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^ • V É G K I Á R U S I T A S ! «m uuos 
A raktáron levő összes áruk minden elfogadható áron eladatnak! 

Az óceánrepdlők 
látogatnak 

(A Délmaggarország munkatársától.) A 
d iada lmas magyar oceánrepülők, Endresz 
György és Magyar Sándor , akik, m in t is-
meretes, vi lágrekord alatt repülték át az 
Atlant i Óceánt , szeptember 20-án a new-
york—budapest i ut f inanszírozójával , Sza-
lay Emi l le l együtt Szegedre érkeznek. 

A két magyar pi lóta a legendás »Justice 
for Hungary«-\al repü l Kecskemétről 
Szegedre. Itt a repülőtéren leszál ianak, 
la gépet kiá l l í t ják és azt 50 fil lér belépő-
d í j mellett bá rk i megtekintheti . A piló-

szeptember 20-án 
el Szegedre 
' ták ezt az összeget a budapest—londoni 

ut költségeinek fedezésére fordítják, mert 
— m in t ismeretes — Endresz György és 
Magyar Sándor a közel jövőben a Jus-
tice for Hungaryval lord Rothermere-
hez repülnek Londonba, hogy megköszön-
jék a lord nagyösszegü adományát. 

Szeptember 20-án Endresz György és 
Magyar Sándor oceánrepülésük ismeretlen 
részleteiről előadást tartanak a városháza 
közgyűlési termében. A pi lóták szeptem-
ber 21-én utaznak el Szegedről, 

Szeptember 20-án 
demontslrativ nagygyűlésen tiltakozik 
Szeged iparossága az uf terhek ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi ipartestület ké thónapos nyár i szü-
net u t án pénteken dé lu tán 5 órakor tartott 
rendes ülést az ipartestület előadótermé-
ben. Takács Béla társelnök megnyitójá-
ban e lmondotta , hogy a legutóbbi ülés 
öta nagy meglepetések érték az iparos-
ságot. Kérte a megjelenteket, hogy az ülé-
sen higgadtan és nyugodtan viselkedjenek, 
bá rm i l yen kényes kérdések is kerül jenek 
szőnyegre.. A jegyzőkönyvek és a pénz-
tár i jelentések felolvasása u t án Kőrmendy 
Mátyás számolt be a soproni országos 
kongresszusról, amelyen 

Igen éles felszólalások hang-
zottak el az iparosságot sitftó 

terhek ellen. 

Az elnökség ezután bejelentette, hogy a 
kocsigyártó szakosztály és a gazdasági bi-
zottság ind í tványára szeptember 20-ára 
demonstrá ló nagygyűlést h iv össze, hogy 
ott 

ii kereskedőkkel karttltve III 
takozzanok a kormdnu sérel-

mes rendeletei ellen. 
Az elö l járóság ezután a vendéglői börra-
valórendszer fölött vitatkozott másfél óra 
hosszat. A viharos felszólalások u tán a 
legutóbbi ipar i kiál l í tás végelszámolását 
terjesztették elő, amelyből k i tűn ik , hogy 
a testület a vásáron 967 pengőt keresett. 

Berg J ános a beíratott tanoncok ügyé-
ben interpellált , mert hetipiacos napokra 
j á r ó iparosok tanoncai kénytelenek heti-
piacos n apokon is iskolába j árn i . Az elöl-
járóság ebben az ügyben átír a tanonc-

iskola igazgatóságához és kérni fogja, 
hogy ezeket a tanoncokat hétfői és csü-
törtöki nap ra osszák be. Cserép S ándor 
azt indítványozta, hogy az elnökség has-
son oda, hogy a tanoncokat az iskolában 
gyakorlati lag is oktassák. Takács Ferenc 
az e lmúl t kamara i választásokról beszélt 
és sérelmezte, hogy a papr ikások az ipa-
rosságnál szavaztak, holott az ipartestület-
nek nem fizettek tagdijat. Arra kérte az 
elnökséget, hogy Ír janak át a kamarához , 
hogy ezeket vagy kü lön szavaztassák, vagy 
uta l j ák a gazdasági kamarához őket. Az 
elnökség az indí tványt elvetette, mert a 
papr ikásoknak joguk van, m in t szabad 
ipart űzőknek, az iparosokkal együtt sza-
vazni. Az elnökség ugy határozott , hogy 
át ir a kamarához , hogy a kamara te-
gyen előterjesztést, hogy a papr ikásokat 
mentesítsék az ipar jog kiváltása alól és 
ezzel von ják ki a szavazás alól. 

Machnik Gyula a vegyes fa ipar i szak-
osztály ind i tvánvát olvasta fel, amelyben 
kéri a szakosztály az elöl járóságot, hogy 
a magyar kézmüiparosságot sújtó terheket 
utasítsa vissza és »a különfé le nagy ősz-
szeköttetésü fondor latokkal takt ikázó kon-
tárüzemek azonnal i beszüntetését köve-
teljem Ezeket a követeléseket a szegedi ke-
reskedőkkel együtt meghatározott 

félnapi demonstratív keres 
kedd és kézműipari munka 
szünet alkalmával megtartan-

dó naMufilésen 
emeljék határozattá. A nagygyűlésre or-
szágos nevű képviselőket is h ív janak meg. 

