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rendeléseket felvenni és nyomban leszállítani, 
illegális dolo / Frntj6 Mátyásnak különvéleménye 
volt az ügyben, Ikinnrr János és Boda Bertalan 
a kamara álláspontját helyeselte. 

— Nagykereskedő az — mondotta tőbljek között 
Boda —, aki a kiskereskedőket kihasználja és 
annak rovására üzleteket köt. Sok nagykereskedő 
konkurrenciát csinál a kiskereskedelemnek a de-
tailvevö kiszolgálásával, ezért nem szabad meg-
engedni az ilj'en autóval történő megrendelést és 
kiszolgálást. 

Varga Mihály felszólalása után az elnökség ál-
láspontját fogadták el. 

Több adó- és illetékügyet tárgyalt még a teljes 
ülés, majd hozzákezdtek a kamara 1931 évi költ-
ségvetésének tárgyalásához. Miután a személyzeti 
kiadásoknál mintegy ötezer pengő, a dologi ki-
adásokéi tizenkétezer pengőt takarit meg a ka-
mara a mult évi előirányzattal szemben, a költ-
ségvetés! a teljes ülés elfogadta 

Végül Pick Jenő indítványát tárgyalták, aki azt 
kívánta, hogy a kamara tegyen lépéseket a gáz-
gyárnál és a városnál az olcsó kirakat rilágit ás 
érdekében. Az inditvány rámutat arra, hogy a 
kirakatáram Budapesten és a vidéken is sokkal 
olcsóbb, mint Szegeden. A teljes ülés Pick indít-
ványát egyhangúlag elfogadta és ezzel az ülés 
véget ért. 

Ausztriában Is belilijók 
a Remarque-filmel 

Bécs, december 22. A mai minisztertanács fog-
lalkozott azokkal az indítványokkal, amelyekben 
a »Nyugaton a helyzet változatlan« dmü film 
tervbe vett előadásának betiltását követelik. A mi-
nisztertanács ugv határozott, hogy a film ralóban 
sérti a német nemzet tekintélyét A Remarque-
film előadásának megakadályozása tehát Indokolt, 
nak látszik. A minisztertanács a tartományi kor-
mányoknak figyelmébe fogja ajánlani, hogy az 
emiitett film előadását akadályozzák meg. 

Bankárok véres tragédiája 
Brüsszelben 

Brüsszel, december 22 Brüsszel egyik leggazda-
gabb bankárját, Simon Barmanl egy másik ban-
kárral, Michel Georghionnal együtt holtan talál 
ták Barman Irodájában. Mind i kettőjüket lőtt 
sebekkel, vérbefagyva találták Barman dolgozó-
szobájának padlóján. A rendőrség még nem tudta 
kideríteni a tragédia részleteit, van azonban egy 
feltevés arról, hogy hogyan történhetett ai esel? 
Georghion néhány hónappal ezelőtt csődbe ke-
rült és azóta többször felszólította Barmant, hogy 
támogassa Őt, Barman ridejjen elutasította a ké-
rést. Valószínű, hogy utolsó találkozásuk során 
(ieorghion ismét támogatást követelt Barmantól 
és ezen összevesztek. Az orvosok megállapították, 
hogy a revolvergolyó hátulról halolt be Barman 
Tején. Georghion, ugy látszik, mikor látta, hogy 
nem ért célt, rálőtt Barmanra, akinek azonban 
v«lt még annyi ereje, hogy rávesae magát és Iá 
mndójál etfy golyóval leterítse. A nyomozás nagy 
energiával folyik. 

G V E R E K E K 
Szerdán délután fél 4 órai kezdettel a 

Belvárosi Moziban 
János viiés, 

mesejáték lesz bemutatva. 
Nagy cukoreaő, tréfák, labdázás és mire haza-

mentek, megjön a Jézuskai 

Oráf, arany, ezüst, brilliáns 
ékszert •cgyan karácsonyi aliniéknak 1 

rtttMnlétra Is I « l a Si«fled, Károlyi ucca 1. szám. 313 VároaI bárház. 

Gazdasági egyezmény Belgium 
és öt állam között 

Osló, december 22. Azokról a tárgyalásokról 
amelyek Belgium, Luxemburg, Dánia, Norvé-
gia, Hollandia és Svédország képviselői kőzött 
a szorosabb gazdasági együttműködés kérdé-
sében néhány nap óta folytak, a következőket 
jelentik; 

A tárgyalások teljesen kielégítő módon foly-
tak, megbeszélték a gazdasági közeledésről 
szóló egyezményt, amelyhez a kormányok már 
elvben hozzájárultak. Az egyezményt megszö-
vegezték s azokat a külügyminisztériumban 
ma alá is írták. 

