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S z o m b a t o n e s t e Q ó r a k o r 
ZTaó Belvárosi Mozi kerthelyisége tízS Me,ró-

Mae Murray attrakcióval. 
f f i r e l í 

I I >*7 Péntek. Rám. kai. B. Gix. Sz. f Protes-
m f Mm tant Napokon. Nap kel 4 óta 35 ftrt&or, 

nyugszik 19 óra 19 pertkor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. a. 10—l-ig, d. a. 4—7-ig. 

H ú g á n nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

syitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 Arakor kexdQdik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak j 

Franki Antal Szent György tér (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel 
fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

Felemelték a csth vasúti tarfát. 
(Budapesti tudósítónk telefomjelentése.) Prá-

gából jelenlik: A cseh államvasutak a vasali 
tarifát 33 szizalikkai felemelték. Az u] tarifa a 
közeli napokban lép életbe. 

— Tapolcán az aranypari tásnál Is maga 
t a b b házbér t kérnek a háztulajdonosok. 
Csfltörlökön délelőtt Fortier Elek képviselő 
vezetésével küldöttség kereste fel Tapolcáról 
Vass József népjőléti minisztert. A küldöttség 
előadta, hogy Tapolcán a háztulajdonosak az 
aranyparitást jóval meghaladó házbért kivétel-
nek. A miniszter válaszéban kijelentette, hogy 
amennyiben azt lálja, hogy a háztulajdonosok 
a vidéki községekben a felmondási és a bér-
megállapítást joggal visszaélnek, amelynek ered-
ménye szociális nyuttalanságra vezetne, hala-
déktalanul megteszi az indítványt, hogy a kor-
mány revidlálja a kiadott rendeletéi. 

— ötmil l ió svá|ci f r ank kö l c tön a magyar 
éa osztrák mezőgazdaságnak. Genfből jelen-
tik, hogy a Credit Immobillier genfi pénzinté-
zet ötmillió svájci frank értékft kötvényt bocsát 
ki és ezt az összeget a magyar és osztrák 
mezőgazdaságnak szándékozik rendelkezésére 
bocsátani hosszú lejáratú hitelek formájábaa 

— 5agu ly öngyi lkosságot kisérelt meg a 
bör tönben. Budapestről jelentik: A Leirer- . 
flgyben szereplő Saguly Ferenc csütörtökön ! 
reggel cellájában öngyilkossági kísérletet kivetett | 
el. Nadrágszíjára akasztotta fel magát, de cella-
társa idejében megakadályozta az öngyilkos-
ságot. Saguly Ferenc kijelentette védőjének, 
hogy azért akart megválni az élettől, mert 
leletige bitien lett hozxá. 

— Dohnány i hangverseny holnap nem a 
moziban, hanem a Tiszában lesz megtartva, az 
előre váltott jegyeket a Harmónia pénztára át-
cseréli. 

— A vároa min t házlnr. Amikor elkészfllt 
a mult évben a város két u] bérpalotája, a 
Templom-téri és a Qyertyámos- uccai és amikor 
a tin&cs megállapította az u j házakban lévő 
lakások béréi, ezeket a béreket nagy megütkö-
zéssel vették tudomásul az érd keltek éppen 
n&y, mint az érdektelenek. Mert a tanács horri-
bilis, még a hábotu előtti kereteket is messze 
túlszárnyaló aranybéreket á.lapiott meg. A 
Ojfcrtyámos-uccai borházban például egy par-
kett nélküli kétszobás udvari lakásért nyolcszáz 
aranykoronát, vagyis közel ilzenkitmilltó papir-
korondt, a Templom-téri bérházban pedig egy 
háromszobás lakálért 1300—1500 arany-, vagyis 
19-22 millió koronái kért a kényszerhelyzet-
ben levő Janóktól, akik minden bírt megaján-
lottak, csakhogy lakáshoz jussanak. Előrelátható 
volt azonban, hogy rövidesen megkísérlik a 
horribilis bérek leszállítását. A Tewploa-téri 
bérházik lakéi már meg is mozdultak. Bead 
ványt intéztek a város tanácsához is a birtk 
teszáilitisát kirttk. A tanács a kérelmet nem 
tdlesitette, mert — a polgármester érvelése 
szerint ötször a n n y i igénylő j e l e n t k e z e t t a taká 
sokért, min a m e n n j i l a k á s vo t és így még 
magasabb bére*ei f i ,lirhv tt volaa a város, 
A j kl HU ÍZ IÁT la u ko junktará . A a<ÓI — éi-
tesolé'Qnk sie« n — & tanac» hitarozalát meg-
felebbezlk a köigfüiéshtz. 

