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Az ofaszliszkai csodarabbi
álhatatosan hangoztatja ártatlanságát.
Debrecen, szeptember 3. A m i i nap nem sokkal vitte előre a hamis milliósok ügyében folytatott nyomozást és vizsgálatot. M a délelőtt
mindOssze annyi történt, bogy a vizsgálóbíró
az ügyészség fogházából felhozatta
Friedldnder
Hermannt, egyrészt bogy egyei részletekről
még kérdeseket intézzen hozzá, misrészt pedig,
mert a védők is engedelmet kértek arra, hogy
a rabbival beszélhessenek.
A vizsgálóbíró mai kihallgatásának, illetve
inkább csak beszélgetésnek, amelyet a vizsgálati
fogságbs helyezett Friedánder Hermannal folytatott, semmi eredménye nem veit, mert a rabbi
tevábbra
is álhatatosan
megmarad
amellett,
hegy semmiféle hamisítást
dologról
tudomása
nem volt.
Ma délben ölt össze a debreceni törvényszék
vád tanács a, hogy döntsön a védők föl folyamodásáról, amelyet mind a négy vizsgálati fogolynak szabadlábra helyezése iránt benyújtottak. A vádtanács délután két óráig tanácskozott, döntést azonbsn nem hozott, banem holnap reggel fog ismét összeQlni.
A vizsgálat további folyamáról esik annyi
Ismeretes, bogy a budapesti detektivesoport,
amely Olaszliszkán és vidékén nyomoz a hamisító* ügyében, most befelezte munkáját és a
további nyomozás súlypontját Újpestre kivánják
áttenni és inkább ott fognak puhatolózni, ahol
nyilvánvalóan a hamis bankók elkészítése és
kibocsátása történt. Állüóiag semmi nyom nem
merült fel, ami alapján kilátás volna olyan
bizonyítékok beszerzésére, hogy Olaszliszkán,
vagy környékén is történtek volna milliós
bankjegy hamisi'ások.
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Pusztitó tüz
a román petróleumkutaknál.
Bukarest, szeplembcr 3. A román-amerikai
társaság morenii telepén betekkel ezelőtt kigyulladt egy petióleumkut, amelynek égését
sikerült némileg mérsékelni, ma azonban a kut
újra lángra lobbant is tüzével veszilyeztette a
környékbeli
petröleumkutakat.
Az a kísérlet,
hogy a tüzet alagutak furájával lokalizálják,
nem vezetett eredményre.

Tüntető sztrájkot rendeznek
az osztrák állami tisztviselők.
Bics, szeptember 3. Az osztrák állami hivatalnokok tudvalevőleg fizetésemel isi kértek,
amit a kormány nem adhatott meg és a normál büdzsét, amelyet most Genfben be fognak
nyujtini, ugy állította össze, hogy az állami
tisztviselők fizetésemelése abba nincs föl véve.
A hivatalnokok végrehajtó szervezete ma délben
ülést tartott és elhatározta, hogy tiltakozik a
kormány elhatározása ellen és a genfi népszövetségi ülisezis
alatt
tüntető sztrájkot Jog
rendezni. Azt tervezik, hogy a sztrájk szeptember 10-én lesz, de még nem biztos, hogy egynapos lesz-e, vagy csak néhány óráig fog
tartani.
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átalányozási rendszer nem leépítés,
hanem felépítés."
A Kereskedők Szövetsége gyűlése a forgalmi adó ügyében.

