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A kereskedői mérleg valódiságának helyreállítása. 
Budapest, március 30. A pénzügyminiszter a 

minisztertanácsnak bejelentette a kereskedői 
mérleg valódiságának helyreállítása ügyében ki-
adandó pénzügyminiszteri rendelet tervezetét. 

A rendelettervezet a teljesen szabad uj érté 
kelés alapján és a vállalatok vagyonának a mai 
koronaértekre való felértékelése mellett kivánj « 
a mérlegvalódiságot helyreállítani. A részvény-
társaságoknál a felértékelés mel'ett k-szült meg 
nyitó leltár szerint mutatkozó vagyonnak azt 
a részét, amely az eddig alaptöke öss ég-
nék megfelel, továbbra is alaptőkeként kell 

tiszta vagyonnak 

eddigi alaptöke öaszegit m ghaladó részé 
vagy az alaptöke felértékelésére kell használni, 
vagy úgynevezett alaptőke rendezést alapba 
kell helyezni, vagy bizonyos korlátozásokkal 
rendes tartalékalapba lehet helyein*. 

A szövetkezeteknél a megnyitó leltár szerint 
mu'atkozó tiszta vagyonnak legalább felét a: 
üzletrészek felértékesitésére ke l felhasználni, az 
esetleges felesleget pedig tartalékalapba keli 
helyezni A rendeletet a pénz így miniszter az 
érdekképviseletek meghallga'ása után megálla 
pitandó végleges formában fogja kibocsátani 

meghagyni, mig a tiszta vagyonnak az 

Hírek. 
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perckor, nyuqstik 6 óra 27 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitvj 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Uer'e jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely lenő 
í-ossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Qizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

— Szabó Dazaő előadásai . Szerdán kezdő-
dik meg Szabó Dezső érthetően nagy érdek-
lődéssel várt előadássorozata az Ady Endréről 
való előadással. A Tisza nagyterme hihetőleg 
zsúfolásig megtelik ezekre az alkalmakra, 
amelyek érték és é dekesség dolgában messze 
kimogoslanak. A város egész közönsége részéről 
tapasztalható nagy érdeklődés mellett, igen élénk 
érdeklődés nyilvánul meg az egyetemi és a közép-
iskolai ifjúság részéről is. Az előadások ponto-
san nyolc órakor kezdődnek. Egy egy előadás 
három óra hosszáig tart. Közben szünet van. 
fegyek a „Szeged" jegyirodájában kaphatók 
Dugonics tér 11. Telefon 306. A megrendelt 
jegyeket kívánatra házhoz küldi a jegyiroda. 

— Walké miniszter az iparosság panaszai 
ról. A szegedi kézműiparosok és kereskedők már-
cius 8 án nagygyűlést tartottak, amelyen a mun-
kásbiztositó ÉS betegsegélyzö pénztár, továbbá a 
forgalmi adó körül felmerült panaszokkal foglal-
koztak. A nagygyűlés egy határozati javaslatot ho-
zott, amely kimondotta, hogy a munkásbiztositó 
pénztáraknál kivánja a jelenlegi miniszteri biztosi 
rendszer megszüntetése mellett az autonómia tel-
jes helyreállítását és addig is, mig ez megtörténik, 
a jelenlegi elbflrokratizált adminisztrációjának az 
egyszerűsítését és a költségek leszállítását. A ha-
tározati javaslat második része azt kivánta, hogy 
a kormány intézkedjék törvényhozási uton a for-
galmi adó mai rendszerének megvalósításáról és a 
forgalmi adónak csak a gyártás helyén, illetőleg a 
behozatal alkalmával való szedéséről, mig ez meg 
nem történik, addig is tétessék intézkedés, hogy 
az 1924. évben megállapított forgalmi adóátalány-
összegek, amelyek a jelenlegi, sokkal rosszabb 
kereseti viszonyok mellett már egyáltalán nem 
állhatnak meg, általános revizió alá vétessék. Ezt 
a kettős határozati javaslatot a kereskedelmi és 
iparkamara felterjesztette az érdekelt szakminisz-
tereken kivül Walkó Lajos kereskedelmi minisz-
terhez is, aki ma érkezett letratában közölte a 
kamarával, hogy e kívánalmak ügyében pártoló jel-
legű átiratot intézett a népjóléti és munkaügyi, 
illetőleg pénzügyminiszterekhez. 

