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DÉLMAGYARORSZÁG

1927 április 3.

Az Újpest—Bástya ligamérkőzés jegyei
a Délmagyarország jegyirodájában kaphatók.
Klebelsberg

Mussolini

Milánó, március 31. Klebelsberg Kunó gróf
a Popolo d'Italia szerkesztőségében az éjszaka
tett látogatása alkalmából táviratot intézett
Mussolini miniszterelnökhöz, melyben kijelenti, hogy mielőtt elhagyja Olaszországot,
a maga és a magyar nemzet nevében meleg
üdvözletét és a hála kifejezését tolmácsolja
arról az Íróasztalról, abból a szobából, ahon-

—

Íróasztalánál.

nan az uj Itália megteremtője sasröptére elindult.
Ma délelőtt a miniszter fogadta a milánói
magyarok tisztelgését, majd éjjel 12 órakor
automobilon Comoba utazott, ahol megtekinti
a Ravassi-selyemgyárat, ebéd után pedig automobilon folytatja útját Svájcba.

A románok megtagadták Pálfy bankár kiadását.
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Kolozsvárról jelentik: Pálfy
Sándor budapesti bankár, aki ellen a magyar hatóságok
budapesti csalásai miatt körözőlevelet adtak
ki és akinek kiadatását ezek alapján a román
hatóságoktól kérték, heiek óla letartóztatás-

ban volt Kolozsvárolt, mert útlevél nélkül
lépte át a román határt. Közben lefolytatták
a kiadatására vonatkozó tárgyalásokat, amelyek most azzal végződtek, hogy a román
hatóságok megtagadták Pálfy kiadását.

A külvárosrészek küldöttsége a polgármesternél.
Nem tartanak löbb gyűlési, meri a polgármester
a vezetőkel.
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
külvárosrészek mozgalmának vezetői jelentek
meg csütörtökön délben a polgármesternél
Petrik Antal vezetésével, aki elmondotta, hogy
két dolog miatt jöttek. Az egyik az, hogy
a városban azt a hirt terjesztik, mintha a
külvárosrésziek mozgalma a polgármester személye ellen irányulna, mert a polgármester
szembehelyezkedik a mozgalommal. Éppen
ezért kijelentik, hogy a polgármester iránt
bizalommal viseltetnek s meg vannak győződve arról, hogy a polgármester is szeretné
orvosolni a sérelmeket. Megkérték a polgármestert ezután, hogy ismertesse a külvárosrészek rendezésével kapcsolatos álláspontját.

kijelentései megnyugtatták

-

még ebben az évben megoldja a város, a
csatornázás és a kövezés kérdését azonban
csak akkor oldhalja meg, ha a hitelviszonyok
javulása lehetővé teszi a nagy kölcsön felvételét.
Ezután Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a mérnöki hivatal vezetője fejtette
ki álláspontját. Kijelentette, hogy a csatornázást nem lehet tizenöt évre elhalasztani, mert
az sürgős. Az eszményi nivó kérdését csak
hivatott szakértők dönthetik el. A polgármester megbízásából már tárgyalt fővárosi szakértőkkel a csatornázási tervek elkészítése ügyében és reméli, hogy ezt az első lépést hamarosan megteheti a város.