Öngyilkosságot követeti el 
a Gyukiis~kalapgyár egyik tulajdonosa 
rrledmann János lelohasztotta magát az Ores Irodahelglsftg ablahára 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentést.) 
Hétfőn délután öngyilkosságot követett el a 
fővárosban Friedmann János, a Gyukits és 
Társa kalapgyár egyik társtulajdonosa. 

A Gyukits-féle kalapgyár ötven esztendővel 
ezelőtt alakult meg Miskolcon. Nyolc eszten-
dővel ezelőtt Gyukits kivált a cégből és he-
lyébe Friedmann lépett Az üzlet a legutolsó 
éwkben rosszul ment, mert a gyár a béke-

szerződés után elvesztette piacát. Elhatárol 
ták, hogy beszüntetik a gyár üzemét Két 
hónappal ezelőtt a hires Guukits-gydr be U 
csukott. 

Friedmann Jánost ez a helyzet buskomorrC 
tette. Hétfőn délután kiment a gyár Gizella-
ut 44. számú telepére és a gyár üres irodahe-
lyiség ablakára felakasztotta magát. Mire a | 
öngyilkosságot felfedezték, már halott volt* 

Délmagyarország 
állandóan gyarapodó kölcsön-

könyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő, 
tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér, 

heti előfizetőknek 16 
fillér. 

60-65 százalékos 
karácsonyi ajándékot kapnak 

az OTI alkalmazottai 
(A Délmagyarország munkatársától.') Az 

Országos Társadalom biztosító Intézet szegedi 
kerülete szombaton este a késői órákba be-
nyúló választmányi ülést tartóit. Az ülésen 
dr. Baár Jenő aligazgató elnökölt. Több fontos 
tárgy mellett az értekezletnek volt egy ér-
dekes pontja is, amely az OTI orvosok és 
tisztviselők karácsonyi segélyével foglalko-
zott Szóba került, hogy az OTI igazgatóságá-
nak határozata értelmében minden orvos és 
tisztviselő az Intézet ajándékaképen kará-
csonyra fizetésének 60—65 százalékát kapja 
meg. Ez a határozat az egész országra érvé-
nyes és így tetemes összeget fog kitenni az 
összeg, amit szétosztanak. Szegeden az OTI 
kötelékében mintegy 80 orvos és tisztviselő 
működik, akiknek havi fizetésüket átlagosan 
250 pengőre lehet tenni. Ilyenformán a Sze-
geden kifizetésre kerülő segély mintegy 10— 
12 ezer pengőre fog rúgni. Ha pedig azt szá-
mítjuk, hogy mennyit jelent a segély az 
egész országban, akkor többszázczcrvengős 
tételről lehet beszélni. 

Családirtás 
Pozsony, december 22. A közeli Ardanova 

községben Lomnitz József munkás kétségbe-
esésében, hogy hónapok óta nem kap munkát 
és családjával együtt éhezik, feleségével együtt 
öngyilkosságra és családirtásra határozta el 
magát. A házaspár tegnap este erős mérget 
tett a maga és gyermekei ételébe. Borzal-
mas kínjai között az asszony mégis kifu-
tott az uccára és kiáltozni kezdett, mire a 
járókelők értesítették a mentőket, akik a csa-
lád tagjait kórházba szállították. A munkás 

és felesége, valamint legkisebb gyermeke a 
kórházban meghaltak, a többi őt gyermek álla-
pota válságos. 

Ingyen f üt. JUNUS EKSKa 
Keller írógép Vállalat 

Sreged, P i éehenr i Mr >>. 71o Telefon Aot 18—85. 

Képkeretezés képszalonban 
Klauzál tér. 21 Orosslán ucca sarok. 

Katona Dr. jogi szemináriuma 
alapvizsgára ( felvilágosítás 

I W U 3 szigorlatra ) Ingyen 
előkészít. — KltOnS Jegyzetek. 

Somogyi ucca 2 2 . « Telefont Aut. 13-74. 

I n p e n telefonálhat 
fáért Q M ^ M fatelepre, aulomala 1 1 - 2 6 , a be-
szén éri D H V n szélgetés díiát »isfzalérl t jak. » 
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Karácsonyra 
Női divatkülönlegességek 

bel ¿1 külföldi legjobb 130 

Harisnyáin 
i leszállított áron 
Káldor J. és Tsa «ég»« 

Szeged, KárAsz ucca 8. 
viaArolhatók legjobban. Tt la íon Antomat« 31—03. 

Színházjegyek 
a Délmagyarország jegyiro-
dájában elővételi dij nélkül 

válthatók 