[érfi FEHERNEMUEKET 
a 

megrendelésre készit 

Pollák Testvérek 
Széchenyi-tér 17. m Csekonics-utca 6 

— Jövőre marad a városi határok ki-
i gaz í t á s i . A város törvényhatósági bizottsága 
a tanács javaslatára még az elmúlt évben el-
határozta, hogy rendezteti a város fu'ságosan 
szabálytalan határait és a terv megvalósításával 
és kidolgozásával dr. Simkó Elemér ib. főügyészt 
bizta meg. Dr. Simkó Elemér most javaslatot 
terjesztett a tanács elé ebben az ügyben. Java-
solta, hogy április 14-én kezdje meg a város 
a helyszine'ést. A tanács azonban ugy találta, 
hogy a hosszú és nagy költséget jelentő határ-
kigazitási munkálatoknak még nem érkeze t el 
az ideje és ezért kimondotta, hogy a kérdéssel 
csak a jövő évben foglalkozik. 

— Berger Henrik halála. Vasárnapra virradó 
éjjelen, rövid szenvedés után, váratlanul meghalt 
Berger Henrik nagykereskedő, a szegedi keres-
kedővilág széles körökben ismert és becsült tagja. 
Szombaton este érkezett haza Bécsből, rajongva 
szeretett fiától, aki az ottani egyetemen az előző 
napok egyikén kitüntetéssel telte le az első orvosi 
szigorlatot. Éjfél után kisebbfoku rosszullétről pa 
naszkodott, ami után azonban megint elszunnyadt. 
Félhárom táján ismét rosszul lett s ekkor rövid 
haláltusa után meghalt. A váratlan haláleset mély 
megdöbbenést keltett. Bergert, aki mindössze 46 
éves volt, joviális modoráért, kellemes előzékeny 
ségeért és közvetlen jóságáért széles körökben 
kedvelték Paprika- és terményűzletét aránylag 
rövid idő alatt nagyméretűvé fejlesztette. Végig-
küzdötte a világháborút, amelynek végeztével mint 
népfölkelő százados jött haza. A harctéren meg-
kapta a katonai érdemkeresztet, két signum laudist, 
a sebesülési érmet, a német vaskeresztet és a 
Károly csapatkeresztet. Halála mély gyászba bori 
totta feleségét, akivel a legszebb házaséletet élte 
és egyetlen fiát, Gusztit. Temetése hétfőn délután 
4 órakor volt a zsidó temető cinterméből. A kán-
torok éneke és dr. Lőwinger Adolf főrabbi magas 
szárnyalású gyászbeszéde után a gyászoló hozzá-
tartozókon és rokonokon kivül a barátok, ismerő-
sök és tisztelők sokasága mélyen megindulva ki 
sérte el utolsó rövid útjára az élele delén váratla-
nul elhunyt, nagyon derék Berger Henriket. 

— Mérnökegyleti e lőadé i . A szegedi egye-
tem uj épületeinek elhelyezéséről előadást tart 
kedden (31-én) délután hat órakor a város-
háza közgyűlési termében Berzenczey Domokos 
városi műszaki főtanácsos. Az előadásra az 
érdeklődőket tisztelettel meghívja a mérnök-
egylet elnöksége. 

— Értekezlet a városok hiteligényéről. A 
pénzügyminiszter április elsejére a városok pol-
gármestereit értekezletre hivta öisze. Az érte-
kezleten a városok hiteligényeinek kiclégitésérö1 

tanácskoznak. A polgármester szerda reggel * 
gyorssal utazik Budapistre, ahonnan valószínű-
leg még ugyanaznap visszajön. 

— Köszöne tny i lván í t á s Mindazon jóbirá 
teknak és ismerősöknek, kik feledhetetlen férjem 
temetésekor megjelenésűkkel mérhetetlen fájda -
mamát enyhíteni igyekeztek, ezúton mondó* 
hálás köszönete t imgam és gyermekeim nevá 
ben. Özvegy Szabó Kdrolyné. 

— A Szeged kölcsönkönyvtára szerdán, 
április l-én megnyílik. Kölcsöndij havi 15, 
tisztviselőknek, munkásoknak 12.000 korona. 
Kérjük azokat az előfizetőinket, akik a kölcsön-
könyvtár tagjai akarnak lenni, szíveskedjenek 
a nekik megküldött belépő-nyilatkozatot kitöl-
teni és a lapkihordó asszony utján, vagy pos-
tán legkésőbb kedden visszaküldeni. Könyveket 
kikölcsönözni délelőtt 9 -12-ig és délután 
3— 7-ig lehet. A könyvtár helyiségében könyv-
jegyzék áll az előfizetők rendelkezésére, még 
pedig annak érdekében, hogy a kölcsönzőknek 
ne kelljen várakozniok, több példányban. 
Könyvtárunkat a megnyitás után is állandóan 
fejlesztjük és természetesen gondoskodunk róla, 
hogy a magyar könyvpiac minden uj kiad-
ványa könyvtárunkban röviddel a megjelenés 
után meglegyen. Már is vannak igen értékes 
német könyveink. Ezek gyarapításán kivül 
gondunk lesz arra is, hogy könyvtárunk gazdag 
jrancia anyaggal felszereltessék és hogy az 
ifjúsági anyag is gyarapittassék. 