A polgármester erre részletesen kifejtette,
hogy a város legfontosabb és legsürgősebben
A küldöltség megnyugvással vette tudomámegoldandó problémájának a külvárosi probsul a két nyilatkozatot. Itt említjük meg, hogy
lémát tartja, de azt két részre osztja. Az egyik
a külvárosi propagand agy üléseket a mozgaa világítás, a másik a csatornázás, a feltöltés lom szervezői többé nem liivják össze, mert
és a kövezés. A világítás kérdését abban az ' a polgármester kijelentései megnyugtatták a
esetben, ha sikerül a gázgyárral a megegyezés, | — vezetőket.
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Péntek. Róm. kath. Hugó pk„ Pro/ • testáns. Hugó. Nap kel 5 óra 41 perckor, nyugszik 18 óra 28 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— 12-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 9—7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 359.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 61)
Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Moldvány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nyilassy Ágoston,
Szilléri-sugárut 11.
A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien,
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz).
Telefon: 40—3—22.
Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria részéra:
Wien, I., Wildprctmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.)
Telefon: Serie 62—8—95.
— Iparosok és kereskedők forgalmi adója. A kereskedelmi és iparkamaránál megjelent az iparosok és kereskedők (szatócsok) egy-egy küldöttsége és azt a kérelmet terjesztették elő, hogy a
kamara elnöksége eszközölje ki a pénzügyigazgatóságnál, hogy az általános forgalmi adó szempontjából az adóellenőrzés során követelt
feljegyzések vezetése alól felmentessenek. A kamara
elnöksége eljárt ez ügyben a pénziigyigazgatóságnál, ahol azt az értesítést nyerte, hogy a kívetésszerüeu átalányozott iparosok feljegyzések vezetésére nincsenek kötelezve és ennek követelése csak
tévedésen alapul, a kis szatócsoktól pedig csak
a legprimitívebb árubeszerzésekre vonatkozó feljegyzést fogják csak követelni, de ezírányban is
a vizsgálatot a pénzügyigazgatóság meg fogja ejteni
és lehetőleg ezeket is mentesíteni fogja a feljegyzések vezetése alól.
— Földrengés. Budapestről jelentik: Az egyetemi
földrengéstani obszervatóriumhoz érkezett jelentés szerint ma reggel 8 óra előtt néhány perccel
Kecskeméten gyenge földrengést éreztek. A rengés
az egész város területén érezhető volt.
— Görögkatolikus mise. Vasárnap délelőtt fél
10 órakor a Rozália kápolnában görög szertartású
katolikus szentmisét mond G r o h o 1 y 'Jenő makói
görögkatolikus lelkész.
— IIüvös idő. A Meteorológiai Intézet jelenti:
Hazánkban a borús, esős idő az utóbbi 24 órában is tartott. Általában a nyugati részeknek több
jutott az esőből, mert mennyisége ott a 10 mm.-t
meghaladta. Jóslat: Változóan hűvös idő, nyugati
szelekkel és az eső csökkenésével.
— Kell-e fogyasztási adót fizetni a magánháztartásokban készült szódavíz után? A Szegedi Vendéglősök Szikvizgyár Szövetkezete beadványt intézett a városi tanácshoz, amelyben a fogyasztási
illeték beszedését kéri a
magánháztartásokban
gyártott szódavizek után is. Elmondja a beadvány,
hogy a fogyasztási illetékek kezeléséről szóló szabályrendelet szerint fogyasztási illetéket kell szedni
minden szódavízgyártásra alkalmas gépen előállított szódavíz után, tekintet nélkül arra, hogy kávésok, vendéglősök a saját vendégeik számára,
vagy egyes magánháztartásokban állitják-e elő a
szódavizet. A szabályrendelet szerint ugyanis minden ilyen gépet nyilván kell tartani, le kell pecsételni a hatósági közegeknek és csak a gyártási
időben, akkor is hatósági ellenőrzés alatt állhat
a fogyasztók rendelkezésére. Az érdekes beadvány
fölött a város tanácsa legközelebbi ülésén fog
határozni.
,-.
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— Cserkészelőadás. Az egyetemi 277. számú öregcserkészcsapat ma este az egyetemi növénytani
intézet biológiai termében dr. Győrffy István parancsnok elnökletével előadóülést tartott, melyen
György Vilmos gépészmérnök, a budai öreg-cserkészcsapat tisztje tartott előadást az öreg-cserkészcsapat problémáiról.
x Halálozás. Bárányi Lajosné szül. Mészáros Jolánka 34 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése a közkórházból április 1-én délután 4 órakor
lesz.
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— Továbbra is fogva marad Nagy István biró.
Budapestről jelentik: A vádtanács ma foglalkozott
a Nagy István-féle bűnügy letartóztatottjainak felfelfolyamodásával. A vádtanács dr. Nagy István,
dr. Sellő ügyvédjelölt és dr. Gazda György könyvszakértő előzetes letartóztatását jóváhagyta, ezzel
szemben Bogyó István ügyvéd, valamint dr. Hódi
Árpád joggyakornok szabadlábrahelyezését elrendelte.
x A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár ezúton
tudatja üzletfeleivel, hogy folyó évi április hó 1től pénztári óráit délelőtt 8—12-ig és délután 3—5
óráig tartja.
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x Szegedi Útmutató a legújabb telefonkönyvvel kapható minden könyvkereskedésben.