A Szegedi Kereskedők Szövetsége csütörtök
délután hat órakor népes érteketlelet tartott a
forgalmi adó átalányozása ügyéb:n. Az átalányozási rendszert, amely a legu'óbbi időben
épett életbe, dr. Landesberg
Jenő kamarai
titkár ismertette. Előadása keretében vázolta az
egyezségi átalányozási rendszert, amely még
korántsem jelenti azt, hogy az adózók megszabadulnak a fogalmi adóellenőrök zaklatásaitól.
Az átalányozás másik módja a
klvetisszerü
dtaldnyozás, amelyben kézművesek, kereskedők,
pisci árusok, vándorkereskedők, segéd néikül
dobozó szatócsok részesülnek, vagy akiknél
az egyezség nem sikerült. Ez nem vonatkozik
a mészárosokra, hentesekre, vendéglősökre és
kávésokra. Dr. Landesberg Jenő részié es előadását megbeszélés követte, amelynek keretében
a megje'ent kereskedők előadták panaszaikat és
sérelmeiket.
Az előadás második pontjául a kihitelezett
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áruk forgalmi
adójának
ügye szerepelt. A
Dilmagyarország
már ismertette, hogy a kihitelezett átuk fcrgalmi adójának azonnali lerovását felfüggesztette a pénzügyigazgatóság a
pénzügyminisztérium végleges döntésének leérkeztéig. A kereskedők szövetsége ez ügyben
eljár a pénzügyminiszternél is.
A gyűlés végeztével dr. Kerlisz
Béla, az
egyesület ügyésze indiíványozta, hogy a kihitelezett áruk forgalmi adóját mindaddig fizessék be, mig a pénzügyminisztériumtól e kérdésben döntés nem érkezik. Majd vázolta, hogy
az uj átaldnyozdsl rendszer nem leipltis a forgalmi adó ügyiben,
hanem Jelipitis.
Indítványozza, hogy mondja ki határozat képen a
gyűlés, hogy minden erejivel tovább is harcol
az egyfázisú forgalmi adórendszer irdekiben és
e határozott kívánságát eljuttatja a pénzügyminiszterhez is.

Hirete
Péntek. Róm. kat. és protestáns
Rozália
sz. Qör. kat. Agat. Nap kel 5 óra 22
perckor, nyagaik 6 óra 36 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva cl. e. lü—l-ig, d. u. 4 -7-ig.
Aazeum nyitva d, e. 10—12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L. emelet)
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—8-ig.
Szegeden 41 gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996),
Sarcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély
józsef Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György
Boldogasszony sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos
Újszeged (telefon 846).
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— A Kúria uj elnöke elbúcsúzott a Táblától. Budapestről jelentik: Abból az alkalomból,
hogy a nyugalomba vonult Töry Gusztáv helyett
a kormányzó Juhász Andort nevezte ki a Kúria
uj elnökévé és hogy ilyenformán Juhász Andornak
meg kell válni a Táblától, a kir. ítélőtábla szerdán délután 1 órakor a díszteremben teljes ülést
tartott. A Kúria uj elnökét dr. Degré Miklós kúriai
bíró, a tábla másodelnöke nagyhatású beszédben
üdvözölte. Halász Lajos koronaügyész a főügyészség nevében fejezte ki jókivánatait. Az ünnepeit
meleg szavakban köszönte meg a kartársi ragaszkodás kifejezéseit.

— Bruce tábornok megismétli a M o u n t
Everest ostromát. Londoni
jelentés szerint
Bruce angol tábornok, a legutóbbi sikertelen
Mount Everest-expedíció vezetője a fövő Ívben
újból megpróbálkozik
a világ
legmagasabb
hegyinek a megmászásával
s ebből a célból a
minap értekezletre hívta össze expedíciójának
tagjait. A tábornokot Norton ezredes, Greoffroy
Bruce és Odell kapitányok fogják elkísérni,
akik mind kiváló turisták. Az expedíció költségeinek legnagyobb részét ezúttal is az angol
kormány és az angol tudományos földrajzi
társulat fedezi. Miután az előző expedíció pár
száz méterre a csúcstól a borzalmas időjárás
miatt hiusult meg, most minden gondjuk az,
hogy felkészüljenek minden eshetőségre. Azzal
természetesen tisztában vannak, bogy hírtelen
fellépő hóviharokkal szemben, amelyeket kilencezer méter magasságban nem lehet előre látni,
teljesen tehetetlenek. Az e!őzö expedíciónak,
mint emlékezetes, két halottja is volt: Mallory
és Irvine.

