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Telles nyugalomban 
telt el Szegeden augusztus elseje 
(A Délmagyarország munkatársától.') Az 

augusztus elsejére hirdetett »vörös nap Sze-
geden a legnagyobb csöndben zajlóit le. 
Szürke hétköznap volt és csak az uccökon 
cirkáló rendőr- és detektivjárőrök tették a 
napot mozgalmassá. A rendőrség már szer-
dán is teljes készenlétben volt. Csütörtökön 
reggel azután a rendőrség különleges intéz-
kedéseket léptetett életbe. Újszegeden lovas-
járőrök cirkáltak. A Kállay-liget környékét 
rendőrszakasz szállta meg, de alig voltak járó- ! 
kelők a ligetben. Újszegedről óránként küld- | 

tek be helyzetjelentést a rendőrségre, de a 
j e len tések m i n d e n ese tben a legnagyobb nyu-
galomról s zámol t ak be. 

Delektivjárőrök cirkáltak a gyárak környé-
kén is. Csoportosulások, £<"<«*> onulások azon-
ban seholsem történtek. Este Miét óra után a 
rendőrőrjáralok nagyrészét bevonták és csu-
pán a városházán maradt készenlétben egy 
rendőrszakasz. 

A késő esti jelentések is teljes csöndről 
számoltak be. 
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W J W i W / O Péntek. Róm. kath. Liguri Alfonz. 
USMMMHZ, . Protestáns Lehel, G. Nap kél 4 
óra 39 perckor, nyugszik 7 óra 34 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—12-!g, 
csak tudományos kutatók számára. A múzeum 
nyitva délelőtt 10-től 12-ig (csak a képtár és 
a természetrajzi gyűjteményi). 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (TeL 
S46.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— A polgármester szabadságon- Dr. S o m o g y i 
Szilveszter polgármester augusztus 1-én megkezdte 
szabadságát. A torony alatt levő uj rend szerint 
a sajtót eddig a polgármester informálta a vá-
rosházán történlekről. A sajtó munkásai csütörtö-
kön is megjelentek a polgármester előtt, aki azon-
ban egyetlen szóval sem közölte, hogy szabadsá-
gát megkezdi és amikor csak a polgármesteri 
előszobából eltávoztak az újságírók, látták, hogy 
a szolga felakasztja a szabadságos táblát. Eszerint 
dr. Somogyi Szilvesztert F o d o r Jenő helyettes-
polgármester helyettesíti, aki arnig a polgármes-
ter vissza nem tér, a tanácsteremben tar t ja hi-
vatalos óráit. 

— Hajdúszoboszlói vizzel fogják gyógyítani az 
angol királyt. Debrecenből jelentik, hogy a mult 
hét péntekjén Hajdúszoboszlóra érkezett K l e e g 
londoni balneologus, hogy személyesen meggyőződ-
jék a hajdúszoboszlói hőforrás gyógyító hatásáról. 
Kleeg ez ügyben már egyszer járt Hajdúszobosz-
lón és a gyógyvízből mintát vitt magával Lon-
donba. Állítólag azt tervezik, hogy angol repülő-
gépen fogják a gyógyvizet Londonba szállítani az 
angol király számára. 

— A sajtótörvény legújabb értelmezése Pakots 
József pőrében- Budapestről jelentik: A C s e r g ő 
Hugó szerkesztésében megjelent »Polgár« cimü fő-
városi községpolitikai hetilap egyik 1926-iki szá-
mában P a k o t s József országgyűlési képviselő 
aláírásával cikk jelent meg, amelyben élesen tá-
madta a fajvédő politikát, A cikk egyes kitételeit I 
G ö m b ö s Gyula és E c k h a r d t Tibor sértőnek j 
találták magukra nézve és sajtó utján elkövetett 
rágalmazás ciméu feljelentést tettek a lap elleo. 
V képviselőház mentelmi bizottsága nem függesz-
tette fel Pakots mentelmi jogát, erre Gömbös és 
Eckhardt C s e r g ő Hugó ellen lettek feljelentést. 
Csergő a vádtanács előtt kijelentette, hogy öt 
nem lehet vad alá helyezni a cikk megjelenése 
miatt. A vádtanács határozatában kimondottta, 
hogy a cikkéri Csergő Hugó felelős és ezért őt 
sajtórágalmazás miatt vád alá helyezte. 

