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ü l i I I /flO  K t d í L Mm- kai. és protestáns Klára 
sz. Oör kat. Anicét és F. Nap kel 

4 óra 51 perckor, nyugszik 7 óra 16 perckor. 
Somogyi-könyvtár és muzeum zárva. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól 12-ig. 
A mozi előadások 5, 7 és 9 órahor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közüi szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leínzinger 
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Moc3áry S. Kállay 
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Pelófi-
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (teleion 846), Török Márton Csongrádi-sugárut 
(telefon 364). 

A azöveíségböii adósságok 
konferenciája. 

Pdrls, augusztus 11. Herriot miniszterelnök 
megerösitelte, hogy a mostani érteketlet ufán 
tartanak még egy értekezletet, amely a szövet-
ségközi adósságokkal foglalkozik. Ezt az érte-
kezletet azonban csak novemberben, az ameri-
kai választás után tartják meg, hogy ez Egyesült-
Államok részvételét lehetővé tegyék. 

iblrf 
~ A pápai nuncius nevenapja- Budapestről jelen-

tik : Dr. Schioppa Lőrinc címzetes érsek, pápai nuncius 
tegnap ünnepelte meg névünnepét, amely alkalomból 
ugy Írásban, mint személyesen igen sokan keresték 
fel a nunclust jó kivánatsikkal. A kormányzó és 
felesége is meleghangú táviratban üdvözölte a nun-
ciust, a kultuszminiszter pedig személyesen tolmácsolta 
jó kivánatait. A beteg józsef királyi herceg helyett 
szárnysegéde, a magyar kormány részéről Vass helyet-
tes miniszterelnök, a budapesti papság nevében 
Mészáros János érseki helytartó, a tábori papság ne-
vében pedig Zadravecz István tábori püspök tolmá-
csolta a jó kivánatokat. 

— Tfirr tábornok centennáriuma. Budapest 
közönsége vasárnap délelőtt a Kerepesi-ut melletti 
köztemetőben Tiirr István sirjánál a tábornok 
születésének 100. évfordulója alkalmából emlék-
ünnepet rendezett. Az ünnepségen megjelent az 
olasz nemzet képviseletében az olasz követ: Durini 
di Monza Ercole gróf, Vinci gróf olasz követségi 
ügyvivő, az egész olasz követség és az olasz 
nemzet husztagu tiszti küldöttsége, továbbá Pigna-
telli di Monté Calvo herceg és Baja város törvény-
hatóságának tiztagu küldöttsége. A család részéről 
dr. Tiirr Aladár szegedi ügyvéd, dr. Tiirr Ervin 
rendőrtanácsos és Tiirr László államrendőrségi 
felügyelő, a tábornok unokaöccsei jelentek meg. 
Foikusházy h. polgármester mondott ünnepi be-
szédet, mely Türr Istvánnak csodálatosan nagy-
szerű pályafutását vázolta. Foikusházy beszéde 
után Durini di Monza Ercole gróf olasz királyi 
követ felolvasta Mussolini olasz miniszterelnöknek 
és az olasz hadügyminiszternek táviratát. A lelkesen 
megéljenzett táviratok után Durini gróf mondta el 
ünnepi beszédét. Szavait a közönség meghatottan 
megéljenezte és ezalatt a gróf a sirra helyezte az 
olasz nemzet nevében a követség koszorúját. A 
család nevében dr. Türr Aladár köszönte meg a 
megható és kegyeletes megemlékezést. 

— A kormányzó fogadja a magyar olimpikono-
kat. Budapestről jelentik: A MOB-hoz szombaton este 
érkezett meg a kabinetiroda levele, amelyben közlik, 
hogy Horthy Miklós kormányzó csütörtökön déli 12 
órakor fogadni kívánja a sikeresen szerepelt magyar 
olimpikonokat. 