— MUyen lnká .ck t a ta rozása adja v l s tza 
a ház tu la jdonosoknak a szabad rendelke-
zési jogot? Budapestről jelentik: Hirt adtak a 
lapok arról, hogy a kormány elkészült az épít-
kezések előmozdításáról szóló törvényjavaslattal. 
Van egy olyan javaslat is a törvényjavaslatban, 
»mely a legnagyobb aggodalommal töltötte el 
lapokat. A javaslat ugyanis kimondja, hogy a 
szabad rendelkezést jog azokra a házakra 
nézve is megilleti a háztulajdonost, amelyek 
olyon tatarozáson n entek keresztül, hogy azok 
alap]án a pénzügyi hatóságok visszaadták a 
házra az adókedvezéseket. A javaslat intenciója 
ezzel szemben az, hogy csak olyan lakásokra 
vonatkozólag kaphatják vissza a ház'ulajdono-
sok a szabad rendelkezési jogot, amelyek a 
tatarozás előtt használhatatlan, vagy lakhatat-
lan állapotban voltak, vagy pedig üresen álltak 
s ezeket a lakásokat jelentekeny befektetéssel 
lakható ál apóiba -helyezték. Olyan hkásokra 
vonatkozólag azonban, amelyek egyébként lak-
ható állapotban vannak, a tatarozás nem adja 
vissza a szabid rendelkezési jogot. 

— Elárverezte a város az ujszegedi Vigadó 
bérletét. Ismeretes azok a bonyodalmak, amelyek 
az ujszegedi Vigadó bérlete körül keletkeztek. A 
régi bérlő, Horváth József szerződése lejárt és a 
tanács Hahn János vendéglőssel kötötte meg a 
szerződést, aki négyezerötszáz aranykorona bért 
ajánlott fel érte. A tanáC3i határozatot a régi bérlő 
megfölebbezte és a közgyűlés a tanácsi javaslat 
ellenére helyt adva a felebbezésnek, Horváth Jó-
zsef ajánlatát fogadta el, pedig Horváth József 
2000 aranykoronával kevesebb bért ajánlott fel a 
városnak. A közgyűlés szimpátia határozatát ter-
mészetesen megfelebbezték a belügyminiszterhez, 
aki — mint ismeretes — a határozatot meg-
semmisítette és nyilvános versenytárgyalás tartá-
sára utasította a várost. A tanács hétfőn délelőtt 
tartotta meg a versenytárgyalást, ö l zárt ajánlat 
érkezett be. Horváth József 6000, Hahn János 
6066, Szatmári Endre 6000, Szalmássy Mihály 
6100, Dávid Sándor és Suhajda József 5000 arany-
koronát kínáltak a Vigadóért. A tanács rövid vita 
után ugy határozott, hogy Horváth József 6000 
aranykoronás ajánlatát fogadja el, mert részint 
nagyon elenyésző az ajánlatok közötti differencia, 
részint Horváth értékes beruházásokat eszközölt a 
Vigadóban, tehát méltányos, hogy az övé marad-
jon a bérlet. Igy a miniszteri szigorúság három-
ezerötszáz aranykorona olyan jövedelmet mentett 
meg a város számára, amelyről a közgyűlés kissé 
könnyelműen már lemondott. Háromezerötszáz 
aranykorona testvérek között is megér hatvan-
millió koronát, mivel pedig a szerződés öt évre 
szól, háromszázmilliót talált a város. 

E n d r é n y i Scha tz M a g d a füzőszalonja 
Somogyi-utca 15. I. em. Telefon 14—30. ,35 

ííSfi'BELVÁROSI MOZI pJfin̂ ík| I8S" KORZÓ MOZI T?S 
Március 31-én, kedden: 

Vigjáték esték!!! Dr. Jack 
H A R R O I D t t O Y D S „ Ő " | 

^ " " V ^ " V J E V ¥ B™^ V ¥ urak főszereplésével 

Azonkivm Z* U IV " ** n U K U A z ausztráliai menyasszony 
bohózat 7 felvonásban. 

Március 3I-én és április l-én, kedden és szerdán: \ 

Gábriel de Gravone 
a „SZÁGULDÓ KERÉK" főszereplőjével 

Hetedik menyország 
Tragikomédia 6 felvonásban. AzonkiTül: 

A pazar kisérő műsor. 
Előadások kezdete 5, 7, és 9 órakor. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 