— SZÁLLODAUTALVÁNV a budapesti Bristol-
ba vagy Royalba egész nap kapható a' D é l ma-
ii y a r o r s z á g Kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nők nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobái lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

— Megmérgezte magát egy aradi nagyvállalkozó. 
Aradról jelentik: Aradon S e i d n e r Sándor nagy-
vállalkozó, cégének bukása miatt, veronállal meg-
mérgezte magát, mire rátaláltak, már halott volt. 
Seidner évekkel ezelőtt egy kardpárbajban olyan 
súlyosan sebesítette meg Badeni gróf lovassági 
hadnagyot, hogy az sérüléseibe rövidesen belehalt. 

— Tarifakedvezmény gyümölcsre, zöldségfélére, 
húsra. Az államvasutak igazgatósága a »Vasúti és 
Közlekedési Közlöny« 57. számában 92. folyószám 
alatt friss gyümölcs-, zöldség- és főzelékfélékre, 
vöröshagymára, élő és leölt baromfira, húsra, toll, 
méz, száraz bab, borsó és lencsére, friss burgo-
nyára, tojás, há j és zsírszalonnára, valamint disz-
nózsírra 2—10 százalék visszalérités utján érvé-
nyes díjkedvezményt érvényesített engedményként 
a magyar vasutak vonalaira eső díjtételekből, illet-
ve kötelékdijszabási díjrészletekből. Ez a kedvez-
mény a Máv. (Hév.), DSzAV, GySEV, Fertővidéki 
vasúton és a MPV, Szeged—csanádi vasúton, Deb-
recen—nyírbátori vasúton és Budapest—hévak. ál-
lomásain feladott, fent felsorolt küldeményekre, az 
összes határállomásokig érvényes, ha az árúk össz-
mennyisége julius 20-tól 1930 julius 19-ig az elő-
irt mennyiséget eléri és egy és ugyanazon feladó 
mennyiségekből szintén a fentemiitelt közlönyben 
hirdetett és részletezett mennyiséget ez ugyancsak 
hirdetett módozatok mellett adja fel. Minthogy 
a kedvezmény a magasan megállapított összkivi-
teli mennyiségek eléréséhez van kötve és a legtöbb 
cikknél csak akkor jut érvényre, ha a szállítók tö-
mörülnek, a kamara a tömörülést az érdekeltek 
figyelmébe ajánlja. 

z Kávé. A Meinl név és a jó kávé egymástól 
elválaszthatatlan fogalom. A legjobb nyerskávéfaj-
táknak szakemberek által történő kiválasztása, 
szakszerű pörkölése, válogatása és a keverékek-
nek évtizedes lapasztalatok alapján való összeállí-
tása tették keverékeinket utólérhetetlenekké. Ha 
még nem ismerné kitűnő pörköltkávé-keverékEin-
ket, vásároljon próbaképen a Meinl-üzletben. Na-
ponta friss pörkölés!! Meinl Gyula rt. 304 

— Elkapta a gép balkarját, amputálni kellett. 
Csütörtökön délelőtt jelentették a mentőknek, hogy 
Szőregen az Iván-féle téglagyárban a gép elkapta 
T ó t h Kálmán géplakatos balkarját. A szerencsét-
len munkást beszállították a közkórházba, ahol 
karját amputálták. A csendőri nyomozás most 
megindult annak megállapítására,- hogy a szeren-
csétlenségért kit terhel a felelősség. 

