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kiküldöttjéhez, amiáltal a GyOSz harmadik 

felsőházi képviseletet is nyer, — a GyOSz 

érthetetlenül és minden magyarázat nélkül 

követelte az 1928:XIII.as törvény megalkotá-

sát, amely tudvalevőleg ugy valósítja meg 

a gyáripar képviseletét a felsőházban, hogy 

a G y O S z előterjesztése alapfán a kormányzó 

két tagot nevez ki. Ezzel ellentétbe jutott a 

hét kereskedelmi és iparkamara együttes fel-

lépésével, elkoboztatta a kamarák választási 

jogát, amennyiben a gyáripari tagokat a tör-

vény szerint most már kinevezik és megfosz-

totta a kamarákat attól a joguktól, hogy nem-

csak egy vidéki kereskedőt és kisiparost, ha-

nem egy vidéki gyériparost is küldjenek a 

felsőházba. 

Evégből nagy befolyásával, de a kitűzött 

cél szempontjából tulajdonképen egészen fö-

löslegesen rábírta a kormányt arra, hogy egy • 

uj, az 1928: XIII-as törvénnyel módosítsa az | 

1926: XXII •es törvényt, provokálva igy még 

azt is, hogy e törvénynek a képviselőházban 

való tárgyalásánál a GyOSz-t és sajnos vele 

az egész gyáripart az ismert támadások érjék. 

Kérdem az érdekelteket, hogy miért kellett 

mindennek történnie ? mert addig, amig erre 

a G j O S z vezetőségétől megfelelő választ 

nem kapok, az egész akció ha nem is céljá-

nak, de egyetlen eredményének csak azt lá-

tom, hogy megakadályozta egy vidéki gyár-

iparos kiküldését harmadik gyáripari képvise-

lőként, amely választás Pálfy Dániel halála 

után kétségtelenül rám esett volna. Vagy ta-

lán az is segítette a GyOSz-t ebben az ak-

ciójában, hogy ezáltal a kormány az ellenzéki 

Wimmernek a felsőházba valő kiküldetését 

megakadályozva látta. Tul szerénytelen- e, ha 

ezekután az ismert példa nyomán, bár nega-

tív vonatkozásban az 1928 : XIII. törvényt lex 

Wimmernek nevezem. 
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V I / . 2 1 Szombat. Róm kath. Ediltrud. 
m s P r o t e s t á ns. Zoltán. Nap kél 4 óra 

3 perckor, nyugszik 8 órakor. 
A Somogyi-fefinvvlár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 

10—1-ig, 

Egyetemi künvvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly. Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugúrut 21. (Tel. 62.) 
Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldvány 
Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1. (Tel. 816.) Sel-
meczy Béla. Somorvl-telen. Tr'eifon 5. 

— Mőjiráv A meteorológiai intézet jelentése: 
Hazánkban tegnap változékony idő uralkodott, he-
lyenként kisebb erőkkel. Nagyobfi eső csak Sze-
geden esett 20 mm. A hőmérséklet általában süly-
lyedt. Jóslat: Száraz, túlnyomóan derült és me-
leg idő. 

— \ szaivnmzi kántori állás. A junius 16-án le-
járt pályázat határidőre a szatymazi róm. katho-
likus kántori állásra összesen 7 pályázat érkezett 
be. Pályáztak: Budinszkv Géza oki. kántortanító 
Nagylóc (Nógrád m.), Csokona Gyula oki. káu-
tor Szigetvár, Fodor Gcza oki. kántortanító Jász-
apáti, Imre Miklós oki. káutor Rákoczifalva, In-
czédy Kálmán oki. kántor Szeged, 'Kovács Ede 

. oki. segédkántor Hatvan és Veress Géza oki. segéd-
lA\ántor Jászalsószentg\örgy. A szokásos •cnekpró-
h át 25-én tartják a kántorjelöltek a zrnebiráló 
M'zottság jelenlétében Várhelyi József pápai pre-
l.il'us, esperes elnöklete mellett a szatymazi temp-
lon 'ban, mely után az egyházközségi képviselőies-
tül» t ajánlatára a megyéspüspök nevezi ki az uj 
kárt'ort. 

x \ Fürdőruha, fürdőcipii nagy választékban leg-
olcstS bb Lampel és Hegyinél. 825 

— A cséplög^nltilaitlonosok altalanns forgalmi 
adó alapjának megállapítása. A szegedi kereske-
delmi és iparkamara közli, hogy a pénzügymi-
niszter junius 12-én kelt 68295—928. sz. rendelete 
szerint a cséplőgéptulajdonosok általános forgal-
mi adóalapját a jövőben kizárólag a gépkereset 
alapján, vagyis annak figyelembe vételével kell 
megállapítani, hogy a cséplőgéptulajdonos milyen 
részért (hány százalékért) vállalta a cséplést s az 
adóalap kiszámításánál a cséplőgépnél alkalma-
zott munkásoknak a csépeltető gazda által kifize-
tett járandóságokat az adóalaphoz hozzáadni nem 
lehet. A cséplőgéptulajdonosok azonban kötelesek 
a cséplés megkezdése előtt mázsakönyvükben és ha 
forgalmi adókönyvet vezetnek, abban is a csé-
peltető gazda neve mellett azt is feltüntetni, hogy 
hány százalékért vállalták a cséplést és ezen ada-
tok helyességét a csépeltető gazda aláírásával tar-
toznak igazolni. 