— A hét közepére teszik közzé a népszö-
vetségi kölcsön jegyzésének eredményét. Buda-
pestről jelentik: A népszövetségi kölcsön belföldi 
részletének a jegyzését, mint jelentettük, szombaton 
lezárták és a jegyzés hivatalos határidejét nem 
hosszabbították meg. A közönség részéről azonban 
a hét közepéig még elfogadnak jegyzést. A kölcsönt, 
mint ismeretes, túljegyezték. A Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesülése részéről Kresz Károly igaz-
gató ezt a feívilágositást adta a jegyzés eredmé-
nyéről : 

— Most dolgozzuk fel a jegyzés eredményéről 
a különböző pénzintézetektől beérkezett jelentéseket. 
Már is megállapíthatjuk, hogy az utolsó két napon: 
pénteken és szombaton volt a legerősebb a jegyzés. 
A szombati jegyzésekről most kaptuk meg a vidéki 
postát és e szerint a szombati napról mintegy 
300—400 bejelentés érkezett az ország legkülön-
bözőbb helyeiről. Még a legkisebb vidéki pénz-
intézetnél is voltak jegyzések. Holnap és holnap-
utánra még mindig várunk értesítéseket a vidéki 
jegyzésekről. Előreláthatóan a nagyobb jegyzések 
összegét redukálni kell, hogy a közönség a teljes 
egészében megkapja a jegyzett összeg után köt-
vényeit. Erről a redukcióról azonban csak a vég-
leges eredmény összeállítása után dönthetünk. A 
redukciót a legnagyobb jegyzéseknél hajtjuk végre. 

Ha nyomtalvAajrra van acflksége, telefonáljon 
» Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R.-T.-nak 
t vetőn 16-34. 

Szabad lábra helyezték dr . Kovács Bélát. 
Budapest, augusztus 11. A queroi oltárkép ügyé-

ben, mint ismeretes, dr. Kovács Béla védői fel-
folyamodást jelentettek be a vizsgálóbíró ama ha-
tározata ellen, melyben védencük ellen a vizsgá-
latot és a vizsgálati fogságot elrendelte. Ugyancsak 
felfolyamodást jelentett be Markó Elek építész is, 
aki ellen bünsegédi bünrészesség címén rendeltek 
el vizsgálatot. A büntetőtörvényszék vádtanácsa ma 
délben foglalkozott az üggyel és hosszas tanács-
kozás utan ugy döntölt, hogy Kovács Bélát sza-
badlábra helyezi, ellenben orgazdaság büntette 
címén elrendeli ellene a vizsgálatot. Markó Elek 
ügyében a vádtanács helyt adott Székely Ágoston 
vádő előterjesztésének és elutasította az. ellene 
elrendelt vizsgálatot. Az iratok a vádtanácstól az 
ügyészséghez kerültek, mert ennek döntésétől füg-
gött,! hogy dr. Kovács Béla szabadlábra kerül-e 
még ma, vagy sem. Ugyanis ha az ügyészség fel-
folyamodást jelentett volna be Kovács Béla sza-
badiábrahelyezése ellen, így az iratok a táblához 

vábbra is vizsgálati fogságban maradt volna. Az 
ügyészség Markó ügyében felfolyamodást jelentett 
be, ellenben dr. Kovács Béla szabadlábrahelyezé-
sét tudomásul vette és igy Kovács a kora délutáni 
órákban elhagyta a fogházat. 

A vádtanács határozatának megokolása szerint 
megállapítható, hogy dr. Kovács Béla tényleg az 
állami hatóságok hozzájárulásával és tudomásával 
szállította ki külföldre a képet. Tény az is, hogy 
Sréter hadügyminiszter még 1920-ban tudomást 
szerzett a queroi oltárkép hollétéről s ez ügyben 
eljárás is indult meg, azonban a hatóságok ennek 
dacára a trianoni békeszerződés erre vonatkozó 
paragrafusai ellenére sem intézkedtek a kép meg-
szerzése iránt. Miután azonban gyanuokok vannak, 
hogy a Jacopo di Palma-kép tulajdonjoga nem 
egészen egális uton szereztetett meg, a vizsgála-
tot el ke lett rendelni, ellenben dr. Kovács Béla 
fogvatartására semmi törvényes ok nincs s ezért őt 
szabadlábra helyezni kellett. 

kerültek volna, amelynek döntéséig Kovács to-

Kell-e kézmüveskamapa ? 
Szeged, augusziui 11. (Saját tudósítónktól.) 

