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Meghalt Káinoki Izidor 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

A magyar irodalomnak és újságírásnak gyásza 
van, Káinoki Izidor iró és újságíró pénteken 
délután hosszas betegeskedés után meghalt. 
Káinoki több budapesti lap munkatársa volt, 
legutóbb hosszú esztendők óta az »Újság« 
munkatársa. Publicisztikai működése mellett 
szépirodalmi téren is működött, több kötete 
jelent meg. Kisebb karcolatai, jóizü, szellemes 
tréfáit rendszerint Vulpes álnéven irta. 1863-
ban született. 

Káinoki Izidort az ujságiró testűletek a 
maguk halottjának tekintik és temetéséről 
gondoskodnak. 

Felismerték az óbudai kripta 
halottját 

Budapest, november 28. Ma délután megjelent 
a budapesti főkapitányságon Bodnár József zenész 
29 éves felesége, aki elmondta, hogy az óbudai 
kriptában megégett női holttestet megnézte és 
abban felismerte édesanyját, Turcsák Emiiné 64 
éves mosónőt, aki Budán a Kiskorona-ucca 51. 
számú házban lakott. 

Leszállították 
az olasz képviselők fizetését 
( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e f o n j e l e n -

t é s e . ) Rómából jelentik: Az olasz kamara a kép-
viselők fizetését tizenkét százalékkal leszállította. 
Az olasz kincstár ezzel a leszállítással évi egymiliió 
Urát takarít meg. 

A fasiszta gyárosok szövetsége elhatározta, hogy 
minden részvénytársaságot felszólít, hogy szállít-
sák le 25 százalékkal elnökeik és Igazgatósági tag-
jaik Illetményeit. Az ipari vállalatok vezetői a 
maguk részéről fizetésük 12 százalékos csökkenté-
sét határozták el. 

A Do. X. januárban repül 
Amerikába 

Lisszabon, november 28. A Dornier-művek egyik 
megbízottja kijelentette, hogy a Do. X. holnap 
Cadixba indul, ahol alapos vizsgálat alá veszik. 
Az eddigi ut a repülőgép személyzetét megerő-
sítette abban az elhatározásában, hogy az amerikai 
repülőutat megkísérlik. Az oceánrepülést januárra 
tervezik. A repülőgép amerikai utjának megkez-
dése előtt Lisszabon felett látványos repüléseket 
végez. 

Bevezetjük Szegeden 
és 14 napos vásárunkon 

-kai olcsóbban árusítjuk az or-
szágos hírű kiváló minőségű 

Nor-Coc 
h a r i s n y á k a t , 

melyek a világ legismertebb finomszálú müselymeiből készülnek 

NOR-COC 
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NOR-COC VISKOSA 
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Minden harisnyáért mosás előtti teljes garanciát vállaljuk. 

LflMPEL ÉS HEGYI Pnspökbazár. 

Hétfőn megkezdik 
a fehértói halgazdaság épitését 

A 200.000 pengős államsegélyből — 20 ezer pengős utalványt kapott a város 

II budapesti Városi Színház ügye 
az üzemi bizottság előtt 

Budapest, november 28. A MTI jelenti: A Vá-
rosi Szinház üzemi bizottsága Nagy Miklós elnök-
lete alatt pénteken délután 6 órakor tárgyalás alá 
vette Sebestyén Géza igazgató bejelentését, hogy 
a Városi Szinház vezetéséről azzal a feltéiellei le-
mond, hogy a személyzettel szemben fennálló kötelük 
zettségét az uj bérlőigazgató átveszi. Az üzemi bízott-! 
ság egyhangúlag elhatározta, hogy ezt a bejelentést 
pártoló javaslattal terjeszti a törvényhatósági ta-
nács elé, előbb azonban az időközben beérkezett 
bérleti ajánlatokat birálat alá veszi és meggyőző-
dik arról, hogy az ajánlattevők rendelkeznek-e 
azzal az anyagi felkészültséggel, amely bíztoslíja 
a bérleti szerződések feltételeinek pontos betartá-
sát. A Városi Szinház üzemi bizottsága ecélból 
hetlőn délután ujabb ütést tart, amelyen behatóan 
foglalkozik az ajánlatokkal és már most felhívja az 
ajánlattevőket, hogy az emiitett anyagi felkészült-
ségüket kellő módon igazolják. A Városi Szinház 
bérletére ezideig Ferenczy Károly, Bródy István, 
Kardos Géza (Debrecen) és Kürthy György (Sze-
ged) adták be ajánlataikat. 