x Badó Teri, néne» Oszkár és Radö Sándor Sze-
geden Tegnap Szegeden összeesett Harmath Imre 
két nagvsikerü operettjének bemutatója. A vá-
rosi színházban a Zenebonát, a Korzó Moziban a 
»Mit mondott az Ali Baba c. Harmath Imre 
operettet mutatták be. Harmath Imre pattogó ver-
seire a kitűnő muzsikát Márkus Alfréd irta. Az 
Ali Baba közismert hangulatos melódiáit hallot-
tuk a Korzó Moziban a bndapesti BoyaT Or-
feum közkedvelt tagjaitól: Radó Teri. Dénes Osz-
kár és a szegediek kedvencétől, Radó Sándortól. 
A közönség sokat mulatott és igen sokat nevetett 
az Ali Baba kacagtató esetén, mely a szépszá-
mú közönségnek egy nagyon kellemes estét szer-
zett. Dénes Oszkár, a budapestiek szeretett Oszi-
ja az A1 iBaba betétein kívül a Royal Orfeum-
bei i nchány slágerét is előadta a közönség igen 
nagy tetszésére. Radó Sándor a Szegeden számta-
lanszor és mindig szeretettel fogadott >Adó-Dadó<, 
most is magával ragadta a közönséget, mely Radó 
Terivel együtt nem győzte őket eléggé tapssal ho-
norálni. Vasárnapig szerepelnek a Korzó Mozi 
műsorán. 

Tisza Lajos körúti Lustignál 
nyári áruk kiárusítása szenzációs olcsó árban 
üyiermektrikó P — "70-től 
Gyermekzokni . . . . „ —'50 „ 
Férfi fürdőnadrág . . . ,, 1*50 „ 
Atléta trikó 1*50 „ 
Férfi fürdőruha . . . . „ 2*50 » 
Gyermek fürdőruha . . „ 1*20 » 

Nyári alsónadrág . . . P 1*70-tő 
azsuros zsebkendő . „ —'40 „ 

varrott cérna női harisnyák „ 1*— „ 
Selyemmintás férfizokni . „ 1*20 „ 
Valódi ¡¡g* női harisnya „ 3*— „ 
Műselyem harisnya. . . „ 1"50 

Esernyők, ridikülök, mindennemű csipkék és szalagok 
valamint férfiingek és nyakkendők nagy választékban 

Az áruk minőségéért garanciát vállalok. 900 

— Halálozás. A szegedi pénzügyigazgatásig . 

gyászjelentésben tudatja, hogy dr. Ebergényi Sán-

dor pénzügyi segédtitkár Budapesten elhunyt- Dr. 

Ebergényi törekvő tisztviselője volt az igazgató- < 

ságnak. Szegedre Pancsováról menekült, ahol sze- i 

repet játszott a magyarság életének irányításában. 

Dr. Ebergényi Sándort pénteken délután temették 

el a Kerepesi-uti temetőben. 

— Famunká»gjülés. A famunkások csoportja 24-

én. vasárnap délelőtt fél 10 órakor tt Munkásott- i 

honban gyűlést tart. A gyűlés tárgya gazdasági kér-

dések és a segélyezési rendszer uj kiépítése. Min-

den famunkást szívesen lát a csoport vezetősége. ; 

— A Somogy i-lelepi zászlőszenfeléRnél elmaradt 

zászlószegek beverése 21-én délután 5 órakor Tesz 

a kaszinó helyiségében (Ökrös vendéglő. 24. ucca.) 

Ugyanaznap délután 7 órakor műkedvelői színielő-

adást rendeznek a kaszinóban. 

x Hadirokkantak, hadiözvegyek gyermekei ré-
szére a Hadröa Csoport f. évi julius hő 1-tő! 
augusztus hó végéig nyaraltatási akciót bonyo-
lít le Újszegeden. Jelentkezni tehet a ' Hadröa 
irodájában. Minden 5—M év közötti gyermek 
felvétctik. Hadröa Vezetősége. 14 

— A főreáliskola rajzkiMittásn vasárnap nyílik 

meg és 28-ig bezárólag tekinthető meg. örömmel 

•regisztráljuk, hogy a reáliskola egy.k növendék« 

az idei budapesti középiskolai tanulmányi ver-

senyen rajzból a hat első között foglalt helyet. 

xKeztyü, sérvkSIő, haskftlő. Paulusz, Iskola-n. 25. 

x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, 
tömésben és varrásbau újonnan berendezett per-
manens tanfolyamain a Singer-varrőgép részv.-
lárs. Figyeljen mintakészitményeinkre kirakataink-
ban. Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csillag mel-
lett.) 9 

— A Szegcdi Sakk-Kor Gyopárojon. A Szege-

di Sakk-Kör Babos, Becker, Bihari, Burger, Gu-

czy, Kmetyó, Konrád, Köves. Kroó, Léderer, Lieb-

mann, Lővinger Pauer, Puskás, Rosenberg, Sa-

lamon, Sandberg. Sulik, Szántó, Vas, Weisz ösz-

szeállitásu csapata vasárnaji Gyopárosra utazik, 

ahol először az Orosházi Hódy Sakk-Körrel, utána 

pedig a Tótkomlósi Sakk-Kór csapatával veszi fel 

a küzdelmet. Találkozás 9 órakor Rókus állomá-

son. 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberá-
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-
letét a DélmagyBrország-nyomdában (Lőw Lipót, 
oeca 19.) szerzi be. Telefon 16—31. 
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