a jövedelemadó alap 

általában nem 
- — tadtak ugyanis 

1 olyanok, akik 1921-ban még nem pdóztak. Mig mások-
nál a pén'ügyigazgatóság a jövedelemadót nem találta 
elég magasnak és pótjövedelemi adót vetett ki. Szá-
mos helyen a bevallást nem fogadta el és sokkal na-
gyabb összeget állapított meg mint jövedelmet. Most 
a'.tán e horribilis, mondhatnók feltételezett jövedelem 
után is kivetették a kényszerkőlcsönt s a legtöbben 
tegnap már kézhez is kapták » pénzügyigazgatóság 
határozatát. Ez a határozat lesújtó volt. Jó szerencse, 
hogy ez a legutóbbi ki etés még nem tekinthető vég-
legesnek, annál kevésbé, mert hiszen az alapot képező 
iőlemelt jövedelmi adót is megfölebbezték az illetők. 
Most nyolc nap alatt kell az ujabb kivetés ellen feleb-
bezni. Hogy az ujabb kényszerkölcsönben milyen ösz-
szegek szerepelnek, íme néhány példa: Leipnich Ignác 
g5,7oo.ooo, Porgrácz Sándor 84 millió takarékkorona, 
Iriti Miksa 75 millió, Iritz Nándor és Grosz Adolf 
4 5 - 4 5 millió s igy tovább csupa takarékkoronában, 
ami az említettnél jóval magasabb összeget jelent. A 
kereskedővilág ez ügyben vasárnap délelőtt ülésezik a 
kereskedők Egyletében. 

— A b á i y ászsztrájk. Budapestről jelentik: 
A bányászsztrájk ügyében az egyezkedések a mai 
napig nem kezdődtek. Hir szerint a kormány 
a munkaadók és a bányamunkások közé köz-
vetítőként akar lépni, hogy a munkát újra meg-

' kezdjék. 
- A tisztviselők kelvxetének i«vltáaa. A követ-

' kező sorokat kaptuk: B. lapjának folyó évi május 15-i 
számában ,A köztis7tviselők lisztje és zsírja címmel 
megjelent közleménnyel kapc saiban az is megállapít-
ható, hogy az 1924. évi május, junius havi fa- és szén-
váltság, mely családtagonkint 80.000 koronát tesz ki, 
annak dacára, hogy az ide vonatkozó rendelet már e 
hó elején megjelent, a pénzügyi tárca alá tartozó 
alkalmazottaknál, akiknek a szegedi pénzügyigazgatóság 
utalványoz, mai napig sincs kiutalva. Hogy miért, az 
érthetetlen. Szomorú dolog, hogy a pénzügyi hatóság 
nem siet saját embereinek segítésére. Egy érdekelt. 

Széna és s z a l m a legjobb minőségű minden 
mennyiségben mérsékelt árban kapható Szenesi 
Ferenc Szeged, Damjanich utcai szénatelepén. 71 

ján vétették ki. Ez az adó azonban ei 
volt mindenkinél rendben Makón sem B 

Eladó házak, földek, tanyás-
birtokok, szőlők villával. 

Cserépte.ős 2 szobás magánház 20 millió. Sugárul mellett magán-
ház 29, Belvárosban magánház 60, Dugonics-téi mellett magánház 
300, kétemeletes palota 350, háromemeletes palota 2 milliárd. Magán-
ház vendéglővel 123, másik magánház a gázgyár mellett 170 millió. 

Újszegeden örökföldftn vagy örőkbérleten villák, fyümölcsösök, 
földek. Szőregen magánház 15 millió. Jánosszállás, Kettőshatár, 
Szatymaz, Vilmaszállas, Felsőtanya, Kapitányságban szőlősbirtokok 
tanyával, vagy anélkül. Dorozsmai határban 4 in. h. föld <0 millió. 
Szomolyóban 23 kat. h. tanyásbirtok 250 millió. 

Bútorozott és butorozat'an lakások. 
Üzlethelyiségek a legkülönfélébb reszortokban: Fűszer, masamód, 

cukrászda, pékség, cipész, szabó, ékszerész, élelmiszer, vaskeres-
kedés, raktár, gabonakereskedés, büífék, vendéglők, kávéházak, 
irodahelyiségek sürgősen eladók. 

Szőregi határban II m. U. föld 88 millió, ugyanitt 2—6-7-8—t l— 
15—21 —28—34—39—43 — 50—ti5 — 73—117—136—189—251 —308 és 370 
kat. hold terjedelmű földek sürgősen a legjutányosabb árakon. 

„FUNDUS" INGATLANIRODA 
Szeged, Klauzál-tér 7. szám (kenyérpiac). 876 Telefo.i 11—39. 

Május 30-án kezdődik a budapesti áru-
miutavásár. A budapesti árumintavásár, amely 
egy hétig tart, május 30-án nyílik meg. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara már meg is kapta az 
árumintavásár látogatására jogosító igazolványokat, 
amelyek ötven százalékos vasúti kedvezményt 
biztosítanak a vásár látogatóinak. A kiállítási illeték 
27.000 korona. A vásár látogatására csak keres-
kedők és iparosok jelentkezhetnek a kamarában, 
vagy olyan alkalmazottak, akik cégüket képviselik. 

— Bestiális apa. Budapestről jelentik: A fő-
kapitányságra egy bizalmas feljelentés érkezett, 
amelyben a feljelentő előadja, hogy R. L. Máv. 
vonatvezető, kispesti lakos megrontotta két leányát, 
akik a legborzalmasabb helyzetbe kerültek. A 
bestiális apát a rendőrség letartóztatta és ma már 
át is kisérték az ügyészség fogházába, ahol méltó 
büntetését várja. R. L. a feleségével és két leányával 
élt Kispesten. Két évvel ezelőtt a felesége távol-
létében az egyik 16 éves leányát megrontotta, aki 
később kétségbeesésében lugkőoldatot ivott. A 
leányt azonnal kórházba szállították és megmen-
tették az életnek. A letartóztatott apa azt vallotta, 
hogy a gyermeke búskomor volt és ezért akart 
megválni az élettől. A lugkőoldat annyira tönkre-
tette a szerencsétlen leány hangszálait, hogy alig 
tud beszélni. Mintegy hat hónappal ezelőtt a 
vonatvezető felesége Budapestre utazott és a 
bestiális 

apa ez alkalommal a másik leányát is 
megrontotta. 

Chaplin é$ Jackie Coogan 
személyesen fellépnek szombaton és vasárnap 
Az Aranymadár filmszkeccsben a szegedi 

Korzó Mozi n y á r i he ly i ségének 
ünnepélyes megnyitása alkalmával. 
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H é l f ő í ő l szerdáig 

Gunnar Tolnaes 
a főszerepben: 

Utazás a Marsba 
a szegedi Korzó Moziban 
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E heti reklámcikkünk! 
Selyem jambó C 7 p D 

i sapka minden I V 
színben . . . korona. 
Párisi Nagy Áruház S z t | « d , 5z4ctnn»l l«r. 