— A kisvasút fizletvezetőségi épülete — 
versenyen kivQl. A tanyai vasút földmunkái 
közelednek a befejezés felé és igy rövidesen sor 
kerül a pálya teljes kiépítésére és a sinek lefek-
tetésére is. Berzenczey Domokos műszaki főtaná-
csos a csütörtöki tanácsülésen bemutatta a kisvasút 
üzletvezetőségi „palotájának" tervrajzát. Az épület 
a kisvasút rendezőpályaudvar melletti átrakodó 
állomásánál épQI majd fel, földszintjén lesznek az 
irodák, emeletén pedig két lakás a kisvasút tiszt-
viselői számára. Hétszáztizennégymillió koronába 
kerül. A tanács tagjainak érdeklődésére elmondotta 
Berzenczey, hogy a tervei a kisvasút építésévé* 
megbizott érdekeltség készítette a mérnöki hivatal 
közreműködésével és Szesztay László jóváhagyá-
sával, az is épiti fel. Ez a munka az eredetileg 
kiadott munkacsoportban nem szerepelt, a verseny-
tárgyalás anyagában sem, mert akkor még nem 
volt eldöntve, hogy hol lesz az átrakodó állomás. 
Az épitő érdekeltség a versenytárgyaláson tett 
egységárak alapján állitotta össze az üzletvezető-
ségi épület költségvetését. így tehát előállt az a 
helyzet, hogy a kisvasút egyik jelentékeny objek-
tumát, amely közel háromaegyedmilliárdos munkát 
jelent, versenyen kívül épiti fel a vállalkozó, mert 
a tanács nem tartotta szükségesnek erre az épitésre 
a külön versenytárgyalás kiírását, hanem elfogadta 
az érdekeltség tervét és költségvetését is. 
• — Algyői elemisták Szegeden. Az algyői 
miami elemi iskola mintegy 150 nö/endéke Lind 
Gyula igazgató és vitéz Erdey János tanitó veze-
tésével csütörtökön tanulmányi kirándulást tettek 
Szegeden. A hajón érkezett gyermeksereget a bel-
városi leányiskola növendékei megvendégelték. Az 
iskola apró elemi iskolás növendékei naranccsal 
és más édességekkel kedveskedtek algyői kollé-
gáiknak. Az algyői elemisták az iskola udvarán 
különböző tornagyakorlatokat mutattak be, amely 
nek végeztével a gyermek-trupp vezetői Nagyné 
Major Etel igazgatónőnek hálásan köszönték meg 
a belvárosi leányelemi iskola növendékeinek szives 
fogadását. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken 
délután háromnegyedhét órakor. írásmagyarázat 
szombaton délelőtt. 

—• Mnnkaközban lezuhant sz állványró1 

és belefulladt a Tiszába. Megrendítő szeren 
csétlenség történt csütörlökön délelőtt tis óra-
kor az Aisótiszaparton, Az országos raktárhá-
zak hidján dolgozó Vastath István ácsmes-
ter munkaközben megszédilt és beleesett a 
Tiszába. A szerencsétlen exiber úszni nem tu-
dott és pillanatok alatt eltinl a folyó árjában, 
A szerencsétlenség színhelyére a tűzoltásig ni 
úgynevezett mfiszerkocsival vonult ki és át-
kutatta a folyó medrét anélkül, hogy a vizbe-
fult holttestet ki tudta volna fogni. A hely-
színre kiszállt rendőri bizottság megállapította, 
hogy a szerencsétlen embert meg lehetett volna 
menteni, ha nem lellek volna lelakatolva a kö-
zeli csónakok. 