A kereskedelmi és iparkamara elnökségének 
tudomására jutott, hogy az IPÖSz. a miskolci 
ipsroskongressiuiirg szóló meghívóval együtt egy 
kérdőívet küldött sséí a vidéki ipartestületekhez, 
amelyben választ kér arra, rogy kívánatosnak 
tartja-e sz ipartestület az Országos Kéz®üvei-
kumara felállítását. Valószínű, hogy az IPOSz. 
a miskolci kongresszus plénuma előtt szeretné 
tárgyalni ezt a kérdést és ezért küldie szét a 
kérdőiveket, nea akarván olyan, helyzetbe ke-
rülni, hogy a kézmüveskamara felállítása érde-
kében tett javaslata a kongresszus többségének 
ellenvéleményével találtemés. A javaslat elfoga-
dását ugyanis aggályossá leszi az a körülmény, 
bogy a kézmüveskamara felállítása részint nem 
időszerű, részint nem gazdaságos, főként pedig 
felesleges. Ennek a megoko!á»át találjuk abban 
az átiratban, amelyet a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara intézett ma a kerületébe iartozó 
ipartestületek elnökségéhez. 

Az átirat mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy 
távolról sem akarja befolyásolni az ipartestüle-
teket a kérdésre adand6 válasz határozatában, 
csakis saját álláspontját tartja szükségesnek is-
mertetni és tájékozódni kiván az ipartestületek 
felfogásáról is ebben a kérdésben. Az átirat leg-
lényege szószerint a következő: 

— Kamaránk szükségesnek farija a meglevő 
és törvényes alapokon nyugvó ipartestüleleknek 
egy központi szervbe való egyesítését, mely az 
ipartestületeket egységesen Irányitaná és amely 
szerv, a kamarák mellett is, közreműködésével 
igen jó szolgálatot tehetne az iparosság ügyé-
nek. Hogy es a szerv az országos ipartestület, 

v*gy az IPOSi., vagy e két már meglevő szerv 
fúziójából alakult ujabb szerv lenne-e, ez rész-
letkérdés. Meg nem felelőnek és célját tévesz-
tettnek tartjuk azonban egy olyan szerv életre-
hívását, amely már nevével is azt dokumen-
tálná, hogy az iparoitág e szerv megalkotásá-
val most már nem a kereskedelmi és iparkama-
rák, hanem az országos kézmüveskama rákba 
tartó sik. 

— Kamaránk, és merjük állítani, hogy az 
ország összes kamarái is, a legjobb tudásuk 
és lelkiismeretük szerint szolgálták az iparosság 
egyetemének ügyét, mert hiszen munkálkodásuk 
legalább nyolcvan százalékát, ha nem többet, a 
kisipari vonatkozású ügyek foglalták le és éppen 
ezért a jól és helyesen végzett munka nyugodt 
érzetével és éppen az iparosság jí l felfogott 
érdekében állónak azt tartjuk, hogy az iparos-
ság továbbra is maradjon meg az érdekeit tel-
jesen védő kamarák kibilében. 

Rámutat még a kamara átirata arra, hogy a 
kécmüveskamara felállítása jelentékeny költség-
gel járna és igy nagy nehézségbe ütközne. Mind-
ezek megfontolása után kéri az iparkamara az 
ipartstüfeiek sürgős válaszát aztal a megjegy-
zés;! , hogy a válasz minemüsége egyáltalán 
nem befolyásolja az ipartestületek és a kamara 
köiött fennálló jó viszonyt. 

Véleményünk szerint az ipartestületek azonos 
véleménye nem igen remélhető és igy nincs ki-
zárva, hogy a miskolci kongresszust megelő-
zően és azután, egy kiélesedett harc indul meg 
a kézmüveskamara felállítása ügyében, ámbár 
magi a cél — a kízműveskamara — a való-
ságban aligha lesz ezidőszerint kivihető. 