x Már csak augusztus 4-ig. Del-Ka cipők uyári 
idényárusitása a siker teljes jegyében folyik. Most 
vásároljon! Fiók: Kárász ucca 14. Dréher-söröző 
mellett. 521 

— Uj hajlékban a testnevelési felügyelőség. Sze-
ged város testnevelési felügyelősége a Kossuth 
Lajos-sugárut 22—24. számú házból, augusztus el-
sejétől kezdve, a város Szentgyörgy-ucca 4a. szá-
mú házába helyezte át hivatalát. 

x 300-as autótaxinál vonjon le 20 százalékot. 
— Hirtelen halál az uccán A Londoni-körut-on 

csütörtökön délelőtt talícskáját tolta D a k a Gás-
pár napszámos. Az ucca közepén Daka hirtelen 
összeesett és mire a mentőket kihívták, meghalt. 
Szívszélhűdés ölte meg. 

B E L V Á R O S I M O Z I 
Augusztus -.. ?., 4 ín Pén'ek, szombat, vasárnap 

Iván Mosjoukine legragyogóbb filmje: 

Strogoff Mihály. 
Verne balbatailan regénye filmen 2 rész, 12 felvonásban. 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, S. 7, 9 érakor. 

K O R Z Ó M O Z I 
Augusztus 2. 3., 4-én Péntek, szombat, vasárnap 

Féltékeny a feleségem. 
Házassági bonyodalmak 7 vidám felvonásban. 

Főszereplők: J e n n y J u g ó és G e o r g e A l e x a n d e r . Azonkivui Burleszkek. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vásár, és ünnepnap 3. 5, 7, 9 óraker. 

Beiraíós 
az iparosíanonciskolába 

A városi iparostanonciskola igazgatója k ö d ! fi 
tanonctarló iparosokkal, hogy a fiu iparostanoncok 
1929—1930. tanévi beirását az iparoslanonciskola: 
igazgatói irodájában (Jókai-ucca 2. szám, emelet) 
-a következő rendben tart ják meg: 

Augusztus 26-án hétfőn A, Á, B. C es Cs, 
augusztus 27-én, kedden D, E, fi, F, G és Gy, 

- augusztus 28-án, szerdán H, I, J, K, L és Lys 
augusztus 29-én, csütörtökön M, N, Ny, Q, 0* 

P és B, 
augusztus 30-án, pénteken S, Sch, Sz, T, Ty, 
auguszlus 31-én, szombaton U, 0, V, W, Z 

Zs kezdőbetűs nevü mesterek tanoncait, napon-
ként délelőtt 9—12, délután 4—7 óra között. 

Szeptember 2-án és 3-án délután 4—7 óra között 
m esetleg elmaradt tanoncok beírását eszközlik. 

A leány iparostanoncok beírása szeptember 1.f 
3. és 4. napjain délután 4—7 óra közt lesz a női 
iparostanoncisbolának Margit-uccai polgári leány» 
iskola földszintjén lévő irodájában. 

Figyelmeztetik a lanonctartó iparosokat, hogy, 
az 1922. évi 12. tc. 94. §-a értelmében tartoznak 
összes tanoncaikat a kitűzött napokon iskolába 
beíratni, mert aki tanoncát a beírásokra megálla-
pított és ilt közölt napon nem íratja be, kihágást 
követ el és az 1928. évi 10. tc. 1- §-a alapján 
elzárásra is átváltoztatható 600 pengőig terjedhető 
pénzbirsággal sújtják. „ 

Minden tanonc után tartozik a mester a beiráS 
alkalmával 4 pengőt befizetni. Ez összegből RZ 
egész tanéven át minden tanuló az iskolától kapja 
füzeteit, rajzlapjai^ rajzoláshoz szükséges színes 
irónokat, tust, festéket, a műhelyrajzhoz szüksé-
ges összes anyagokat, valamint ellenőrző könyvecs-
kéjét. Tankönyvvel azonban a mester tartozik ta-
noncait ellátni. A tanítás szeptember 9-én kezdő-
dik és mindennap délután. 2 órától 6, illetve 7 
óráig tart. 