— Munkások adománya Fábián Bélának. Fábián 
Béla 79 százalékos rokkant munkásnak a megvont 
betegsegélyzöi táppénz pótlására a Pick-gyár munkásai 
a következő adományokat juttatták be a Délmagyar-
ország szerkesztőségébe: Krahl Sándor fo.ooo, Unger 
Péter So.ooo, Jaeger Lajos ío.ooo, Müller Lipót fo.ooo, 
Berényi Nándor 2o.ooo, Munz Károly 25.ooo, Wladi-
szavlyew Mihály 2o.ooo, Both Árpád is.ooo, Kittel 
Szilveszter 2oooo, Kuty János 2o.ooo, Kaufmann J. 
Emil ío.ooo, Vajda Lajos 10.000, Mészáros Ferenc 
5ooo, N. N. 5000, N. N. 5ooo, N. N. 15.000 koronát, 
össíesen 38o.ooo korona. Az adományokat rendeltetési 
helyére juttatjuk. 

X Orvosi hlr. Dr. Laczáy Sz. Kálmán fog-
orvos rendelését Kálvin tér 2, I. 3. sz. ala t 
(református palotában) megkezdte. Tel. 17 32. 

— A cukrászok forgalmi adója. A szegedi pénzügy-
igazgatóság arról értesítette a kereskedelmi és ipar-
kamarát, hogy a cukrász és cukrászipari termékek, 
valamint a palackborok fényűzési forgalmi adójának 
lerovása tárgyában a Budapesti Közlöny április 18-iki 
87. számában megjelent 4v.Uö3/1926. VIII. b. sz. P. M. 
körrendeletre való hivatkozással értesiti a pénzügy-
igazgatóság. hogy a cukrászokat egész forgalmuk után 
útalinyozza s a körrendelet 3. § ának 3. pontjában 
előirt s az 19 G/19/2, sz. P. M. rendelet 29. §ában 
meghatározott könyvek és feljegyzések vezetésére csak 
a palackborok töltőit kötelezi, mely könyvek és fel-
jegyzések vezetésére a pénzügyőrség megfelelő útba-
igazítást fog adni a helyszínén minden félnek. 

z Csolnakfes ékek, padlómázak Jónásnál. 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG 
KÖLCSÖNKÖN YVTARÁB AN. Xavier de Maistreg 
Utazás szobám körül. Kellermann : Schellen-
berg testvérek. Blasco Ibanez: Május virága. 
Hegedűs Lóránt: Mikor a háború meghal. 
Karinthy "Frigyes: Ki kérdezett? CtaudeFarrére; 
A titkárkisasszouy. Moriat: A szerelem siva-
tagja. Bjelij Andrej: Az ezűstgalamb. 

— Görbe S a m u alezredes és Kormányos 
Benő ügyvéd rágalmazás t pöre. A Bohn- félt: 
nagyvendéglőben, ahol az nApostolok' asztal-
társaság tanyázik, a mult év végén letilt a? 
asztalhoz dr. Kormányos Benő agy véd is. Kor-
mányos az asztalnál fllő Görbe Ssmu alezre-
destől kért engedelmet a letelepüléshez, aki ki-
jelentette, hogy Kormányost nem látfa stlvesest 
az asztalnál. A szóváltás után Kormányos lova-
gias útra terelie vendéglői afférját. A lovagias 
ögy katonai becsületbíróság elé került, amely 
Görbe S imu alezredest nem köielezte elégtétel-
adásra. A lovagias eljárás folyamán történt az-
után az, hogy Kormányos Benő levelel irt se-
gédeinek, amelyben többek között azt irta, hog | 
egykoron Gitbt Samunak ő mentette meg tiszti -
rangját. A levél kitétele miatt Görbe Samu al-
ezredes rágalmazás címén feljelentést tett a 
levélíró ellen, akit csütörtökön vont felelősségre 
dr. Kelemen László járásbiró. Kormányos a 
valódiság bizofyitásál kérte, amit azonban a 
bíróság nem rendelt el. A pörbetzédek elhang-
zása után Kelemen járásbiró rágtlmazás vétsé-
gében bűnösnek mondotta ki Kormányos Be-
nőt és ezért báromhónapi fogházra is tizmUlió 
korona pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet eiie i 
Kormányos Benő védelmében Szenttamássá 
Miklós agyvéd felebbezést jelentett be. 

x Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG 
Aradi-uccai jegyirodájában váltsa meg. 

— A kocsik hldvámja 3500, az autóké 10.500 
korona . . . A kereskedelmi és iparkamara átirat' 
ban kérte a város tanácsát a bérautók hidvámjá 
nak olyan mérvben való megállapítására, mint 

. amennyi hidvámot a bérkocsiktól szed a város. Az 
I autóipar fokozatos fejlődésével a közönség mind-
j inkább a bérautóval való személyszállítást veszi 

igénybe, aminek nagy akadálya a hidon keresztül 
történő forgalomnál az, hogy smig a bérkocsik 
hldvámja 3500, addig a bérautóknak 10.500 ko-
rona hidvámot kell fizetni. Az oda-vissza jövetel-
nél szedett, összesen 21,000 korona hídvám mel-
lett a bérautóforgalom a közúti hidon keresztül 
agy szólván lehetetlen. Még súlyosabb a helyzet a 
teherforgalom szempontjából, ahol a 4500 koronás 
kocsihidvámmai szemben 34.000 koronás hidvá-
mot fizettetnek a teherautókkal. Remélhető, hogy 
a kereskedelmi és iparkamara ezen akciója folytán 
a város tanácsa sürgősen Intézkedni fog, hogy az 
idejét mult és a mai viszonyokra nem alkalmaz 
ható hidvámszabályzatot a forgalmi eszközök mai 
változott áüapotához mérten, módosttant fogja. 

x A legnagyobb szegedi kölcsönkönyvtár a 
DÉLMAGYARORSZÁG kölcsönkönyvtára. 

x H ó d i G é z a gyűjteményes kiállítása a Kass 
halljában. Megnyílik május 16-án d. e. 10 órakor. 

— A fiatalember vasúti kocsikat fosztoga-
to t t , mar t szerelmes vol t a nagyváradi 
pr imadonnába. Aradról jeleritik: Egy előkelő 
kolozsvári család tagját, a 19 éves Wéber 
Lászlót Nsgyváradon elfogták, mert rendszeresen 
fosztogatta a vasúti kocsikat. A fiatalembernek, 
aki Kolozsvárott egy nagy fakitermelő cég alkil 
mazottja volt, elég magas fizetése volt és azért 
vetemedett a dologra, stert beleszeretett a nagy-
váradi tzinház primadonnájába. Amikor a prima-
donna Kolossvárról Nagyváradra szerződött, ott-
hagyta állását és utánament. Pénze elfogyott és 
ugy secített magán, hogy a pályaudvarom 
böröndöt emelt el ét a szerzett pénzen éli. 

— Btaha-smlékalbnm. Mint ismeretes, előkészüle 
teket tettek arra, hogy Bliha Lujza emlékének egy 
nagyobbszabásu emlékalbummal hódolnak, amelyet 
Porzsolt Kálmán fog sierkeszteni. Az album előkészí-
tési munkálataiba most Szegedet is belevonják én 
ebből a célból csütörtökön Szegedre érkezett Herger 
Kazal Tihamér, az albumbizottság megbízottja. Az 
album nemcsak Blaha Lujza életével foglalkozik, de 
felöleli a népszínmű történetét, valamint egész korát. 

x E g y éa ké t a j t ó s j é g s z e k r é n y e k elsőrendű 
kivitelben legolcsobb áron beszerezhető Fekete 
Nándornál, Kossuth L. sugárul 25. Tel. 10-72. m 