Az ülés fél 9 órakor ért véget. 

A Szegeden tanuló diákok száma 
meghaladja a tízezret 
Statisztikai adatok az idei beiratkozásokról 

'(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmaggarország részletesen beszámolt a sze-
gedi középiskolákba beiratkozott tanulók lét-
számáról, most közöljük a többi szegedi is-
kolák felvételi adatait. 

Az ujszegedi római katolikus 
tanítóképzőbe 

204 növendék iratkozott be. Az intézet ta-
nulóinak a száma a folyó tanévben se nem 
szaporodott, se nem csökkent. 

A polgári iskolákba 
felvettek: a Dugonics-uccai polgári leányis-
kolába 232 tanulót, a Margit-uccai polgári 
leányiskolába 322 tanulót, a Madách-uccai 
polgári fiúiskolába 296 tanulót, a Boldogasz-
szony-sugáruti polgári fiúiskolába 827 tanulót, 
ósszesen"ll77 tanulót. Valamennyi polgári is-
kolában a tanulók létszáma a mult évihez 
képest lényegesen szaporodott. 

A miníapolgárl Iskolába, 
amely a polgári iskolai tanárképző főiskola 

mellett működik, 77 fiút vettek fel és 79 
leányt. A tanulók létszáma azért ilyen kicsi, 
mert ebben az iskolába nem is vehetnek feí 
több tanulót 

A tanárképző főiskola 

növendékeinek száma eddig 233, azonban a 
beiratkozások még folynak és az iskola igaz-
gatóságának közlése szerint el fogja érni a 
250-et. A tanárképző főiskola szorosan együtt 
működik a mintapolgárival, amely nem más, 
mint a tanárképző gyakorló iskolája. 

A felsőipariskolába 

280 tanuló iratkozott be, 14^el több, mint a 
mult esztendőben. Az első osztály növendé-
keinek a száma kereken 100, de még sokkal 
több növendék is jelentkezett felvételre, de 
el kellett őket utasítani, mert az intézetben 
nincsen már férőhely. A felsőipariskola na-
gyon érzi hiányát a Kálvária-téri modern 
épületének, amelyikben még mindig egyetemi 
intézmények vannak és igy kénytelen a Mars-
téri régi, szűk és teljesen alkalmatlan épü-
letben folytatni a tanitást. 

Az Iparostanonciskolába 

még mindig folynak a beiratkozások. Tulaj-
donképpen 1300 tanköteles tanonc van Sze-
geden, de eddig még csak 1000-et írattak be. 

A szegedi iskolák közül nem állnak még 
rendelkezésre adatok az egyetemről. Az egye-
temen a beiratkozások még csak most kezdőd-
nek és október 6-áig tartanak, ugy, hogy a 
questurának csak október 6-án áll módjában 
a beiratkozott fgyetemi hallgatókról pontos 
adatokat közölni. 

Az egyetem tavalyi létszáma elérte as 
1700-at, az idén ez a s^ám aligha haladja 
meg az 1500-at 

Nem ismeretesek az elemi iskolák adataL 
Főleg a külterületi iskolákról még csak meg-
közelítőleg sem lehet az adatokat tudni. Ai 
igazgatók október 15-ig kötelesek a beirat-
kozott tanulók számát a tanfelügyelőséggel 
közölni. . , . 

A római katolikus tanitónőképzőben még 
nem állították össze az adatokat. 

Mindezekből az adatokból, beleszámítva a 
csütörtökön közölt középiskolai beiratkozások 
eredményét, kétségkívül kiderül, hogy Szeged 
tanulóinak a száma jóval meghaladja a tíz-
ezret. 

Kétszeresére emelik 
a Jövedelemadói 

Külön megadóztatják a nagyjövedel-
meket 

Budapest, szeptember 11. Az államháztartás 
deficitjének eltüntetését célzó intézkedések so-
rán keresztülviszik a jövedelmi adó lényeges 
fokozását is. Az elterjedt hirek szerint a jö-
vedelmi adót kétszeresére szándékozik a kor-
mány felemelni és a kivetés alapjául az 1930. 
évi megállapítás fog szolgálni, amikor tudva-
levőleg az adóalap mindenkinél nagyobb 
volt, mint most. Ezenkívül a nagyjövedelmekre 
még külön adóterhet rónak, hivatalból felül-
vizsgálják mindazoknak az adóbevallását, akik' 
20.000 pengőn felüli jövedelemmel szerepel-
tek és ezeket progresszív alapon külön meg-
adóztatják. Körülbelül 30 millióra tehető a 
jövedelmi adó hozama és igy a tervezett adó-
emelés ugyanilyen összeggel gyarapítja az ál-
lam adóbevételeit. 

Ujabb jövedelmi forrást jelent a kincstárra 
nézve az illetékek felemelése. A vonatkozó 
rendelet tervezete már elkészül, nemcsak az 
örökösödési illetékek felemelésére fog sor ke-
rülni, hanem a váltóbélyeg felemelését ís ter-
vezik, ez utóbbira vonatkozólag azonban még 
nincs végleges döntés. 