— Sok nyugdijas még ma sem kapta meg 
augusztusi nyugdiját. Budapestről jelentik: A 
köztisztviselők körében ismét több panasz hallat-
szik, hogy a nyugdijasok illetményeinek folyósítá-
sával a mai napig is késlekednek. Különösen a 
belügyi státusban van több nyugdíjas, aki még 
mindig nem kapta meg sem az augusztusi nyug-
diját, sem a negyedévre való lakáspénzét. Ez a 
késlekedés annál károsabb, mert a lakbéreket 
augusztus 5-ig minden esetben követelték a ház-
tulajdonosok és ezek a nyugdijasok csak a leg-
nagyobb nehézségek árán tudták előteremteni a 
lakbérhez szükséges összeget, sőt sok esetben 
kénytelenek voltak súlyos adósságba verni magukat. 
A késlekedésre vonatkozóan beavatott helyről azt 
a felvilágosítást adták, hogy az utalványozásnál 
keresendő a késés oka. A nyugdijasok illetményeit 
ugyanis most augusztusban egészen uj alapon 
számítják ki és ezzel a számítással az adminisztráció 
hosszabb időt tölt el, ugy hogy idejében nem 
kaphatta meg mindenki a nyugdiját és a lakás-

Sénzét. A helyzet javulását várják már a jövő 
ónapra, amikor is a mostani alapon mennek a 

számitások ét. az utalványozás gyorsabban mehet. 
Arra számítanak, hogy októberben jobb lesz a 
helyzet, mert ekkor már a postatakarékpénztár 
révén történik a nyugdijak kiutalása is és igy az 
egész kifizetést automatikusan lebonyolítják. 

— Hibaigazítás. Vasárnapi számunkban saj-
nálatos ¿nyomdai hiba történt. A „Bankünnep 
Angliában" cimü cikk szerzőjének nevét tévesen 
szedték. A furcsa és sajnálatos tévedés szerint 
dr. „Vértesi" Béla s cikk írója, holott a szerző dr. 
Kertész Béla, az ismerert, jeles szegedi ügyvéd. 

— KÜLFÖLDI HÍREK. Hamburgból jelentik: A 
Szállítómunkások Nemzetkőzi Szövetsége határozatot 
fogadott el a szállítóeszközök szocializálására. Ezután 
elhatározta, hogy a szállítómunkások nemzetközi bizott-
sága továbbra is Amsterdamban tartja székhelyét. Til-
takozóit a Dawes-tervezet azon határozata ellen, hogy 
a németbirodalmi vasutak szövetséges ellenőrzés alá 
kerüljenek. Tiltakozott ezenkívül Németország további 
megterhelése ellen, mert ez a megterhelés romlásba 
dönti Németországot. — Prágából jelentik: Néhány 
lap közli azt a hírt, hogy a cseh h dsereg létszámát 
csökkentik és ez alkalomból 30JG tisztet elbocsátanak. 
A honvédelmi miniszter közli, hogy ez a hir nem felel 
meg a valóságnak, mert a tiszti létszám nincs betöltve, 
e mellett az utóbbi időben nyugdíjazás folytán is csök-
kent a tisztek szama, ugy hogy belátható időn belül 
elbocsátásra gondolni sem lehet. 

— Brazilia a magyar és német bevándorlók 
ellen. Bécsből jelentik: Itteni diplomáciai körök-
ben elterjedt hírek szerint a brazíliai kormány 
ezentúl a magyar és német bevándorlókra vonat-
kozóan szigorú rendszabályokat fog alkalmazni és 
csak politikailag teljesen kifogástalan múlttal biró 
magyaroknak és németeknek fognak a braziliai 
követségek, konzulátusok beutazási engedélyt és 
vízumot adni. Ezen kivételes rendszabálynak az az 
oka, hogy a Sao Paolo-i felkelésben, amelyet a bra-
ziliai kormány többhetes harc után levert, a Sao Paolo-
ban élő magyarok és németek nagy része is részt-
vett. Az itteni braziliai követség még nem ka-
pott utasítást kormányától a szigorított rend-
szabályok alkalmazására, azonban valószínűnek 
tartják ezt. Braziliának szüksége van a magyar 
és német bevándorlókra, egyébként teljesen meg-

• vonnák tőlük a beutazási engedélyt. Igy azonban 
! csak szigorú ellenőrzést fognak felettük gyakorolni. 

r S E K NEMZETI HITELINÉZET SZEGEDI FIÓKJA S K K S 2 Ml 

KOSZTBETÉTEK 

r 
VOLT PRÓFÉTA-HELYISÉG. 