— Halálozás. Kovács Henrikné, az ismertnevü
szegedi könyv- és papírkereskedő felesége csü— Ujabb
telefonviszonytitok
Szeged és törtök este, rövid szenvedés után, agyhártyagyulla19 német város k ö z ö l t A kereskedelmi mi- dásban meghalt. Az elhunyt uriasszonyt — aki
niszter megengedte^ hogy szeptember hó else- kedvelt és népszerű tagja volt a szegedi társadatével szegedi v szonylatban a kővetkező kül- lomnak — kiterjedt rokonsága és ismerősei gyáföldi állomások álljanak rendelkezésre magán- szolják.
— Tóth Mihály hagyatékát hárommillió kofeleknek is telefonon: Augsburg, Berlin,Bielefeld,
Birkenwalder bei Potsdam, Breslau, Drezda, ronáért megvásárolta a város. Tóth Mihály, a
Essen, Frankfurt am Msin, Ehrfurt, Giesen, város nyugalmazott lőmérnöke néhány hónap előtt
Görlitz,
Hamburg,
Hamburg—Hallberstedt, — mint ismeretes — követte a sirba régi közigazgatási kortársait, Balogh Károlyt. Taschler Endrét
Leipzlg, München II., Nürnberg, Passau, Regensés a többieket. Rengeteg műszaki könyv, folyóirat
burg, Stettin. A telefonbeszélgetés dijára vonat- és szerszám maradt hagyatékában. Az örökösök
kozói»« a postahivatal szolgál felvilágosítással. ezeket a mérnöki dolgokat fejajánlották a városnak
— Párhuzamos osztályok lesznek a reál- megvételre. A város tanácsa Berzenczey Domokos
gimnáziumban. A Délmagyarország szerdai szá- műszaki főtanácsos javaslatára hárommillió koromában beszámolt az állami főgimnázium és a náért megvásárolta Tóth Mihály hagyatékát.
reáliskola túlzsúfoltságáról, amelynek szomorú
Télikabát- i s ragfanazövetek elsőrendű
eredményeképen a jelentkező alsó osztályúak nagy
minőségben
Biharinál, Püspök-bazár, Mikszá h
számát kénytelenek voltak visszautasítani. Tudósításunk hatása alatt az állami főgimnázium igaz- Kálmán ucca.
gatósága arról értesít ma bennünket, hogy sikerült
mégis valamilyen megoldást találni, amennyiben a
visszautasított növendékeket ugy helyezik el, hogy
Christo j
az eddigi görögpótlós
tanterembe helyezik el az j ~ r ~ M o n T e
I. B. osztályt. Így most pótlólag fölvehetik azokat, V hétfőn és kedden a K O R Z Ó m o z i B H n •
akiket visszautasítottak.

Révész Béla tánotanlzstézete Tiszaszálló
I . e m . Ritmikus torna-tánckutzus gyermekek
részére. Szalontáncánfolyamok. Diák, bakfis és
felnőtt csoportoV. Magánórák. Je'entkezés naponta d. e. 10—12 óra között Tisza-szálló, I. em.
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Telefon:
irodai 2-58.
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BELVÁROSI MOZI

Telefon:
pénztári 5-82.

Nyári helyiség telefonszáma: 16-33.
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Telefon
11-85.
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¡Férjnélküli asszonyok j{ Douglas Mac teán
Szeptember 4., 5., 6-án, pénteken, szombaton és vasárnap

Szeptember 4., 5., 6-án, pénteken, szombaton és vasárnap
a „ H O T E N T O T T « hires
alakítójának főszereplésével;

Dráma 5 felvonásban.

.

Főszereplő: N . C H f l P C I O .

-

1 Páris pusztulása (Villámsujtott
I

Filmregény 6 fekonásban.

Főszereplő: É V A

Előadások kezdete 5, 1 és 9 órakor.

Azonkívül:

város).
MOVf%K.

I

5

i

I
I

Amerikai vígjáték 1 fel|| B o t c s i n á l t a k o n z u l• * vonásban.
Azonkívül:
A kísértetek klubja. f S ^ J ä S S f m n ^ i
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Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
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