Az építőiparban íoglalkozlalott tanoncok részére 
november 1-től március 31-ig ter jedő időben téli 
tanfolyam lesz. Erre a tanfolyaínra azonban csak 
a rendes beírásokra megállapított fenti napokon 
beiratkozó tanoncokat osztják be, mivel szigorúan 
csak annyi építőipari osztályt nyitnak, amennyit a 
rendes beírások alatt jelentkező tanoncok száma 
elkerülhetetlenül megkíván. 

Nagykorú tanonook szintén tarLoznak szabály-
szerűen beiratkozni, azonban beiratkozásuk alkal-
mával kérhetik az iskolábajárás kötelezettsége alól 
való mentesítésüket. 

Újból szabályozták 
az illatszerek és kozmetikai készít-
mények fényűzési adóját 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara közli, 
hogy a pénzügyminiszter 92.500—929. sz. rendeleté-
vel az illatszerek és kozmetikai készítmények fény-
űzési adóját augusztus 1-ével újból szabályozta. A 
rendelet szerint ezen áruk belföldön történő elő-
állítása esetében a fényűzési forgalmiadót az elő«' 
állító, külföldről való behozatal esetén pedig a 
vámkezelési eljárás során a vámfizetésre kö-
telezett úartozik leróni. Az adó kulcsa 13 száza-
lék. Fényűzési forgalmiadó alá esnek: ajakirok, 
a szőlőzsír is, arckrémek (honoy, jelly, kaloderma, 
kocsonyás, vagy folyékony glicerinkrém, illatost 
glicerin, stb., ideértve a coldkrémet, kézi kró-
meket, lanolinkrémeket, illatosított babi krémeket, 
valamint az illatosított vazelint), arclemosó vizek 
(borotválkozáshoz), arcpirosítók, bármilyen elne-, 
vezéssel, arcpudcrck, a folyékony púder is, borax 
(pipereborax) dobozokban kiszerelve, bríllantinók, 
hajpomádék, hajkenőcsök, hajolajak, Eau de 
Toilette, Eau de Lavando, Eau deLavando Ambrée, 
Vínaígre de Toüette, Eau de Bosos, fejmosó vizek 
(hajmosó), fenyőillat, fürdősók, fürdővíz illatosító 
paszliUák és porok, hajgöndöritő szerek, hajfes-
tékek, bajusztus, diókivonat, liajregeuátor, hajsző-
kitőviz, hajnövesztő, illatszerek, beleértve a szeszí 
tartalmazó, valamint a szesztől mentes, úgyneve-
zett húsvéti illatszereket is, továbbá az erős illatul 
essenciákat szesz nélkül is, valamint az illato-
sitásra szolgáló parfümpaszták, kölni viz, köröm-
ápolószerek, por, paszta, lakk. vagy más alakban, 
sachot, illatos párnácska, boriték és papírlapok, 
szemöldökfesték, színházi zsirfcstékek, szobaillat, 
szobafüstölők és szőrvesztők. 

Nem fényűzési tárgyak: a borotváló- krém, 9; 
borsavas hintőporok iUatositás- nélkül s a fej-
mosók közül a hajpetrol, a szesznélküli kátrányoS 
hajmosóviz, a shampon porban, pasztában, vagy 
folyékonyan. A fogápolószerek, úgymint fog-
krém, fogpor, fogszappan, fogpaszta, szájvíz, száj-
vizpasztiUa, a gyermekhintőpor illatositás nélkül, a 
gyermekkenőcs iUatositás nélkül, a szalicilos hintő-
por iUatositás nélkül, a sósborszesz és a vazelin 
iUatositás nélkül. A 