Szemüveg 
Liebmann 

látsxerésznei. Kelemen ucca. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
belügyminiszter, mint ismeretes, a mult héten 
utalta ki a városnak a feltöltési munkálatok 
költségeire megszavazott 500.000 pengős ál-
lamsegély előlegét, ötvenezer pengőt, hogy ab-
ból a város megindítsa a téli szükségmunkákat. 
Most a földmivelésügyi miniszter 20.000 pen-
gős utalványa érkezett Szegedre előlegképen 
a fehértói halgazdaság kiépítésének költségeire 
szánt 200.000 pengős államsegélyre. A föld-
mivelésügyi miniszter leiratában felhívja a 
város hatóságát, hogy a szükséges munkála-
tokat a lehető legsürgősebben rendelje el. 

A polgármester a leirat értelmében már in-
tézkedett, hogy a már régebben elkészített 
tervek szerint haladéktalanul kezdjék meg a 
halgazdaság kiépítését. 

A munkát értesülésünk szerint hétfőn kez-
dik meg, még pedig annak a töltésnek az épi-

tésével, amely a Fehértó területétől elhatá-
rolja a halastó számára szükséges nyolcszáz-
holdas területet. A' töltésépitő munkához hat-
van-hetven kubikost vesznek' fel. 

Az ármentesitő társulat egyébként gyors 
ütemben folytatja a dorozsma—algyői ármen-
tesitő csatorna épitését. Ennél a munkánál 
jelenleg hatszáz munkás dolgozik. A külvá-
rosi, feltöltésre kijelölt uccák előkészítő mun-
kálataihoz a mérnöki hivatal eddig 280 mun-
kanélkülit vett fel, akik már munkába is 
álltak. 

Ugy volt, hogy a felsőtanyai leginkább a 
csengelei utak szikeltetését pénteken megkez-
dik. Mivel azonban ez a munka előkészítetlen 
volt, megkezdését hétfőre halasztották, ami-
kor száz munkást osztanak be ezekhez a 
munkálatokhoz. 

A sszinügyi 
rendUivüli ülésén Icimondotía, 

§ogy készségesen hozzájárul Kürí&y György szer-
ződésének felbontásához, fia KüríQy megkapná a 

budapesti Városi Szin&ázat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
budapesti Városi Szinház igazgatói állására, 
mint azt a Délmagyarország tegnap jelentette, 
Kürthy György is pályázni kiván. Kürthy pá-
lyázási szándékát azzal jelentette be a pol-
gármesternek, hogy őt dr. Lieber Endre buda-
pesti kulturtanácsnok szólította fel pályáza-
tának benyújtására. Mielőtt azonban pályá-
zatát benyújtaná, szükségesnek tartja tisztázni 
azt a kérdést, vájjon Szeged megválasztása 
esetén lciengedi-e szerződéséből? 

Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes, a 
szinház intendánsa, a polgármesterrel törtérit 
megbeszélés alapján pénteken délelőtt tele-

fonon rendkívüli ülésre hívta össze a szín-
ügyi bizottság tagjait, hogy az ügyet letárgyal-
tassa. A bizottság zárt ajtók mögött tárgyalt 
és az ülésről dr. Pálfy József informálta a 
nyilvánosságot. 

A' polgármesterhelyettestől nyert informá-
cióink szerint a bizottság három eshetőség-
gel foglalkozott. Először azt a kérdést vizsgálta 
meg, hogy hozzájárulhat-e Szeged hatósága 
ahoz, hogy a budapesti Városi Színháznak és 
a szegedi házikezeléses színháznak esetleg 
Kürthy György személyében közős igazgatója 
legyen, azután foglalkozott a bizottság azzal 
az »ötlettel« is3 amely szerint maga Szeged« 


